
Hvad er formålet med en ONA?

Med en ONA kortlægger vi netværksstrukturerne og de 
reelle relationer i din organisation – det levende netværk, 
som et klassisk organisationsdiagram ikke viser. Vi viser 
dig den faktiske sociale kapital i din organisation.

Du får et overblik over hvem der arbejder sammen med 
hvem, hvem der er nøglepersoner eller flaskehalse, og 
hvem der vil være oplagte forandringsagenter. 

Du vil kunne se om organisationen er siloopdelt, eller om 
der er faglige eller sociale relationer på tværs af teams. 

En ONA giver derfor mulighed for, at på oplyst grundlag 
diskutere hvad organisationen skal fokusere på i 
fremtiden med hensyn til samarbejde, relationer og 
kultur.

Hvordan hænger din organisation sammen?

Produktblad: Organisatorisk netværksanalyse (ONA)

Hvornår er en ONA relevant for 
dig?

 Hvis I er, eller skal, i gang med 
en forandringsproces. 

 Hvis I har et ønske om at 
omlægge jeres organisation –
eller vil have bekræftet, at 
den kultur I har, er som 
ønsket.

 Hvis I planlægger initiativer 
for øget kommunikation og 
samarbejde på tværs, kan en 
ONA bruges som et 
databaseret før-og efter 
billede.

Silo

Produktion back-end

Produktion front-end

Netværk

Eksempel: En organisation har to produktionsteams, der varetager hhv forberedende og afsluttende step af en produktionsproces, der på grund 
af en tidligere opdeling på to adskilte fysiske lokationer, foregik uden optimalt samarbejde mellem de to teams. Ved hjælp af ONA’en blev 
nøglepersoner i de to teams identificeret og fik en fremtrædende rolle i at bringe de to teams sammen, på den nye fælles lokation. 

Produktion front-end

Produktion back-end
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Hvad er processen?

Hvad ligger bag analysen? ONA er en velkendt metode til visualisering af netværk. Kendes også som SNA - social netværksanalyse. Toolet er udviklet som 
et samarbejde mellem en lang række amerikanske universiteter. Vi benytter blandt andet en Harel-Koren Fast Multiscale algoritme til visualisering af netværket.

Hvor lang tid tager det?

Det tager kun 5-10 minutter af dine 
medarbejderes tid.

Normalt kan vi fra start til slut levere en 
analyse på 3 uger, hvilket give dine 
medarbejderne tid til at svare og vores 
analytikere tid til at beregne – men det kan 
gøres hurtigere hvis der er et særligt behov.

– og har vi forarbejdet og opsætningen på 
plads, kan vi levere en basis-analyse fra 
dataindsamling til præsentation i løbet af 5-6 
timer, f.x. som del af et heldagsseminar.

Data indsamles via en 
online survey, der sendes 
ud via mail. 

Det tager blot 5-10 
minutter per medarbejder 
at besvare undersøgelsen.

Typisk undersøger vi både 
faglige og sociale 
relationer, men det er 
også muligt at fx 
undersøge hvem der 
anses for at være 
rollemodeller. 

Det defineres her hvor 
mange øvrige parametre 
og stamdata, vi skal tage 
med i analysen, fx 
lederroller og lokation.

Analysen foretages 
herefter af vores dygtige 
analytikere, der ved hjælp 
af avancerede algoritmer, 
fremstiller en række 
grafer og nøgletal, der 
fremstiller essensen ud af 
jeres organisation.

Vi præsenterer overblik, 
grafer og trends, inkl. 
hvem der er 
nøglepersoner i 
organisationen, både 
fagligt og socialt.
I har selvfølgelig mulighed 
for at få uddybet analysen 
på områder der viser sig 
interessante, og også få 
fremstillet scenarie-
simulering som input til en 
aktionsplan.

Hvis der er behov, hjælper 
vi med at definere hvilke 
next steps der skal tages i 
forhold til de tendenser 
ONA´en har kortlagt, og 
de behov der er i din 
organisation.

Efterfølgende støtter vi jer 
i den organisatoriske 
transformation og 
forandringsledelse, der 
skal til.

Opsætning Dataindsamling Analyse Præsentation Aktionsplan

Kontakt os for at høre nærmere:

Erik Korsvik Østergaard
3146 2426         
erik@blochoestergaard.dk

Line Bloch
3146 8163
line@blochoestergaard.dk 


