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Netværksanalyse er en metode, som vinder frem på en lang 
række områder. Netværksanalyse – en introduktion indfører 
læseren i netværksanalysens grundlæggende elementer, og 
hvordan de kan bruges inden for primært samfunds- og 
sundhedsvidenskaberne.

Bogen giver et overblik over nogle af de vigtigste netværks-
teorier og viser, hvordan man designer en netværksanalyse 
og indsamler data. Desuden gennemgår den en række cen-
trale net værksanalytiske teknikker til analyse og visualise-
ring af data. Kombinationen af disse elementer giver læseren 
et godt fundament for at kunne foretage egne netværksana-
lyser.

Gennem brug af eksempler på og visualiseringer af netværk 
vises det, hvordan man kan analysere sociale strukturer og 
aktørers positioner i netværk.

Introduktionen er henvendt til studerende på alle videre-
gående uddannelser samt til ledere, konsulenter, behandlere 
og andre praktikere, der ønsker at kunne gennemføre simple 
netværksanalyser.
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Lasse Folke Henriksen, ph.d. i sociologi, er 
adjunkt på Copenhagen Business School. Han 
forsker blandt andet i eksperters politiske 
indflydelse og i betydningen af netværk for 
forandringer i den globale økonomi. Lasse 
bruger gerne netværksanalyse, når kom-
plekse magtstrukturer i samfundet skal kort-
lægges.  

Christian Waldstrøm, ph.d., er lektor på Aar-
hus Universitet. Han har siden 2000 beskæf-
tiget sig indgående med netværk i mange 
afskygninger og er i dag en af de førende 
danske forskere og rådgivere inden for 
 organisatoriske netværk og netværksanalyse. 
Christian er bl.a. blevet kåret som Årets Un-
derviser og har modtaget flere priser for sin 
forskning. Han er desuden forfatter til bø-
gerne Ledelse af netværk og Corporate Net-
working.

METODER I 
SAMFUNDS
VIDENSKAB OG 
HUMANIORA

N
E

T
V

Æ
R

K
S

A
N

A
LY

S
E

L
a

sse
 F

o
lk

e
 H

e
n

rik
se

n
 o

g
 

C
h

ristia
n

 W
a

ld
strø

m

Denne bog indgår i serien Metoder i samfundsviden-
skab og humaniora.

Serien giver læseren et forskningsbaseret afsæt for at 
arbejde med videnskabelige indsamlings- og analyse-
metoder inden for samfundsvidenskab og humaniora.

Bøgerne er skrevet til studerende og forskere på lange 
og mellemlange videregående uddannelser. De en-
kelte udgivelser i serien kan henvende sig enten bredt 
eller til et snævrere felt.

Serien er fagfællebedømt i henhold til BFI-kravene.

Se øvrige titler på
samfundslitteratur.dk/metodeserie
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