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Strategisk videnledelse 

Siden midten af 1980'erne har den videnskabelige og 
praksisorienterede strategilitteratur fokuseret pi virk
somhedens ressourcer og kompetencer som grundlaget 
for dens konkurrenceevne og strategler. Med andre ord, 
virksomhedens ledelse skal tage udgangspunkt i det, 
virksomheden er (eller flfnsker at vcere) god til, nar den 
formulerervirksomhedens strategi (f.eks. Hamel & Pra
halad 1994 eller Eriksen & Foss 1997). 

At80 Eriksen. professor, ph_do. 
Know/edge Lab OK og Institut 

for Organisation og Ledelse, 
Syddansk Universitet 

Det, virksomheder er gode til. er som regel 

en afspejling af det. de ved noget om. Virk

somheders og organisationers ekslslens
grundlag er dermed viden. Virksomhedens 

viden om facts, dens viden om betydningen 

af facts samt dens viden om, hvordan facts 

omsa!ttes til handling, er ind lejret i syste

mer, strukturer, procedurer og ikke mindst 

i virksomhedens medarbejdere og dens 

kultur (Quinn m-FL 1996)- Det betyder, at vi

den ikke blot kan kobles til personer, men 

ogs~ til hvordan virksomheden er organise

ret og ledet Kobling af virksomhedens 

overordnede strategi med en vidensstra

legi er vigtig for, at virksomheden kan ud

nyUe og udvikle sit ressource- og kompe

tencegrundlag. 

I det f01gende redeg0res for tre forskel

lige vidensstrategier, dvs. tilgange til vi

denledelse. Derna!st redeg0res for sam

spillet mellem vidensstrategier og virksom

hedens kernekompetencer. Artiklen afslut

tes med en diskussion ar, hvordan videns

strategierne spiller ind pc\ balancen mellem 

udnyttelse af eksisterellde kompetencer og 

udviklingen af nye kompetencer. 

Vidensstrategler 

Hansen m_n. (1999) fremha!ver, som mange 

andre, at en virksomheds vidensstrategi 

skat afspejle dens overordnede strategi, og 

at der er to grundla!ggende forskelilge tll

gange til videnledelse. En virksomhed kan 

fokusere p~ kodificering af viden gennem 

formel repra!sentation i f.eks. dokumenter 

og systemer. Kodlficering muligg0r gen

brug af vlden og dermed en 0konomisering 

med virksomhedens ressourcer_ Hvis en ko

dificeringsstrategi skal va!re effektiv, inde

brerer det, at vlrksomheden har etablerede ~ 
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standarder for dokumentering af viden og 

dermed et fravalg af, hvad man vii doku

mentere. Sadanne standarder kan vrere 

indlejret i f. eks. virksomhedens ledelses

proeesser eller ledelsessystemer. 

Alternativt kan en virksomhed fokusere 

pA personalisering, det vil sige en slags 

ekspertorganisation. hvor det er evnen til 

at koble eksperter sam men pa tvrers af op

gayer og personer, der er afglllrende. Perso

naliseringsstrategier er base ret pa, at det 

er individerne i organisationen, der tilegner 

sig og er brerer af virksomhedens viden. 

Spredning eller genbrug afviden sker fra 

person til person via nelvrerksdannelse in
den for virksomheden eller pa tvrers afvirk

somheder (f.eks. Hansen '999). Nar virk

somhedens vidensstrategi er baseret pa 

personalisering. spredes viden ofte lang

somt, fordl det kan Valre men at nnde den 
person, der besidder relevant ekspertvi· 

den, fordi viden spredes gennem allerede 

e,tablerede netvrerk, eller fordl personlig vi

den ofte er tavs og kan veere svrer at over

f0re mellem individer. 

Ud over de to strategier, der nrevneS af 

Hansen m.n. (1999), kan socialisering frem· 

hreves som en vldensstrategi. Soeialisering 

kan beskrives som "the process bV whieh 

an individual acquires the social know

ledge and skills necessary to assume an or

ganizational role" (Van Maanen & Schein, 

1979: 211). Socialisering er si'lledes det in

strument, hvorlgennem organisationen 

overflllrer en frelles referenceramme til den 

enkelte medarbejder og hjaalper ham til at 

agere i organisation en (March, 1991). En fo· 

kuseret socialiseringsindsats kan sprede 

praksisser internt, det vii sige, i en given si· 

tuation ved en medarbejder, hvad han skal 

g0re, fordi han lrert at g0re sadan. A. P. 

Mllilier er et eksempel pi'l en virksomhed, 

der anvender en sociallseringsstrategi. Be

grebet "rettidig omhu" er nrermest blevet 

verdenskendt, og for en A. P. Mllilier ansat 

er det klart, hvad "rettidig omhu" vii sige, 

selvom del kan vrere svrert at forsti'l for om

verden, hvad begrebet prcecist drekker 

over. 
Hansen m.fl. (1999) anf0rer, at kodifice

ring og personalisering er modsaatninger 

som vidensstrategier. Man kan dog ogsi'l se 

dem og socialiseringsstrategien som kom

plementiere, For eks-empel kan en kodlfi~e


ringsstrategi eller en socialiseringsstrategi 


kompensere for de svagheder, der er for· 


bundet med personaliseringsstrategien. 


