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Executive summary 

Title: Knowledge sharing technology – a case study of �ykredit Kundeservice 

The purpose of this master thesis is to address the problem of utilizing knowledge through 
technology, while taking the unique requirements of a call center into account. To do this it is 
necessary to gain a firm understanding of how knowledge is produced and used within the 
organisation, which in turn has a huge influence on how the best suited system should handle and 
support knowledge sharing.  

Utilizing a combination of work from different researchers, we establish a theoretic framework 
which correlates key organizational parameters with two different knowledge perspectives – 
pragmatic and traditional epistemology. These perspectives introduce two different views on 
knowledge: Experience based knowledge that is difficult to separate from its owner and perception 
based knowledge which is possible to explicate and store (e.g. on an intranet). The theory describes 
both types of knowledge as being shareable, but the methods used in the process are fundamentally 
different. The framework proceeds to establish a method of uncovering and identifying the 
dominant type of knowledge within the organisation. This is done by analysing different 
organisational properties such as physical work environment, activities and IT-systems. By 
analysing these organizational properties it is possible to differentiate the dominant type of 
knowledge and link it to three generic categories of IT-systems: Information systems, Reference 
systems and Dialog systems.  

Based on the two knowledge perspectives, the term Codification Strategy combines the dispositions 
adopted by an organization in which perception based knowledge is the dominating type and where 
the products are predominantly mature and standardized. The Personalization strategy on the other 
hand is based on an organization dominated by experience based knowledge as well as products 
with a high degree of customization and innovation.   

The framework was used to analyse �ykredit Kundeservice function as Nykredit’s single point of 
contact for customer inquiries via channels such as phone, fax and mail. By conducting a number of 
interviews and spending time in Kundeservice, it was possible to gather the empirical data on which 
the analysis was based.  

The analysis leads to the conclusion that Kundeservice employees are predominantly using 
perception based knowledge to support their customers, and this knowledge can be separated from 
the individual and shared. Based on this finding we recommend that Kundeservice employs a 
codification strategy supported by information systems which stores and distributes knowledge 
within the organization. 

Based on the activities in Kundeservice we see a clear advantage in pursuing codification by 
updating their IT-systems and at the same time making it beneficial for employees to codify and 
share knowledge.  

To sum it up this reports framework provides insight into different aspects of knowledge and how 
they relate to practical problems in a knowledge intensive organisation. By doing so we have 
provided Nykredit Kundeservice with an informed recommendation on how to improve the way 
they share knowledge. 
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1. Indledning 
Vi hører konstant om, hvordan den øgede globalisering kombineret med IT-fremskridt øger 

kompleksiteten samt mulighederne i samfundet. Moderne virksomheder skal eksistere i dette 

turbulente miljø, og det forventes, at de konstant innoverer og er forandringsparate. Dette skaber 

nye krav til, hvordan virksomheder udnytter deres ressourcer mest effektivt, hvor brug og deling af 

viden spiller en central rolle.  

Videndeling er blevet en populær term, der betegner et meget bredt område, og samtidig forventes 

det, at enhver virksomhed ved, hvad det er, samt bruger det i sit daglige virke. Begrebet bruges 

derfor i flæng, men en ting er at snakke om videndeling og videnledelse, en anden ting er, hvordan 

det kan praktiseres. Grundet emnets udefinerbarhed eksisterer der ikke nogen ”best practices” 

indenfor videndeling, men nærmere et ælte af teorier, koncepter og cases. Diskussionen om 

videndeling strækker sig fra IT-systemer til fysisk-strukturelle diskussioner og fra kultur & 

organisation til kompetenceudvikling. Moderne videndeling baseres på, hvordan en organisation 

kan fremme denne gennem brug af IT-løsninger såsom intranet, e-mail og IM1, men forsøger også 

at afdække dybere sammenhænge med underliggende faktorer. Videndeling har derfor ofte IT som 

facilitator med fokus på at: Identificere, udnytte, udvikle, dele, fastholde, måle & lagre viden for at 

kunne effektivisere arbejdet med konkrete opgaver og processer (Christensen, 2004).  

Virksomheder bliver i stigende grad opmærksomme på, at viden er en medvirkende faktor, når det 

kommer til at opnå konkurrencemæssige fordele. Organisationens udfordring ligger i at kunne 

håndtere viden således, at processer og workflows optimeres til gavn for både ledelse samt 

medarbejdere, og i sidste ende virksomhedens indtjeningsevne. Dette omfatter medarbejdernes 

kvalifikationer og kompetencer, som danner grundlag for kvaliteten og rentabiliteten af produkter 

og ydelser. Videnintensive virksomheder kendetegnes ved stor vækst og innovation, men dette kan 

kun ske, hvis der samtidig effektiviseres gennem udnyttelse af eksisterende viden. 

