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Forord

I Silicon Valley tjener en fyr – med øgenavnet »the Cubicle Guy«
– masser af penge på at købe brugte kontormøbler fra krakkede
start-ups og så efterfølgende sælge dem til nye start-ups. 

Størstedelen af amerikanske kontorer er indrettet som små ku-
ber, dvs. den enkelte skrivebordsplads er omgivet af fire opsatte
vægge, og nye start-ups kan hos »the Cubicle Guy« vælge mellem
høje eller lave vægge. De høje vægge giver mulighed for privatliv,
mens de lave vægge giver medarbejderne mulighed for i højere
grad at tale sammen. Trenden er i øjeblikket at vælge de lave væg-
ge. Ligeledes understreger to indretningsarkitekter, at virksomhe-
dens fællesrum – fx sofaarrangementer – oftest placeres dér, hvor
chefen i traditionelle industrivirksomheder typisk har kontor –
nemlig det højest beliggende sted, eller det sted, hvor der er flest
vinduer og mest dagslys.

Det er ikke kun i Silicon Valley – men også i stort set samtlige
private og offentlige vidensvirksomheder – blevet trendy at give
medarbejderne mulighed for bl.a. at kunne tale sammen og
dermed dele deres viden. Dette er sket i takt med, at viden i virk-
somheden er blevet en vigtig ressource, og virksomheder har
opdaget, at de faktisk har mere viden, end de ved. Viden har
forandret virksomheden i forhold til den traditionelle produk-
tionsvirksomhed og medfører en række nye udfordringer for
virksomhedens organisation, strategi og ledelse. Vidensvirksom-
heden skal bl.a. være istand til at koordinere individers viden,
således at virksomheden ud fra denne viden skaber værdi. Sam-
tidig skal vidensvirksomheden også motivere medarbejderne til
at dele viden, uden at denne viden derved mister sin unikke vær-
di i forhold til fx konkurrenterne. 

Disse udfordringer stiller krav til ledelse af viden – vidensvirk-
somheden forudsættes således at bedrive vidensledelse. Men
hvad er vidensledelse egentlig?

Formålet med denne bog er i nogen grad at besvare dette
spørgsmål. I bogen gives der gennem en kritisk teoretisk og empi-
risk analyse en forståelse af, hvordan forskellige perspektiver på
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viden og viden i virksomheden tilsammen skaber en række udfor-
dringer for dét at bedrive ledelse i vidensvirksomheden. Videns-
ledelse betragtes ikke udelukkende som et instrument, der er i
stand til at løse virksomhedens problemer med eksempelvis at
håndtere viden. Vidensledelse betragtes snarere som de konse-
kvenser, viden som en vigtig ressource i virksomheden netop har
for ledelsen af virksomheden, og ledelsen forstås i denne sammen-
hæng ikke kun som den formelle ledelse, men også som den ledel-
se, der fx foregår som projektledelse eller selvledelse.

Bogen fokuserer på, hvad viden er, og hvordan viden organise-
res og ledes, og dette fokus afspejles i bogens opbygning. Kapitel
1 er en generel introduktion til begrebet vidensledelse, og denne
introduktion giver samtidig et overblik over, hvordan bogens
øvrige tre dele enkeltvis og tilsammen kan indplaceres i forhold til
vidensledelse som disciplin. 

Del I diskuterer udviklingen af vidensbegrebet og endvidere
analyseres, hvad viden er. Del II fokuserer på, hvordan viden har
betydning for virksomhedens organisering, og der argumenteres
bl.a. for, at netværket som organisering giver adgang til viden, og
at denne adgang for virksomheder i dynamiske omgivelser er
afgørende for, at virksomheden er i stand til at overleve. Del III
fokuserer på, hvordan vidensvirksomheden ledes, og der gives
adskillige bud på, hvilke dilemmaer, videnslederen står overfor.
Derudover diskuteres også, hvordan projektledelsesformen kan
betragtes som en arketypisk form for vidensledelse, hvor enkelte
vidensarbejdere i teams arbejder mod skabelse af viden.

Tilblivelsen af denne bog har også været et team-arbejde, og jeg
vil takke forfatterne til de enkelte kapitler for, at de dels havde lyst
til – og tog sig tid til – at deltage, og dels inspirerede til og deltog
i mange spændende faglige diskussioner. Derudover vil jeg takke
Anje Schmidt for korrekturlæsning af en stor del af bogen, og
Henrik Schjerning for, at bogen foreligger i sin nuværende form.

