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11.4.

Sociale netværk som
videnfremmere

af Aviaja Lynge, al@soci.au.dk, MBA, NANEA og
Christian Waldstrøm, cwa@asb.dk, ph.d., adjunkt på

Handelshøjskolen i Århus

Resumé Universiteter og andre højere læreanstalter er noget af de mest ren-
dyrkede videnorganisationer, hvilket gør videnledelse i disse orga-
nisationer særligt interessant. For at sætte fokus på sociale net-
værk og uformelle relationer som videnfremmere har vi derfor
valgt en case fra universitetsverdenen.

Sociale netværk er et udtryk for den måde, individer rent faktisk
interagerer med hinanden personligt og fagligt, og afspejler ikke
nødvendigvis den formelle struktur. Derfor er det komplekst men
uhyre vigtigt at forstå de sociale netværks rolle i videnledelse, da
de har vist sig at være væsentlige faktorer til at fremme eller
hæmme videnflowet og udvikling af ny viden i organisationer.

Knowledge enablers er faktorer, der understøtter videnflowet, fak-
torer som ledere bør være meget opmærksomme på, fordi de kan øge
produktiviteten i viden, skabe mere klarhed omkring viden som
ressource og sidst men ikke mindst, fordi de kan de være med til at
skabe en arbejdsplads, hvor der er rum til mennesker, innovation
og kreativitet.

Ledere vil komme langt i disciplinen videnledelse, når de lærer at
navigere og påvirke de sociale netværk, som i sagens natur er ufor-
melle, men som det er muligt at kortlægge. Samtidigt kan et
arbejde på at fremme de væsentligste knowledge enablers – vision
for viden, samtale, videnaktivister, kontekst og globalisering af
viden – vise sig yderst gavnligt for videnmassen i organisationen.
Dette stiller nye krav til ledere på vejen mod vidensamfundet, hvor
den organisatoriske viden overhaler andre former for ressourcer.
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1. Nye udfordringer

Universitære miljøer 
har kun én ressource

Landets højere læreanstalter og forskningsenheder står
overfor en interessant udfordring: I en tid hvor alle virksom-
heder har travlt med at påpege, at viden er deres vigtigste
ressource, har de universitære miljøer haft svært ved at
finde deres ståsted. Viden er deres eneste ressource, har altid
været det, og vil altid være det. Derfor er det essentielt, men
ikke nødvendigvis oplagt, hvordan begreber som vidende-
ling og knowledge management bruges i disse miljøer. For
er det bare udtryk for, hvad man altid har gjort, eller skal
man til at gøre tingene helt anderledes? Kan man bruge
begreber, som er opstået i forbindelse med studier af virk-
somheder på forskernes egen verden?

Universitære miljøer er i høj grad præget af uformelt samar-
bejde, uskrevne regler og et diffust konkurrenceelement, der
er domineret af et udpræget videnhierarki. Medarbejderne
er i sagens natur samfundets højest uddannede, og har alle,
i en eller anden form, en arbejdsbeskrivelse, der i grove træk
lyder på at (1) tilegne sig og (2) videreformidle viden, hvad
enten der er tale om undervisning, vejledning, artikelpubli-
kation, øvrigt forfatterskab eller anden videreformidling.
Dermed er forsknings- og undervisningsinstitutioner meget
rendyrkede videnorganisationer, og i en tid hvor de univer-
sitære miljøer er under forandring, er de derfor særligt inte-
ressante i et videnperspektiv.

Forskernes nye 
udfordringer

Traditionelt set har universiteterne udført grundforskning,
og den frie forskning og autonomi har været dagens agenda.
I dag ses en ændring blandt andet i tilgængeligheden af
forskningsmidler, hvor forskere i stigende omgang må
ansøge om eksterne midler til at udføre forskning, da sam-
fundet presser på for at få udført mere anvendelsesoriente-
ret forskning.