I videnintensive virksomheder bliver aspekter som skabelse, deling, lagring og udnyttelse af viden i 

stigende grad relevant. Knowledge management – ledelse af viden findes i mange former og 

facetter, hvilket har skabt et helt nyt marked for konsulenter og software huse. Dette har skabt 

mange muligheder for virksomheder, der ønsker at styrke processer i forbindelse med knowledge 

management strategier.  

                                                 
1 IM = instant messeging. Eksempler på dette er windows messenger & Lotus sametime 
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Grunden til at der ses stigende fokus på knowledge management kan til dels tilskrives, at de mange 

IT-løsninger giver nye muligheder. Det er derfor nu muligt at angribe området med nye værktøjer, 

der ikke før har været tilgængelige. Dette betyder dog ikke, at videndeling er afhængig af IT-

løsninger for at kunne finde sted. I en virksomhed er videndeling de aktiviteter, der omhandler 

strukturering og skabelse af den viden, der gør medarbejderne i stand til at udføre deres opgaver 

bedst muligt. I den moderne postindustrielle økonomi er det i langt højere grad teknologi og 

medarbejderes kompetencer, der udgør konkurrencemæssige parametre, hvor det tidligere var 

materielle aktiver (Kreiner & Mouritsen, 2003). Da virksomheder er spillere på turbulente 

markeder, der konstant er i udvikling, er det derfor essentielt for en virksomhed konstant at forbedre 

og vedligeholde den viden samt de kompetencer medarbejderne besidder. IT præsenterer en række 

glimrende værktøjer, der gør det muligt at katalysere videndelingrocesser i organisationer, idet 

teknologien muliggør effektiv lagring, strukturering, deling og søgning blandt viden.  

Knowledge management er et yderst populært begreb især i sammenhold med IT-løsninger til 

understøttelse af dette, men der eksisterer adskillige eksempler på mislykkedes forsøg og 

implementeringsplaner. Det er derfor essentielt at være opmærksom på hvilke faktorer, der påvirker 

videndeling i organisationen samt afdække hvilke former for videndeling, der bedst passer til en 

given organisation.  

1.1. Bevægegrund for opgavens emne 

Denne afhandling er skrevet som afslutning på cand.merc.dat-studiet ved Handelshøjskolen i 

København. Som beskrevet er videndeling et begreb der favner bredt, og derved udfordrer vores 

evne til at begrænse os samt finde de teorier og metoder, der bedst kan understøtte det, vi gerne vil 

fortælle. Denne proces mener vi er med til at hæve opgavens niveau samt vores viden, hvilket vi ser 

som en nødvendighed, når det kommer til at skrive kandidatafhandling.  

I moderne virksomheder er videndeling et varmt emne, men få ved, hvad det reelt indebærer. Vores 

opfattelse er, at mange virksomheder mener, at de deler viden optimalt i organisationen, men 

samtidig ikke er klar over hvad videndeling indebærer, samt hvordan det kan bidrage til 

organisationens faglige virke. Ydermere mener vi, at økonomi samt bureaukrati er faktorer, der kan 

hæmme videndeling i organisationer, og vi finder det spændende at undersøge, om vores indtryk 

holder stik i den virkelige verden.  
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Yderligere er emnet interessant da: 

• Et meget bredt litteraturfelt muliggør et nuanceret syn på problemstillingen og 

sammenspillet mellem IT og videndeling. 

• Der eksisterer en divergens mellem ønskede tilstande og de muligheder for innovation og 

fornyelse som organisatoriske regler og retningslinjer tillader.  

1.1. Kriterier for valg af empirisk objekt 

 For fyldestgørende at kunne undersøge og analysere indenfor opgavens emne videndeling, er det 

essentielt at samarbejde med en case-virksomhed, der har noget at byde på. Den traditionelle tilgang 

er at finde en virksomhed med en udfordring, som der skal findes en løsning på gennem indsamling 

af empiri og efterfølgende analyse. Dette samme har gjort sig gældende i dette tilfælde, men for at 

raffinere processen og sikre, at den valgte case-virksomhed er brugbar for vores opgave, har vi 

opstillet en række kriterier som virksomheden skal opfylde: 

• Første kriterium er, at virksomheden skal være videnintensiv, hvilket er en nødvendighed, 

da videndeling ikke på samme måde gør sig gældende i en virksomhed centreret omkring 

produktion i en fabrikshal. 

• Andet kriterium er tilgængelighed hos virksomheden, således at to studerende kan bruge tid 

og ressourcer på at foretage en undersøgelse samt kontakte virksomheden, når det er 

nødvendigt. 