Palo Alto, Californien 
8. maj 2000

Peter Holdt Christensen
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Introduktion





1. Fra vidensledelse til viden og ledelse 
– teoretiske perspektiver

Af Peter Holdt Christensen

Den energiske arbejder Schmitt – hvis rigtige navn var Henry
Noll – blev efter udgivelsen af Frederick Taylor’s bog »The Prin-
ciples of Scientific Management« i 1911 verdenskendt som et
eksempel på, hvordan ledelsen af industrivirksomheden med
succes kan lede den enkelte arbejder, således at både arbejdsgive-
ren og arbejderen opnår større indtægt. 

Henry Noll blev af Taylor udvalgt til at deltage i adskillige
eksperimenter, som havde til formål at opstille principper for
ledelse. Disse principper skulle ikke være baseret på tommelfin-
gerregler – som Taylor mente prægede størstedelen af datidens le-
delses- og arbejdsprocesser (Taylor 1911: 4) – men derimod af vi-
denskabelige analyser. Principperne skulle lede til en ny form for
ledelse, hvis primære opgave Taylor (1911: 1) definerede således: 

»The principal object of management should be to secure the max-
imum prosperity for the employer, coupled with the maximum pro-
sperity for each employee. The words ‘maximum prosperity’ are
used, in their broad sense, to mean not only large dividends for the
company or owner, but the development of every branch of the busi-
ness to its highest state of excellence, so that the prosperity may be
permanent. In the same way maximum prosperity of each employee
means not only higher wages than are usually received by men of his
class, but, of more importance still, it also means the development of
each man to his state of maximum efficiency, so that he may be able
to do, generally speaking, the highest grade of work for which his
natural abilities fit him, and it further means giving him, when pos-
sible, this class of work to do«.

Noll’s arbejde bestod i at slæbe stykker af råjern – dagligt slæbte
han 12,5 tons og hans løn var 1,15 dollars om dagen. Under ekspe-
rimenterne – som Taylor instruerede og overvågede – slæbte Noll
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imidlertidig 47,5 tons råjern dagligt og blev betalt 1,85 dollars for
dette. Resultatet var, at Noll opnåede en større indtægt samtidig
med, at han også ydede en langt større indsats (Ciulla 2000: 93ff).
Principperne for ledelsen af Noll – og for scientific management –
bestod i, at:

• Arbejdsopgaverne var baseret på central planlægning.
• De enkelte arbejdsopgaver blev opdelt i simple rutiner.
• Arbejderen blev oplært – og overvåget – af lederen.
• Lønnen var et vigtigt incitament til at sikre at arbejderen udfør-

te det aftalte arbejde.

Ved at centralisere planlægningen og nedbryde arbejdsopgaverne
i simple rutiner opnåede scientific management magt over arbej-
derne – organisationens viden eksisterede ikke kun hos arbejder-
ne, men også centraliseret hos ledelsen. Logikken var, at den der
bestemte, var den, der vidste mest. Taylor mente, at arbejderne
var ved at overtage kontrollen på arbejdspladsen, fordi de bl.a.
qua tommelfingerregler vidste mere end ledelsen, så scientific
management var også et forsøg på at planlægge arbejdsprocsser-
ne, således at enhver arbejder uden videre kunne udføre disse
processer (Ciulla 2000: 93), og arbejderne dermed i princippet
mistede enhver form for kontrol eller magt på arbejdspladsen.

Når der i dag tales om vidensledelse i vidensvirksomheden er
der tale om principper for ledelse, som står i kontrast til princip-
perne for scientific management. Vidensvirksomheden kende-
tegnes ved, at den fokuserer på problemløsning og ikke-standar-
diserede produkter, den har en stor afhængighed af individer, og
virksomhedens input er i højere grad afhængig af viden hos bl.a.
medarbejderne end af traditionelle materielle aktiver (Alvesson
1995: 6). De principper, som karakteriserer ledelse i vidensvirk-
somheden, er således snarere, at:

• Der eksisterer omvendt autoritet, hvor medarbejderen ofte selv
skaber sit eget arbejde.

• Arbejdsopgaverne er komplekse.
• Medarbejderen kan oftest ikke oplæres – og kun i nogen grad

overvåges – af mellemlederen eller lederen.
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• Lønnen er ikke det eneste incitament. Vidensarbejderen for-
venter ofte også selvudvikling gennem – og frihed på – arbej-
det.

Ledelsen af den moderne virksomhed foregår således på andre
præmisser end ledelsen af den industrialiserede virksomhed. Det
er der ikke noget overraskende i – samfundet har forandret sig, og
dette har også forandret virksomhedens ledelse, organisation og
strategi (Lewin, Long & Carroll 1999). 