Det betyder, at de universitære miljøer skal udvikle et nyt
tankesæt, og at udvikling af viden, videndeling og formid-
ling heraf skal finde nye former, der kunne hente inspiration
i knowledge management teorien og sociale netværks teo-
rier.
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2. Betydningen af sociale netværk

Individer søger viden 
gennem uformelle 
kanaler

Det er i dag velkendt, at individer er mere tilbøjelige til at
søge viden og informationer af uformelle kanaler fx ved at
trække på deres sociale netværk end via formelle systemer
eller strukturer. Rækken af kostbare og tidskrævende inve-
steringer i store, forkromede videndelingssystemer, der så
godt som alle har været store fiaskoer, har givet mange orga-
nisationer bitre erfaringer om, hvor svært det er at påtvinge
medarbejdere, hvordan de tilegner sig og videreformidler
viden (Hansen, Nohria et al., 1999).

Det sociale netværk kan ikke kontrolleres eller styres som
den formelle struktur kan, men det kan påvirkes og under-
støttes (Brass, 1992). Undersøgelser har vist, at det kan være
svært for ledelsen at se, hvordan det sociale netværk i orga-
nisationen ser ud, specielt fordi det i større grad bliver
almindeligt, at medarbejdere arbejder fra hjemmearbejds-
plads, og fordi ledelsen ofte ikke er en del af det daglige
arbejde. Dette gør det svært at vide, hvordan informationer
og viden deles og udvikles i organisationen, og vanskeligt at
vide om understøttelse af det sociale netværk er gavnlig
eller nødvendig for at fremme videndeling og udvikling af
ny viden.

“Research has consistently shown that who you know has a
significant impact on what you come to know, as relations-
hips are critical for obtaining information, solving problems
and learning how to do your work.” (Cross og Parker, 2004)

Sociale netværk kan 
både fremme og 
hæmme vidende-
lingen

Ydermere har det vist sig, at de sociale netværk både kan
være med til i væsentlig grad at fremme og hæmme
videnspredning i organisationer. Fordi forskningen i sociale
netværk er relativt ny, har der været mest fokus på, hvordan
netværk fremmer videndelingen, men efterhånden som
flere og flere får øjnene op for betydningen af sociale net-
værk, viser det sig, at der er en betydelig skyggeside ved
dem også.

Dannelsen af sociale 
netværk

Sociale netværk opstår ofte autonomt ud fra personlige og
socialpsykologiske mekanismer hos individerne. Fx er én af
de kraftigste drivkræfter for dannelsen af nye relationer
‘homophily’, dvs. at man har en tendens til at nærme sig dem,
der minder om én selv på en række punkter. Samtidig vil det
ofte være gavnligt netop at bringe folk med forskellige fag-
lige baggrunde sammen for at opnå den nødvendige viden-
synergi, og derfor er det sandsynligt, at de homogene
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sociale netværk, der får lov til at dannes og udvikles uden
ledelsesmæssig påvirkning, ikke nødvendigvis, er de mest
hensigtsmæssige for videnspredningen i en organisation.

3. Knowledge enablers

Inden for knowledge management-litteraturen er der en sti-
gende interesse for, ikke bare hvordan viden burde ledes i en
organisation, men også for at undersøge, hvordan den rent
faktisk er forankret i organisationen, dets individer og de
sociale netværk.

Det centrale spørgsmål er derfor, om det er muligt at lede
den organisatoriske videndeling, når en meget stor del af
den er forankret i de sociale netværk? For det kræver, at man
har en grundlæggende forståelse for betydningen af de
sociale netværk, et nogenlunde retvisende billede af, hvor-
dan de ser ud, og en tro på, at man kan påvirke dem – hvis
ikke ligefrem lede dem.

De fem knowledge 
enablers

Vi vil i det følgende tage udgangspunkt i en meget anvendt
identifikation af fem vigtigte faktorer for organisationer, der
ønsker at arbejde bevidst med at håndtere, facilitere og gøre
viden tilgængelig for andre for kontinuerligt at kunne skabe
ny viden (von Krogh, Nonaka et al., 2000): (1) Vision for
viden, (2) Samtalens kunst, (3) Mobilisering af videnaktivi-
ster, (4) Skabelse af den rette kontekst og (5) Globalisering af
lokal viden.

Ad 1: Vision for viden

Antages det, at den organisatoriske viden kan og bør ledes,
er det nødvendigt at skabe et samlet billede af, hvilken
viden der vil være kritisk for organisationen og overord-
nede pejlinger på, hvordan organisationen skal være gearet
til at skabe, indsamle, distribuere og forankre den viden.