• Tredje kriterium er gensidig nytte. Virksomheden skal danne grundlag for at vi kan 

udarbejde en opgave, og samtidig skal virksomheden føle at den opgave, som vi til sidst 

leverer, kan gavne dem. 

• Fjerde kriterium er, at der skal eksistere et problemområde, der er interessant, relevant og 

bredt nok til at danne grundlag for en kandidatafhandling. 

• Sidstnævnte danner grundlæg for femte og sidste kriterium, hvilket er, at virksomheden skal 

have en hvis størrelse, hvilket vi har sat til 100+ ansatte. Dette er en nødvendighed, da 

indsamlet empiri skal have en hvis diversitet for at gøre opgaven universel og brugbar for 

andre end én specifik virksomhed og derved repræsentere en branche. 



Videndelingsteknologi- Et casestudie af Nykredit Kundeservice 2009 

 

Peter Hvedstrup Jensen og Nikolaj Holm Ostri, cand.merc(dat) januar 2009 8

I vores tilfælde har vi kontaktet en række virksomheder, der opfylder ovenstående kriterier og 

fundet, at Nykredit Kundeservice (call-center) er der, hvor kriterierne bedst bliver opfyldt, og 

derved giver os de bedste præmisser for vores opgave. Vi har valgt at undersøge hvilke faktorer, der 

påvirker videndeling i Nykredit Kundeservice, og hvordan disse kan påvirkes gennem nye eller 

eksisterende IT-løsninger. Nykredit Kundeservice er yderst interessant samt brugbar som case-

virksomhed, da Nykredit er en stor organisation, hvor Nykredit Kundeservice er underlagt gældende 

retningslinjer for brug og support af IT-systemer. Dette skaber en række yderst interessante 

problemstillinger, som ikke kun er relevante for Nykredit Kundeservice og Nykredit som 

organisation, men alle virksomheder hvor kundekontakt og videndeling er underlagt organisatoriske 

retningslinjer. Håbet er, at denne opgave kan vise, hvordan rigide og stringente regler og 

retningslinier påvirker virksomheders effektivitet og konkurrencedygtighed og åbne interessenters 

øjne for problemstillingen.  

Følgende afsnit vil omhandle call-centre for at skabe en overordnet forståelse for de problematikker 

og dynamikker, der findes inden for området, og som dermed også gør sig gældende hos Nykredit 

Kundeservice. 

1.2. Problemidentifikation 

Call-centre, også kendt som kundekontakt-centre, er den moderne virksomheds fortrukne valg, når 

det kommer til kommunikation med kunderne. Stort set alle virksomheder med kundekontakt både i 

det private og det offentlige, har tilpasset deres infrastruktur til brugen af call-centre, både internt 

styrede men i mange tilfælde også outsourcede. Dette ses specielt i brancher som flyselskaber, 

banker og realkreditinstitutter, hvor call-centre står for den primære kommunikation mellem firmaet 

og kunden. Det blev i 1998 anslået, at der var ca. 12000 beskæftiget på call-centre i Danmark, og 

det anslås, at tallet var steget til 17500 i år 2002 (J. V. Petersen, 2003). Call-centeret spiller som 

nævnt en central og yderst vigtig rolle, og det er et firmas ansigt udadtil. Et kundeforhold kan derfor 

skabes eller ødelægges gennem denne kommunikationskanal, og det er her, hvor vigtige 

oplysninger om f.eks. købsmønstre og præferencer kommer ind i virksomheden. Dette stemmer 

ringe overens med det blakkede ry, som call-centre har som værende afdelinger fyldt med 

uengagerede telefonpassere, hvor deres eneste formål er at gelejde flest kunder gennem maskineriet 

på kortest mulig tid. Samtidig er det en nødvendighed at finde en balance mellem kvalitet og 

kvantitet, således at call-centret er rentabelt for organisationen, hvilket traditionelt har medført, at 
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der er blevet slækket på kvaliteten. I løbet af det seneste årti har teknologiske fremskridt radikalt 

ændret måden, hvorpå medarbejdere og kunder tilegner sig viden, og det er ikke mange år siden at 

call-centermedarbejdere ikke brugte computere til at servicere kunder men manualer, opslagsværker 

og standardprocedurer. Teknologien har ikke kun givet call-center medarbejderen mere viden men 

også kunden, og der stilles derfor nye krav fra kunden angående kvaliteten samt mængden af viden, 

som den professionelle forventes at besidde.(McDermott, 2000) 

Selvom teknologien har gjort det muligt for kunder i større grad at betjene sig selv, så er den enkelte 

medarbejder i et call-center stadig essentiel for succesen af en virksomheds strategi i forhold til 

kundesupport. Kunderne har aldrig før haft så mange muligheder for at skaffe sig information om 

produkter og ydelser, og denne gennemsigtighed samt strøm af viden gør, at en kunde yderst let kan 

vælge at benytte en af konkurrenterne i stedet. Derfor har call-centre aldrig haft en mere signifikant 

rolle, end de har nu i forhold til kundetilfredshed, kundefastholdelse samt rentabilitet som en del af 

en virksomheds samlede CRM2. 