Vi lever i et videnssamfund, hvor fokus på håndtering af mate-
rialer er blevet fortrængt til fordel for anvendelse, skabelse, gen-
brug, distribution og lagring af viden. Viden er blevet »noget«,
som sætter en dagsorden for, hvordan virksomheder fx organise-
res og ledes. At have viden i virksomheden kan føre til konkur-
rencemæssige fordele, hvorimod den virksomhed, som ikke
besidder viden, ikke har – eller kan opnå – nogle fordele.

Viden har dog altid i en eller anden grad og form haft betyd-
ning for virksomheder. Når der i stigende grad diskuteres og ana-
lyseres viden i virksomheder, betyder det ikke, at der ikke tidlige-
re har eksisteret viden i virksomheder, eller at viden ikke har haft
betydning for virksomheder. Naturligvis blev der i Ford’s pro-
duktionshaller i 1920’erne anvendt viden til at udvikle og produ-
cere biler, og til at lede og fordele arbejdet. Ligeledes brugte ame-
rikanske skibsværfter under Anden Verdenskrig viden til at
udvikle og producere skibe. Disse virksomheders primære funk-
tion var dog at masseproducere noget materielt. Den traditionelle
vidensvirksomhed producerer derimod udelukkende viden, som
er karakteriseret ved at være immateriel. 

Fælles for begge typer af virksomheder er dog, at en del af pro-
duktionsprocessens input er viden om bl.a. bearbejdning af råva-
rer (i form af fx stål eller information) og betjening af maskiner.
Den traditionelle produktionsvirksomhed har både et materielt og
immaterielt input, mens vidensvirksomheder næsten udelukken-
de har et immaterielt input. Et eksempel er IT-virksomheden og
dens softwareprodukter, som består af flere tusinde programlini-
er, der kan lagres på eksempelvis en cd-rom. Prisen for en cd-rom
– det materielle input – er et par kroner, mens prisen for program-
linierne – det immaterielle output – udgør langt den største del af
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det samlede produkts pris. I den industrielle virksomhed bliver vi-
den således anvendt på produkter, mens vidensvirksomheden
anvender viden til at producere viden (Drucker 1993: 42).

Når der i de seneste år er blevet fokuseret på viden i virksom-
heden, så skyldes det for det første, at antallet af vidensvirk-
somheder er steget. For det andet, at viden også i traditionelle
produktionsvirksomheder har fået større betydning for bl.a.
udvikling af nye produkter og produktionsprocesser, hvilket er en
konsekvens af, at maskiner er blevet i stand til at overtage en stor
del af det traditionelle manuelle arbejde (eksempelvis bearbejd-
ning af det materielle input). 

Viden er den faktor, som har ændret det moderne samfund til
det post-moderne samfund (Bell 1973; Drucker 1993; Knorr-Ceti-
na 1999; Stehr 1994), og overgangen fra et traditionelt industri-
samfund til et videnssamfund har konsekvenser for virksomhe-
den, og behovet for vidensledelse er en af disse konsekvenser.

Formålet med kapitlet er for det første at give et overblik over,
hvorledes begrebet vidensledelse anvendes og defineres, og for
det andet teoretisk at analysere, hvilke dilemmaer, ledelse af vi-
den rummer. Der argumenteres for, at vidensledelse for det første
kan betragtes som et rationelt instrument, der implementeres i
virksomheden, og som i nogen grad er blevet institutionaliseret
som en rationel myte, der fører til forbedringer i bl.a. organise-
ringen og ledelsen. For det andet kan vidensledelse betragtes som
en analyse af de konsekvenser, viden som en vigtig ressource i
virksomheden har for virksomhedens organisation og strategi, og
denne analyse indeholder implicit en række dilemmaer for ledel-
se af viden.

Dette sidste perspektiv – det refleksive perspektiv – er ud-
gangspunktet for analysen af dilemmaerne ved ledelse af viden.
Litteraturen, som fokuserer på viden som en vigtig ressource i
virksomheden, benytter oftest tre perspektiver til at analysere
konsekvenserne for bl.a. virksomhedens organisering. De tre per-
spektiver – det konceptuelle, organisatoriske og strategiske per-
spektiv – rummer isoleret set, og i samspil med hinanden, en ræk-
ke dilemmaer for ledelse af viden. Udgangspunktet for kapitlet er
således, at analysen af vidensledelse – i det refleksive perspektiv –
ikke baserer sig på en analyse af forandringen af den tradtionelle
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