Dermed skal en succesrig vision for viden afklare forholdet
mellem viden hos den enkelte medarbejder og den kollek-
tive, organisatoriske viden. Samtidigt skal man i indarbej-
delsen af en vision for viden være bevidst om, at viden, der
opstår og deles igennem sociale relationer, over tid har skabt
egne normer, mål og standarder, og derfor er det ikke nød-
vendigvis nemt at tage en ny vision for viden til sig.
Omvendt betyder de allerede etablerede sociale netværk, at
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mange medarbejdere kan nås effektivt gennem de uformelle
kanaler (Waldstrøm, 2003).

Det er vigtigt at være bevidst om de forskellige roller, der
eksisterer i et socialt netværk, idet visse medarbejdere har en
væsentlig større indflydelse, end deres position eller faglig-
hed nødvendigvis berettiger dem til, og de personer er
meget vigtige for, om visionen opnår den nødvendige
opbakning. Da de medarbejdere er tættere på flere kolleger,
end lederen fx er det, vil de have stor betydning for, hvordan
ledelsens vision bliver modtaget, fortolket, viderebragt og
kontekstualiseret.

Ad 2: Samtalens kunst

Når visionen for viden er forankret, skal der skabes yderli-
gere rammer for udvikling af ny viden, og her er samtale et
essentielt element. En samtale kan blandt andet medføre
udveksling af ideer, refleksioner, synspunkter, og formod-
ninger, hvori idéer, der præsenteres, kan videreudvikles i
fællesskab. Der skelnes almindeligvis mellem videnbekræf-
tende og videnskabende samtale:

Videnbekræftende 
og videnskabende 
samtaler

Den videnbekræftende samtale vil typisk handle om løsning
af konkrete, nuværende problemstillinger i en rutinemæssig
kontekst, mens den videnskabende samtale vil involvere
løsning af komplekse, fremtidige problemer i omskiftelige
kontekster, fx initiering af helt nye projekter.

Sociale netværk er 
ikke nødvendigvis 
gearet til videnska-
belse

Fordi sociale relationer i stort omfang opstår og udvikler sig
uden formel kontrol, vil de ofte opstå mellem folk, der for-
står hinanden, og ser mere eller mindre ens på tingene samt
mellem folk, der har brug for hinanden i daglige interaktio-
ner for at samarbejde. Dermed er sociale netværk ikke nød-
vendigvis gearet til at være videnskabende. Sociale netværk
har dog den styrke, at de typisk repræsenterer en vis
mængde tillid, der er nødvendig for, at ny viden kan skabes
og slå rod. Derfor vil det være en ledelsesopgave at forstå, at
sociale netværk kan repræsentere ‘den sædvanlige måde at
gøre ting på’, og at der er behov for at iværksætte andre til-
tag for at øge det videnskabende potentiale.

Ad 3: Mobilisering af videnaktivister

En af de største udfordringer for større organisationer er at
sikre, at viden bliver udvekslet mellem forskellige formelle
og uformelle undergrupperinger, hvor viden samles. Viden-
aktivisterne er vigtige i forbindelse med udvikling på tværs



11.4. Sociale netværk som videnfremmere

6 11.4. Knowledge Management 6/November 2004

©
 B

ørsen
 Forum

 A
/S, Børsen Ledelsesh

ånd
bøg

er

af grupper, idet de er ansvarlige for at skabe energi og for-
binde videnudviklingskræfter i organisationen. Videnakti-
visten kan enten fungere som katalysator for videnudvik-
ling, koordinere forskellige videnudviklingsinitiativer eller
bidrage med visionsskabende tiltag.