Ydermere er call-centre en vigtig kanal, som skaber viden, der kan bruges sammen med mange 

andre aspekter af CRM såsom porteføljefornyelse, marketing og salg. Det er alment kendt, at det er 

en kæmpe fordel, hvis en organisation er i stand til at forvandle kunders information til 

forretningsmæssig brugbar viden. Det er derfor ikke svært at forestille sig, hvordan den viden, som 

medarbejdere i et call-center besidder, kan være et yderst vigtigt led mellem CRM og videndeling. 

Gennem interaktion med kunderne, skabes der et flow af forskellige former for viden, hvilket er 

illustreret i figur 1. 

                                                 
2 Customer Relationship Management 
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Figur 1: videnflow i et call center - egen udarbejdelse 

Viden til kunderne – Denne viden er en vigtig del af CRM-processen for at kunne viderebringe den 

viden, som kunderne har brug for. Dette er f.eks. viden om markedet og produkterne.  

Viden fra kunderne – Denne viden kan f.eks. bruges til at forbedre produkterne og til bedre at lære 

markedet at kende. 

Viden om kunderne – Denne viden gør det muligt at kende kundernes behov samt styre sig ind på, 

hvad der motiverer dem.  

I forbindelse med call-centre henviser videndeling til de strategier og tilhørende opgaver, der skal 

hjælpe med til at løbende, hurtigt og effektivt skabe og tilpasse den viden, der er mest relevant for 

kunden på det givne tidspunkt i et konstant udviklende marked. Ved at katalysere videndeling kan 

virksomheder optimere skabelse af viden, diffusion af viden samt brugen af viden.  

Ansatte i et call-center er til for at hjælpe kunder med produkt-relaterede forespørgsler og 

problemer. Medarbejderen skal derfor have adgang til viden, som gør denne i stand til at hjælpe 

kunden. Denne viden kommer traditionelt gennem formelle kanaler såsom uddannelse, workflows 

og eksperter, men medarbejderne benytter også uformelle kanaler til at tilegne sig viden. Dette kan 

f.eks være gennem personlige noter, kollegahjælp og præcedens. Ydermere er der traditionelt stor 

udskiftning i et call-center, så medarbejdere er ofte ikke i besiddelse af stor erfaring. Derfor går en 

betydelig del af samtaletiden med at finde den korrekte viden og en mindre del med faktisk at give 

svaret. 
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En af de største fordele ved at have en struktureret videnbase er, at de ansatte hermed kan fokusere 

yderligere på problemløsning og mindre på diagnosticeringsprocessen, hvilket i sidste ende gør, at 

kunden får svar hurtigere. Dette er essentielt for at opnå effektivitet i kundebetjeningen, og det gør 

medarbejderen i stand til at afgøre, om problemet er blevet diagnosticeret korrekt i stedet for blot at 

give kunden et svar gennem brug af ustruktureret viden. 

Det at have struktureret viden er ikke sig selv nok til, at det nødvendigvis fremmer videndeling og 

genbrug af viden. Ved at lagre svarene på de spørgsmål, der før i tiden er blevet stillet, kan disse 

omsættes til struktureret viden. Denne proces sker traditionelt gennem eksperter, som de ansatte kan 

rådspørge, men en veldefineret proces samt værktøjer, der gør det muligt at bidrage til en samlet 

vidensbase, er en bedre løsning. I et call-center vil et spørgsmål typisk være blevet stillet før, og det 

vil uden tvivl blive stillet igen. Derfor vil et videndeling-system baseret på inputs og viden fra 

medarbejdere med faktiske oplevelser og erfaringer katalysere effektive svar på kundernes 

forespørgsler, både for de erfarne og uerfarne medarbejdere. Dette system vil give nyansatte 

mulighed for at tilegne sig viden fra de mere erfarne fra dag et, og derved går vigtig viden ikke tabt, 

hvis de erfarne skifter job.  