Sammenkobling af overordnet strategi 


og vidensstrategl 


Hvordan kan virksomhedens strategi kobles 


til dens vidensstrategi? Ud fra en ressource


og kompetencebaseret tilgang til strategi


processen vii resultatet vrere en identifiee


ring af virksomhedens kernekompetencer 


og vresentligste ressourcer samt de vrer


dier, strukturer, svstemer og processer, der 


underst0tter virksomhedens strategi. 


Virksomheden kan i tilknytning til sin 

strategiproces fors0ge at artikulere, hvad 

det er, man ved noget om, hvem der ved 

det, hvordan det er dokumenteret og ind

lejret i vrerdier, strukturer, systemer og 

processer. Delle er visl i labell. 

En operationalise ring af virksomhedens 

vidensstrategi gennem de sp0rgsmi'll, der 

er vist i tabel1 kan afklare, hvor vregtnin

gen er placeret i forhold til de tre oven· 

nrevnte dimensioner. Fokuserer virksomhe

den pi'l at kodificere, personalisere eller 50

cialisere, og hvorledes spiller de tre 

strategier sam men? 

Kodificeringsstrategier understllltter be· 
straabelserne pA at genbruge viden og kan 

dermed skabe IlIkonomiske fordele. Imid

lertid er kodificeringsstrategier ikke gode, 

hvis virksomheden skal udnvtte den tavse 

viden, Tav~ viden lader i sagens natur 5ig 
vanskeligt kodificere. Desuden lider kodifi· 

ceringsstrategier under, at de krrever stan

dardisering. De er dermed ikke velegnede, 

hvis formi'llet er at understliltte udvikling af 

nye kernekompetencer. Kodificeringsstra

tegier er bedst, ni'lr forma let er at under

st0tte virksomhedens nuvaarende kompe

tencer. 

Personaliseringsstrategien er velegnet, 

nih virksomheden skal opbvgge tavs viden 

og underst0tter saledes udviklingen af nve 
kernekompetencer. Tavs viden er person

lig, nih den opsti'lr som fremhrevet af 

blandt andet Nonaka & Takeuchi (1995). En 

TABEL 1. Sammenhil!nge metlem overordnet strategl og vidensstrategi 

Grundlag for overordnet strategi Grundlag for vidensstrategi 

Hvilke er virksomhedens kernekompelencer? Hvad er del, virksomheden ved nogel om? 

Hvilke n0gleressourcer understotter 

virksomhedens kernekompelencer? 

Hvor er virksomhedens viden lokaliseret? 

(Personer, systemer, dokumenter, vrerdier mv.) 

Hvllke strukturer, systemer og processer 

underst0tter virksomhedens kompetencer? 

Hvordan er det, vi ved noget om, indlejret 

i virksomhedens forme lie strukturer, systemer og processer? 

Er virksomhedens strategier indarbejdet i 

viri<somhedens vrerdigrundlag? 

Hvordan er det, vi ved noget om, indlejret i virksomhedens 

vrerdigrundlag? 



ekspert kan sAledes ofte finde det vanske

ligt at overf0re sin nye viden til andre og 

kQmmunikerer bedst med andre eKsperter, 
hvilket er svagheder ved en personalise

ringsstrategi_ Rene personaliseringsstrate

gier lider saledes af mangel pa redundans i 

viden, hvilket kan skabe vanskeligheder 

med at anvende viden produktivt. Ekspert

viden bliver spredt langsomt i organisatio

nen, fordi der er for fa eksperter, og fordi 

eksperter kommunikerer bedst med andre 

eksperter. Personafhaengigheden er stor, 

og hvis eksperten Forlader virksomheden, 

er hans viden ogsA vaek. 

Socialiseringsstrategien er velegnet til 

overf0rsel og bevarelse af virksomhedens 

tavse viden Uf. Nonaka & Takeuchi 1995) . 

Socialiseringsstrategien kompenserer pa 

den made for denne svaghed i personalise

ringsstrategien . Desuden er socialiserings

strategien velegnet, hvis virksomheden IIln

sker at styre medarbejdernes adfaerd uden 

at skulle instruere medarbejderne eksplicit, 

jf. nedenstaende eksempel med rettidig 

omhu. 

Balance mellem udvikling og udnyttelse 

Overordnet set b0r virksomhedens ledelse 

prioritere udviklingsopgaverne. Skal virk

somheden fastholde og udnytte sine eksi

sterende kernekompetencer eller udvikle 

nye? I den forbindelse kan den n0je over

veje, hvordan dens vidensstrategi kan un

derst0tte indsatsen. En kodificeringsstra

tegi er ofte bedst, nar eksisterende viden 

skal udnyttes bedre, mens personalise

ringsstrategien ofte er bedst, nar der skal 

udvikles ny viden. Socialiseringsstrategien 

kan g~ begge veje, som fremhaevet af bl.a. 