Videnaktivisterne 
skal kunne forstå de 
skjulte magtrela-
tioner

Rollen som videnaktivist er særligt interessant ud fra et net-
værksperspektiv, da en videnaktivist skal kunne navigere
både i tætte, stærkt forbundne dele af netværket og på tværs
heraf, og dermed forbinde de dele af netværket, der ikke har
den nødvendige kontakt og mulighed for nødvendig viden-
deling eller -udveksling. Det stiller store krav til videnakti-
visten om at kunne forstå de mere eller mindre skjulte magt-
relationer, der automatisk opstår i sådanne netværk. Viden
er en vigtig magtfaktor i alle organisationer, og derfor er det
vigtigt, at der opstår tillid til aktivistens rolle og motiver.
Dermed opstår videnaktivistens dilemma: På den ene side
er det vigtigt at skaffe adgang til videncentre i netværket, og
på den anden side må man ikke ende med at blive alt for for-
ankret i disse.

Ad 4: Skabelse af den rette kontekst

Den rette kontekst fostrer relationer i grupper, på tværs af
skel og på organisationsplan for at ny viden kan udvikles.
Den rette kontekst er udtryk for en tilstand, hvor det er giv-
tigt at dele og udvikle viden sammen, specielt tavs viden
som i sagens natur er svær at udtrykke. For at skabe denne
kontekst er det vigtigt at arbejde med nedbrydning af såvel
individuelle som organisatoriske barrierer for viden. Viden
udvikles i både fysiske, mentale og virtuelle rum, og de kan
skabes bevidst ved at have gode mødefaciliteter eller andre
måder at samle en gruppe på og ved at fremme interaktion
ved hjælp af teams, task-forces eller lignende.

Det er vigtigt for ledelsen at forstå, at der allerede eksisterer
en række forskellige kontekster, hvori viden deles, fordi folk
i et vist omfang selv uformelt skaber de rum, hvis behovet
opstår. Deri ligger også én af de største forhindringer, idet
en organisation, der bevidst arbejder på at skabe de nødven-
dige kontekster for videnudveksling, ofte glemmer, at de
ikke starter på en frisk, men at de også skal forholde sig til
skjulte dagsordener, etablerede netværk og dermed en vis
organisatorisk træghed.
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Ad 5: Globalisering af lokal viden

Globalisering af lokal viden er spredning af viden i udvik-
lingssammenhænge på tværs af grupper, divisioner og for-
skellige dele af større organisationer. Helt i tråd med klas-
sisk kommunikationsteori er det vigtigt at forstå, at viden
ikke blot kan overføres fra afsender til modtager, uden at
der tages højde for en lang række forhold. Det skal ske på en
troværdig, relevant og rettidig måde, og det er forbundet
med nedbrydning af følgende typer barrierer: Fysiske, kul-
turelle, organisatoriske og ledelsesmæssige.

Ledelsesopgaven Mange undersøgelser har vist, at fysisk afstand betyder
meget for dannelsen og udviklingen af sociale netværk, lige-
som det er oplagt, at sociale relationer er meget kulturelt
betingede. Derfor er det en ledelsesopgave at forstå hvilke
organisatoriske kræfter, der ligger bag de eksisterende
sociale netværk og at kunne foreslå strategier for, hvordan
de sociale relationer kan udnyttes bedre til at globalisere den
lokaliserede viden.

4. Forsk-Co

Denne artikel bygger på data fra et forskningsprojekt, der er
udført i en mindre videnbaseret organisation med omkring
30 medarbejdere. Organisationen, der er tilknyttet et univer-
sitetsmiljø i Danmark, benævnes heri af fortrolighedsårsa-
ger ‘Forsk-Co’. Forsk-Co’s interesse i forskningsprojektet
var at få undersøgt hvilke faktorer, der påvirker videndeling
og udvikling af ny viden i de interne sociale netværk.

En stor del af 
Forsk.Co’s viden er 
kompleks og lader 
sig ikke overføre via 
databaser

Forsk-Co er en kompleks organisation med mange faggrup-
per og dermed også fagkulturer repræsenteret, og med
væsentlig forskel i erfaringen indenfor organisationens fag-
felt. Forsk-Co er en relativ ung organisation med betydeligt
vækstpotentiale. En stor del af den viden, der arbejdes med
i Forsk-Co, er af kompleks karakter, og lader sig ikke over-
føre via databaser og simpel videregivelse af informationer.
Overførsel af kompleks viden kræver interaktion, og der-
med bliver relationerne, hvori viden overføres, vigtige. Der
arbejdes i såvel teams som individuelle projekter i Forsk-Co,
og videndeling og videnudvikling på tværs af fag og projek-
ter rummer væsentlige potentialer til udvikling af unik
viden for organisationen.
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Undersøgelses-
design

I følgende kapitel præsenteres nogle af de erfaringer, Forsk-
Co har gjort sig i forbindelse med de ovennævnte know-
ledge enablers og disablers. Data er indsamlet ved hjælp af
en social netværksanalyse samt en række semi-strukture-
rede interviews af medarbejdere og ledere i Forsk-Co. Inter-
viewpersonerne er udvalgt for at opnå størst mulig bredde i
faglig baggrund, alder og anciennitet.