I denne afhandling vil Nykredits Kundeserviceafdeling fungere som casestudie samt danne 

grundlag for behandling af problemområdet. Kundeservice er et call-center med ca. 200 ansatte, der 

ser et stigende behov for at forbedre og styrke videndeling og videnudvikling i hele afdelingen. Der 

bliver løbende afholdt møder, hvor der bliver diskuteret forretningsstrategi samt hvilke områder, der 

kræver særlig opmærksomhed og indsats. Et tilbagevendende emne er, hvordan afdelingen kan 

forbedre måden, hvorpå viden deles ansatte imellem, samt hvordan den enkelte bliver bedre til at 

dele og skabe ny viden. Dette skal især ses i lyset af den store udskiftningsrate i medarbejderstaben, 

hvor vigtig viden forsvinder fra afdelingen. Der har været adskillige forsøg på at oprette teamrooms 

på intranettet, hvorpå viden kan deles, men dette har aldrig fænget an. Det er derfor klart, at de 

nuværende systemer, eller måden medarbejderne bruger dem på, skal revideres. Der eksisterer dog 

ikke et konkret forslag til, hvordan eksisterende eller nye IT-systemer kan løse problemerne. Denne 

opgave har som formål at analysere, hvordan den nuværende videndeling fungerer samt vurdere, 

hvor IT kan bruges til at forbedre processerne omkring videndeling i Nykredit Kundeservice. 

Der eksister mange teorier fra forskellige forfattere såsom Nonaka & Takeuchi, Alvi & Leidner og 

Davenport & Prusak, der omhandler videndeling. Hver af disse behandler videndeling fra 
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forskellige vinkler og synspunkter, hvilket kan være med til at påføre denne afhandling diversitet, 

men det modsatte kan også ske, hvis der ikke vælges teoretikere, der behandler problematikken fra 

forskellige vinkler. Det er således muligt at angribe problemstillingen fra filosofiske, videnbaserede, 

organisatoriske og teknologiske perspektiver. Når det kommer til at understøtte videndeling via IT-

systemer, bliver det vanskeligt at forene de forskellige teorier og skabe et samlet overblik. Samtidig 

er der risikoen for, at et for snævert perspektiv forårsager, at andre og vigtige faktorer og elementer 

i forbindelse med videndeling i en organisation bliver overset. Dette understreger blot vigtigheden 

af at finde de teorier og metoder, der bedst muligt understøtter de resultater, der er mest brugbare 

for både de afhandlingsskrivende og for case-virksomheden. 

Eftersom at der er åbenlyse svagheder ved IT-understøttelsen af videndeling hos Kundeservice, er 

det essentielt, at beslutninger omkring forbedringer på eksisterende valg af nye systemer bliver 

truffet på en kvalificeret baggrund. Dette vil kræve grundig indsigt i de forhold som influerer 

videndeling i afdelingen samt viden om eksisterende og alternative IT-systemers måder at tilgå 

videndeling på. 

For fyldestgørende at kunne belyse ovenstående emner vurderes det derfor, at indsigt i følgende 

organisatoriske forhold er essentielle: 

• Afdelingens aktiviteter og opgaver 

• Videntyper i afdelingen 

• Organisatoriske begrænsninger 

• Typer af produkter og services 

Dette leder os frem til opgavens problemformulering. 

1.3. Problemformulering 

Det er fastslået, at videndeling varierer mellem afdelinger og organisationer, og at det ikke 

eksisterer en IT-løsning, der er universel i sin udformning. Er det manglende tid, lyst og ekspertise i 

brugen af nuværende systemer, eller skal der en helt ny løsning til? Hvordan kan det fastslås hvilke 

IT-systemer, der passer bedst i en given situation? Disse spørgsmål samt foregående 

problemgennemgang leder frem til nedenstående spørgsmål, som denne afhandling vil analysere:  
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1.4. Afgrænsninger 

I forbindelse med opgavens problemformulering er det nødvendigt at foretage visse afgrænsninger. 

Dette afsnit har til formål at informere læseren om, hvilke områder der ikke vil blive berørt i denne 

afhandling.  

Nykredit kundeservice beskæftiger sig som en helhed med mange andre aktiviteter end dem, der 

ligger sig direkte op af kundebetjening såsom uddannelse, CRM, coaching, administration og 

ledelse. Disse aktiviteter involverer selvfølgelig også videndeling, men denne afhandling omhandler 

hovedsageligt kundebetjeningen, som er kundeservices primære opgave, samt de ansatte, der er i 

direkte berøring med denne. Eftersom at videndeling lægger sig tæt op af afdelingens kulturelle 

elementer, kunne en analyse af denne også foretages. Dette er fravalgt, da det vil interferere i 

forhold til at gå i dybden med det valgte problemområde. 

Der vil ikke blive lavet analyser af konkrete IT-systemer, da moderne løsninger ofte favner over 

adskillige tilgange til videndeling, hvilket komplicerer analysen og gør det problematisk at 

identificere, hvordan de enkelte systemer tilgår videndeling. Det er desuden ikke muligt at lave en 

fyldestgørende analyse af alternativer inden for denne afhandlings rammer. Vi vil i stedet fokusere 

på overordnet funktionalitet og stereotype systemer.  