March (1991) . Laegger virksomheden vaegt 

pa konformitet, underst0tter den udnyttel

sen af eksisterende kernekompetencer. 

Laegger den derimod vaegt pa, at medarbej

derne far lov at eksperimentere med nye 

praksisser mv., underst0tter den udvlkllng 

af nye kernekompetencer. 

Det er ikke altid 

ligetil at finde ba
lanc~n m~lI~m for
nyelse og fast hoi

delse. Virksomhedens 

strategi er ikke altid erkendt og ledelsens 

forventninger til fremtiden er ikke altid 

klare. En afklarlng af strategi og forventnin

ger er imidlertid en n0dvendig forudsaet

ning for at kunne prioritere den fremtidige 

indsats og vaegtnlngen af virksomhedens 

vidensstrategi. 

De faerreste virksomheder anvender en 

tilgang til vidensledelse, men en kombina

tion af de tre strategier. Ved at se de tre 

som komplementaere, kan virksomheden 

udnytte de indbyggede styrker og kompen

sere for svaghederne. Det er vaesentligt, at 
virksomhedens arbejde med vidensstrate

gien sker i samspil med dens overordnede 

strategi, idet vidensstrategien skal unders

t0tte den overordnede strategi og ikke om

vendI. 

Eksempler 

Knowledge Lab DK gennemf0rte i 2003 to case-studier i danske 

virksomheder_ I en st0rre udviklingsvirksomhed og i en mel

lemstor produktionsvirksom hed. 

Udviklingsvirksomheden 

Denne virksomheds kernekompetencer knytter sig til udvikling 

af h0iteknologiske kundetilpassede 10sninger. Virksomhedens 

vidensstrategi var baseret pA personalisering_Det var n0gle

personer, der besad den viden, der underst0ttede virksomhe· 
dens kernekompetencer. Personaliseringen af viden skabte en 

raekke ledelsesmaessige udfordringer. 

- Tab afviden, nar nl2lglemedarbejdere finder andet job. 

- Flaskehalse som f01ge af lav redundans i viden 

- Potentialet for genbrug af "gammel" viden udnyttes ikke til

straekkeligt 

- Besva!rlig kommunikation pa tvaers af funktioner og eksperti

seomrader 

Delle er typiske svagheder ved en personaliseringsstrategi. 

Men det er svagheder, som kan kompenseres for ved anven

delse af kodificerings- og socialiseringsstrategier. For eksem

pel kan opsamling af erfaringer i interne praksisfa!lIesskaber 

eller gennem skriftlig dokumentation underst0lte overf0rslen 

afviden i virksomheden (kodificering). Virksomheden har efter

f01gende igangsat en raekke aendringer, der skal im0dekomme 

nogle af de papegede problemstillinger. 

Den mellemstore produktlonsvirksomhed 

Udfordringen for denne virksomhed bestod i at styre produkUo

nen effektivt, og derfor havde virksomheden implementeret et 

nyt ERP-system. Imidlertid virkede ERP-systemet ikke efter 

hensigten_ For eksempel var der mange produktionsstop. En af 

hovedarsagerne til denne situation var, at ERP-systemet er pro
cesorienteret, mens den forme lie struktur er funktionsoriente

ret. Virksomhedens medarbejdere agerede fortrinsvis ud fra en 

funktionsorienteret forstaelse af organisationen, og 
tvaergaende prob\emer blev derfor ikke 10st. Vidensstrategien 

var ligeledes baseret pa personalise ring i denne virksomhed . 

Erfarne medarbejdere og specialister 10ste opstaede problemer 

i andre funktioner, men det skabte fiaskehalse, og proble

merne blev ikke liast ved kilden. For at imlildega disse proble

mer satte man et omfattende uddannelses- og dokumentati

onsprojekt i gang samt etablerede tvaergaende udvalg til at 

handtere opstaede problemer formelt. Det vii sige, at virksom

heden dels tog en kodificeringsstrategi i brug for at 10se de 

problemer, der var forbundet med dens personaliseringsstra

tegi, dels forbedrede personaliseringsstrategien ved at for

binde ansatte pa tvaers af funktioner. 
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Civllilkonomens's Kompetencetfll;eg bliVer till et sam+rbe/de med handelshtljsko/er. unlvel'Sl/eterog 

andre, der p4 denne mdde vii were med til at belyse, hllPd dergemmerslg bag alt det nye og 5~e en 

aktuel status p4 den bestdende. akkumulerede viden. Apsvarshavende: Gltte S. Nielsen. 

Udkommer regelm8l!sslgt $Om en del afGvllllkonomen. ~an let tages ud afbladet og gemmes. 
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