5. Sociale netværk som knowledge 
enablers & disablers i praksis

I Forsk-Co blev der udført analyser af de fem knowledge
enablers for at finde ud af, hvorledes disse elementers tilste-
deværelse eller mangel på samme påvirkede videndelingen
og udviklingen af ny viden i organisationen.

5.1. Vision for viden

Undersøgelsen viste, at der ikke i Forsk-Co eksisterede en
egentlig vision for viden. Den overordnede vision for Forsk-
Co er fokuseret omkring viden, men er ikke, som en egentlig
vision for viden er det, en guide-line for, hvorledes organisa-
tionen, grupper heri og individer skal skabe, distribuere og
forankre viden.

Det overordnede billede var, at nogle fandt det svært såvel
at vide, hvad andre vidste som kunne være interessant for
dem samt vanskeligt at vurdere, hvilken del af deres viden
der kunne være af interesse for andre i organisationen. Dette
medførte, at det var svært at vurdere, hvorledes de kunne
udnytte viden, der allerede fandtes i organisationen, og der-
med også svært at genere ny viden på grundlag af denne
viden. Det sociale netværk udnyttede dermed ikke væsent-
lige potentialer, og den manglende vision for viden var en
hæmmer for såvel den enkelte som for organisationen i
deling og udvikling af viden.

En vision for viden 
giver gennemskue-
lighed

Udvikling af en vision for viden kunne medvirke til at skabe
klarhed omkring hvilke typer viden, der var ønske om at
udvikle i Forsk-Co, og dette ville give den enkelte mulighed
for at se udvikling af egen viden i forhold til den overord-
nede vision for viden. Dermed ville den enkelte lettere
kunne gennemskue, hvilke aktiviteter vedkommende
kunne engagere sig i for at bidrage til den samlede videnud-
viklingsproces, både hvad angår tilgængelighed af egen
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viden og opsøgning af viden hos andre i det sociale net-
værk.

5.2. Samtalens kunst

Samtale og dialog var elementer, der i stor udstrækning var
til stede i Forsk-Co, og det at samtale eller at have en dialog
i ordets egentlige forstand, blev blandt de interviewede i
Forsk-Co spontant koblet sammen med deling og udvikling
af viden, i beskrivelser af gunstige situationer med vidende-
ling og udvikling af viden. Samtalens elementer af åbenhed,
interesse og søgen efter forståelse skabte tilsammen mulig-
hed for at udvikle ny viden.

I situationer, hvor det var svært at håndtere samtale, for
eksempel på tværs af fag, blev deling og udvikling af ny
viden hæmmet, således at mangel på konstruktive samtaler
og dialoger blev en knowledge disabler.

Forbedring af kunsten at samtale og føre dialog i et socialt
netværk, specielt hvor der er store forskelle blandt indivi-
der, er derfor en væsentlige gevinst for videndeling og
udvikling af ny viden. Samtalen i Forsk-Co kan forbedres
ved at indarbejde det værdisæt, der allerede er udformet i
organisationen. Dette vil betyde, at der bliver etableret rum
til at opsøge og dele tilgængelig viden samt udvikle ny
viden.

5.3. Mobilisering af videnaktivister

I Forsk-Co blev der ikke bevidst arbejdet med videnaktivi-
ster, om end behovet for at skabe koblinger mellem formelle
og uformelle undergrupperinger som i andre organisationer
er til stede, specielt fordi Forsk-Co’s eneste ressource er
udvikling og formidling af ny viden. Netværksanalyserne
viste et socialt netværk med flere ukendte faktorer, herunder
potentialer til videnaktivister.