• Hvordan sikrer �ykredit Kundeservice, at medarbejdere besidder den 

nødvendige viden, og hvordan kan videndelingteknologi hjælpe med til at sikre 

dette? 

o Hvordan foregår videndeling i Kundeservice? 

o Hvilke faktorer hhv. hæmmer og fremmer videndeling hos �ykredit 

Kundeservice, og hvordan kan disse påvirkes? 

o Hvordan kan nye eller eksisterende værktøjer/teknologier bruges til at 

forbedre denne proces? 

 
Tabel 1 Problemformuleringen 
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Eftersom vi vil undersøge, hvordan eksisterende eller nye systemer kan understøtte videndeling, 

kunne der analyseres på omkostninger til nye systemer i forhold til gamle. Dette er ikke en 

mulighed, da der ikke umiddelbart kan udregnes et tilbud på et nyt videndeling system, da dette 

afhænger af mange faktorer. Dette er derfor en proces, der kræver involvering af eksperter, hvilket 

vi ikke har mulighed for. Ydermere er det ikke muligt at lave direkte målinger på den effekt, som 

videndeling har på en organisation, hvorfor vi må forholde os til de resultater, som litteraturen 

beskriver. 
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2. Metode 

Dette afsnit har til formål at redegøre for afhandlingens metode. Opgaven tager udgangspunkt i en 

problemstilling fundet hos Nykredit Kundeservice og løsningen af denne. Ved at beskrive hvilke 

fremgangsmåder, der benyttes, gives et billede af, hvordan data samt litteraturindsamling danner 

fundament for afhandlingens analyser, påstande og konklusioner.  

Igennem metodeafsnittet vil der blive fokuseret på at tydeliggøre de bevidste valg, idet der 

eksisterer en kæmpe vifte af teorier og metoder indenfor organisationsvidenskaben. Ved at tage 

udgangspunkt i problemformuleringen er det muligt at sortere i disse og vælge de metoder og 

teorier, der bedst opfylder opgavens formål. Vi vil derfor først definere afhandlingens metodologi 

og siden beskrive de valgte teorier. 

Metodologi er læren om de forskellige fremgangsmåder, som vi benytter os af i forbindelse med 

undersøgelsesaktiviteter, samt hvilke konsekvenser disse valg har for de undersøgelsesresultater, 

som vi når frem til. Dette inkluderer også, hvilke underliggende antagelser fremgangsmåderne 

bygger på samt hvilke forklaringstyper, vi anser som tilfredsstillende (I. Andersen, 1999). 

Det er derfor vigtigt at få afklaret det videnskabsteoretiske standpunkt inden man klarlægger 

metoden, da dette har indflydelse på ens underliggende antagelser. Dette afsnit vil derfor først 

beskrive, hvilke videnskabsteoretiske perspektiver denne afhandling bygger på. Dette gøres ved en 

afklaring af afhandlingens ontologiske standpunkt. Dernæst vil de metodologiske perspektiver blive 

beskrevet, samt hvordan disse vil blive brugt til at bevæge sig fra problemformulering til 

konklusion. Dette inkluderer en beskrivelse af undersøgelsesdesignet. 

2.1. Afhandlingens epistemologi og ontologi 

Epistemologi er en gren inden for filosofien, som arbejder med egenskaberne, ophavet og 

grænserne for menneskelig viden og erkendelse. Afhandlingens epistemologi er derfor en 

deklaration, der redegør, hvordan man anskuer begrebet viden, og hvordan den viden, der er 

resultatet af den anvendte teori og empiri, bliver behandlet. Da denne afhandling handler om 

videndeling, er det vigtigt at få afklaret, hvordan man definerer viden, samt hvad ens forståelse af 

begrebet er. Vores epistemologiske standpunkt er en kombination af den erkendelsesbaserede 

epistemologi og den erfaringsbaserede epistemologi, som vil blive beskrevet nærmere i afsnittet 

”Definition af viden”. 
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Ontologi er studiet af det værende, og den ontologiske redegørelse beskriver den form for 

virkelighed, som afhandlingen forholder sig til. Den grundlæggende ontologiske diskussion handler 

om, hvorvidt der eksisterer en objektiv virkelighed, der er uafhængig af vores subjektive perception 

af denne virkelighed (I. Andersen, 1999).  

Generelt er eksistensen af en objektiv og kvantificerbar virkelighed fremherskende inden for 

naturvidenskaberne, der er nomotetiske, hvilket vil sige, at de kun interesserer sig for 

generaliserbare lovmæssigheder. Inden for de nomotetiske videnskaber kan man derudover skelne 

mellem reelle/ empiriske videnskaber som fysik og biologi og formelle/ teoretiske videnskaber som 

logik og matematik. Problemet ved de empiriske nomotetiske videnskaber er, at man ved at gå fra 

empiri til logiske slutningsformer ofte slutter for vidtgående ud fra lokale iagttagelser. Man skaber 

derfor ikke en universel videnskabelig lovmæssighed, men kun en forståelses og forudsigeligheds 

model inden for et begrænset genstandsområde. Dette betyder, at viden ofte er tidsbegrænset, og at 

ting, som man før troede, var en naturlov, alligevel viser sig ikke at dække (Brier, 2005). 

Humanvidenskaberne og til dels også samfundsvidenskaberne forholder sig derimod til en mere 

subjektiv virkelighed. De er dermed ideografiske, hvilket vil sige, at de er baseret på enkelttilfælde 

uden nogen generalisering til almene lovmæssigheder. Virkeligheden bliver her defineret gennem 

fænomenologi og hermeneutik, hvor konklusioner og deduktioner i højere grad er baseret på 

forståelse og fortolkning. 

Afhandlingens ontologiske synspunkt er, at der eksisterer en objektiv virkelighed, men at man ikke 

kan beskrive denne virkelighed uden, at den bliver fortolket af et subjekt. Dette læner sig dermed op 

ad Ayn Rands filosofi, hvor hun skriver at koncepter og værdier er: 

"determined by the nature of reality, but to be discovered by man's mind." (Rand, 1966) 

Afhandlingen vil derfor tage udgangspunkt i en fænomenologisk – hermeneutisk tilgang, hvor 

resultaterne så vil forsøges at generalisere, så de også kan anvendes i andre organisationer. På denne 

måde vil den objektive virkelighed forsøges beskrevet gennem et subjektivt udgangspunkt. Det 

fænomenologisk – hermeneutiske udgangspunkt vil derfor blive beskrevet nedenfor. 
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2.1.1. Fænomologi 

Den moderne fænomenologi er grundlagt af Edmund Husserl (1859-1938) og er læren om 

fænomenerne, dvs. læren om hvordan verden fremtræder i vores bevidsthed. Den studerer de 

mentale fænomener som f.eks. oplevelser og tanker, som de fremtræder for os, og ikke som et 

produkt af vores nervesystem eller af hjernen. Merleau-Ponty (1908-1961) har udvidet 

fænomenologien til en kropsfænomenologi, hvor kropsoplevelsen er en forudsætning for erfaringen. 

Kroppen og livsverdenen eksisterer altid før enhver sproglig og videnskabelig analyse, og 

adskillelsen mellem det subjektive og det objektive er derfor kunstigt indført, da denne adskillelse 

er en sproglig adskillelse (Brier, 2005). Fænomenologien gør dermed op med den dualisme, der har 

hersket inden for naturvidenskaberne, hvor krop og sjæl er adskilt, og hvor de mentale processer 

kan beskrives objektivt gennem fysiologi og biokemi. 

Inden for fænomenologien skelner man mellem den anskuende fænomenologi, som E. Husserl 

repræsenterer, og den hermeneutiske fænomenologi, der repræsenteres af Martin Heidegger (1898-

1976) og Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Den anskuende fænomenologi er orienteret mod synet 

som den vigtigste erkendelseskilde, mens de centrale begreber i den hermeneutiske fænomenologi 

er forståelse, tolkning og udlæggelse (Jessen, 2001). Da afhandlingens udgangspunkt er den 

hermeneutiske fænomenologi, og da det samtidig er den mest udbredte, vil den blive uddybet i det 

nedenstående. 

2.1.2. Hermeneutik 

Hermeneutik betyder fortolkningskunst eller forståelseslære, og det var oprindeligt en metode til 

tolkning af tekster herunder specielt bibelske tekster. Sidenhen er hermeneutikken blevet udvidet til 

en teori om humanvidenskabelig erkendelse gennem fortolkning af alle former for kulturel 

overlevering (Jessen, 2001). I hermeneutikken er forståelsen et produkt af ens historiske og 

kulturelle fortid, da man allerede er i verdenen, og det er umuligt at tilsidesætte ens egne erfaringer. 

Disse erfaringer skaber ifølge Gadamer nogle fordomme, som altid spiller ind, og som er 

nødvendige for forståelsen. Et af de fundamentale koncepter i hermeneutikken er derfor den 

hermeneutiske cirkel, der repræsenterer forståelsesprocessen. Den hermeneutiske cirkel stammer fra 

tekstfortolkningen, men den er blevet udvidet til et eksempel på, hvad forståelsen i det hele taget er. 