Udpegelse af viden-
aktivister

Analysen viste, at der var flere centrale medarbejdere, som
havde relationer til mange individer og flere formelle og
uformelle undergrupperinger i Forsk-Co. Dermed kunne
disse personer relativt let opbygge sig positioner som viden-
aktivister, enten i form af roller som katalysatorer for viden-
udvikling, koordinere forskellige videnudviklingsinitiativer
eller bidrage med visionsskabende tiltag.
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Manglende udnyttelse af disse personers centrale placerin-
ger i det sociale netværk fik ikke den modsatte virkning, det
blev altså ikke en disabler. Dog blev vigtige ressourcer, som
allerede fandtes i Forsk-Co, ikke udnyttet i tilstrækkelig stor
grad. Muligheden for at udnytte relationer, der allerede er
etablerede til forbedring af videnflowet, er åbenlys, og
muligheden for at forandre dette i Forsk-Co er til stede uden
nødvendigvis at kræve store tiltag. En bevidsthed om vig-
tigheden af at bære viden og informationer fra en gruppe til
en anden kunne være startskuddet til at få initieret en vigtig
funktion for det samlede videnflow og mulighed for udvik-
ling af ny viden.

5.4. Skabe den rette kontekst

I Forsk-Co var der forskellige elementer, som understøttede
den rette kontekst, blandt andet et sæt værdier, som nu er
under implementering, en proces mod at teambasere orga-
nisationen, og formaliserede rammer for forskellige typer
videndeling og -udviklingsmøder, som skabte en kontekst,
hvor deling og udvikling af viden var eneste fokusområder.

Faktorer der gjorde 
det svært at skabe 
den rette kontekst

Ligeledes var der forskellige faktorer, som gjorde det svært
at skabe den rette kontekst, og disse var blandt andet for-
bundet med lokalemæssige forhold, faggrænser, og andre
kulturelle elementer som gjorde konteksten til en disabler i
forskellige situationer.

Den rette kontekst i Forsk-Co kan forbedres ved blandt
andet at fremme processen mod en teambaseret organisa-
tion, at holde fokus på deciderede videndelings- og viden-
udviklingsaktiviteter, at skabe gunstige lokalemæssige for-
hold samt implementering af de udarbejdede værdier. Disse
tiltag vil skabe en kontekst, hvor det er givtigt at dele og
udvikle viden sammen.

5.5. Globaliser lokal viden

Globalisering af lokal viden var iværksat til et vist niveau i
Forsk-Co ved dannelse af videndeling og videnudviklings-
grupper, og ugentlige møder af forskellig karakter. Der var
bevidsthed om vigtigheden af at globalisere den lokale
viden, og alene denne holdning var en enabler, og kunne
medvirke til at fremme spredningen af viden.
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De fysiske rammers 
betydning

Der viste sig dog også at være væsentlige disablers forbun-
det med globaliseringen af viden i det sociale netværk i
Forsk-Co, både fysiske, kulturelle, organisatoriske og ledel-
sesmæssige. Tilsammen tegnede disse barrierer et billede af
udfordringer, der kan afhjælpes på kort og lang sigt. De
kortsigtede var forbundet med en fysisk opdeling af Forsk-
Co, der kraftigt påvirkede informations- og videnflow, og
derudover var der mangel på mødelokaler, som gjorde det
vanskeligt at dele viden uden at forstyrre andre samtidigt.
Mere langsigtede udfordringer var forbundet med kultu-
relle elementer, såsom en tværfaglig kultur, hvor problem-
stillinger og udfordringer anskues med forskellige sæt bril-
ler og manglende vilje fra nogle til at dele og skabe ny viden
sammen.

Globaliseringen af viden i Forsk-Co kan forbedres væsent-
ligt alene ved at sørge for bedre fysiske rammer, og dernæst
ved blandt andet at skabe tværfaglige projekter og teams,
hvor videndeling og udvikling af ny viden bliver en del af
det almindelige arbejde, og ikke etableres som selvstændige
discipliner, der for nogen kan virke som tidsspilde.

6. Konklusion

Som analysen af Forsk-Co viser, er det en stor udfordring at
forbedre videndelingen i en organisation, der er sammensat
af så mange forskellige faglige profiler. Mange af de ansatte
har en akademisk baggrund og som minimum en længere
uddannelse bag sig. Dermed opstår problemet med at lede
meget specialiseret viden, der typisk er opstået uden for
organisationen og bragt ind i den af en enkelt medarbejder.

Denne situation er dog på ingen måde unik, da mange orga-
nisationer i dag netop tilstræber at have en stor faglig diver-
sitet for at kunne udvikle ny viden på grænserne mellem
fag.

Tiltag i Forsk-Co De faktorer, som understøtter videnflowet i Forsk-Co, er
centreret omkring etablering af forskellige fora, hvor viden-
deling og udvikling af ny viden finder sted. Dette er for
eksempel præsentationer af projekter, studiegrupper og
flere andre videndelingsfora. Endvidere er der et arbejde i
gang med at skabe en kultur, som kan understøtte videnflo-
wet i organisationen, såsom arbejdet med at implementere
Forsk-Co’s fastsatte værdigrundlag, et tiltag omkring for-
bedring af og forståelse for kommunikation på tværs af for-
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skellige profiler og faggrupper samt integrering af videnak-
tivister.

Tillid og åbenhed Desuden er der en række faktorer, der hæmmer videnflo-
wet: De er centreret omkring en ikke fuldt udviklet lærings-
kultur samt en række praktiske forhold såsom stor fysisk
spredning af medarbejdere og for dårlige fysiske rammer
for videndeling og udvikling af ny viden såsom manglende
mødelokaler. Derudover viste det sig, at specielt tillid og
åbenhed var vigtige faktorer for videnflowet, og at disse
ikke er fuldt implementeret i organisationen.

Udfordringerne med at dele og udvikle ny viden i Forsk-Co
formodes at vokse i takt med, at ændringerne i samfundet
spreder sig til alle dele af forskningsverdenen, hvilket
understreger behovet for at opstarte de skitserede hand-
lingsforlag i nær fremtid.

7. Perspektivering

Det er et ofte observeret forhold, at der, hvor der ikke fra for-
mel side eller ved ledelsens initiativ fokuseres på know-
ledge enablers, eksisterer der ofte uformelle tiltag (Krack-
hardt og Hanson, 1993). Disse sociale netværk har skabt gro-
bund for alternative knowledge enablers, der gennem tillid
og det fælles sprog, der opstår igennem uformelle relationer,
hjælper samtalen på vej. Det skaber den rette kontekst for at
globalisere viden, der ellers ville forblive lokal.

Sociale netværk Netop det faktum, at sociale netværk er vigtige kanaler for
videndelingen i den type organisationer, medfører, at pro-
blemerne med manglende videndeling ikke nødvendigvis
er tydelige. Dermed risikerer et stort potentiale for viden-
skabelse at gå tabt. Sociale netværk har nemlig en tendens til
at blive etableret mere af socialpsykologiske grunde end af
rent faglige grunde, og derfor kan de sagtens fungere uhen-
sigtsmæssigt – eller i hvert fald suboptimalt.

Det er således en ledelsesopgave at forstå, hvordan de
sociale netværk fungerer både som knowledge enablers og
knowledge disablers. Dermed opstår den store ledelsesud-
fordring, at lederen skal kunne lede noget, der ikke er for-
maliseret eller synligt, og som lederen i vid udstrækning
selv er en del af. En vigtig udfordring er derfor at skabe en
vision for viden, der kan fungere som guide-line for både
formelle og uformelle relationer i organisationen.
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Derudover vil tiltag i retning af at skabe en stærkere
læringskultur kunne forbedre videnflowet på længere sigt,
men sådanne implementeringsprocesser må også forventes
at have en længere tidshorisont, idet denne implementering
kræver større og mere gennemgribende forandringer, hvor
der skal arbejdes med holdninger. Udbyttet af denne proces
vil dog også være langsigtet, idet skabelsen af en stærkere
læringskultur forbedrer den enkeltes og systemets evne til
at håndtere viden i et relationelt perspektiv i fremtiden.
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dragsaktivitet og rådgivning i netværks betydning for orga-
nisationer.