Når man skal fortolke en tekst, danner man sig hurtigt en forståelse af, hvad det hele drejer sig om, 

og som regel sker dette allerede, når man ser titlen. Denne forudforståelse bliver korrigeret i løbet af 
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læsningen, når der opstår modsigelser, og det medfører, at der bliver dannet en ny forudforståelse. 

Denne proces fortsætter indtil, man mener at man er nået til en ret forståelse af teksten. Den 

forståelse man har opnået vil dog ifølge Gadamer aldrig blive til en fuldendt forståelse, og uanset 

hvor selvindlysende og overbevisende forståelsen forekommer, kan det vise sig, at den ikke holder 

på længere sigt. Forståelsen bliver dermed en endeløs cirkelformet proces. Denne proces gør det 

dog ikke umuligt at fortolke en tekst, men den påpeger blot, at tekstens mening skal findes inden for 

dens kulturelle, historiske og litterære kontekst.  

Valget af ontologisk standpunkt har konsekvenser for hvilken empirisk metode, der bliver benyttet. 

I indsamlingen af empiri, skelner man imellem kvalitative metoder såsom interview og deltagende 

observation og kvantitative metoder såsom eksperimentelle studier, spørgeskemaer samt ikke 

deltagende observation. Valget af empirisk metode hænger ofte sammen med, hvilken tilgang man 

har til forskningen. Den naturvidenskabelige tilgang medfører, at man gennem empirien prøver at 

finde genereliserbare lovmæssigheder, og til det formål egner de kvantitative metoder sig bedst. Når 

man har et bredt datagrundlag, kan man bl.a. bruge sandsynlighedsteori og statistikker til at finde 

fællestræk ved hændelser. I den fænomenologisk hermeneutiske tilgang forsøger man derimod at gå 

i dybden og finde forklaringsmønstre ved at fokusere på de enkelte individer. Dette kan opnås med 

de kvalitative metoder, hvor man prøver at finde typiske repræsentanter og analysere dem til bunds. 

De to empiriske metoder behøver dog ikke at være gensidigt inkompatible, men de kan derimod 

bruges til at supplere hinanden. Man kan eksempelvis bruge kvalitative metoder til at udlede en 

antagelse, som så kan testes ved hjælp af de kvantitative metoder. Alternativt kan man bruge de 

kvantitative metoder til at udlede kvalitativt nye hypoteser, der så kan undersøges dybere ved hjælp 

af de kvalitative metoder (Brier, 2005). 

2.2. Perspektivet på afhandlingen 

Afhandlingens overordnede formål er at analysere videndeling i Nykredit Kundeservice. Det 

medfører at opgaven opererer både på organisatorisk niveau samt på gruppe – og individniveau. Der 

fokuseres på viden som en ressource, hvorfor afhandlingen tager udgangspunkt i det 

ressourcebaserede perspektiv herunder de humane, sociale, intellektuelle, sociale ressourcer samt 

kompetencer og videnprocesser. Tidens ånd mobiliserer og diffunderer viden i sociale 

omgangskredse langt hurtigere, og den er derfor blevet offer for en videninflation, da denne ikke 

har den store værdi, medmindre den kan anvendes hensigtsmæssigt. Baggrunden for dette 



Videndelingsteknologi- Et casestudie af Nykredit Kundeservice 2009 

 

Peter Hvedstrup Jensen og Nikolaj Holm Ostri, cand.merc(dat) januar 2009 19

perspektiv er, at der arbejdes med en videnintensiv virksomhed, hvor viden netop er en vigtig 

parameter, der kan medvirke til at opnå konkurencemæssige fordele. 

2.3. Casestudie – valg af fremgangsmåde 

Et casestudie er en strategi, der benyttes ved gennemgang af en konkret hændelse eller et andet 

fænomen for at analysere, hvilken lære der kan uddrages af netop denne hændelse eller dette 

fænomen. Til forskel fra andre videnskabelige undersøgelsesmetoder, der normalt vil afprøve en 

teori ved at søge den bekræftet i en overrepræsentation blandt gentagelser, vil denne søge 

bekræftelsen ved at finde sammenhængen i selve hændelsen (Yin, 2003). 

Casestudiet anvendes i meget forskellige sammenhænge til studiet af sjældne, enkeltstående eller 

meget komplekse fænomener. Det kan være studier af demokratiske processer, fremstående 

organisationer som for eksempel erhvervsvirksomheder, IT-systemer og projektevalueringer. 

Yin (2003) anskuer casen som et naturligt eksperiment og sammentænker casestudiet og 

eksperimentet. Casestudiets mulighed for at undersøge flere konkurrerende forklaringer i samme 

studie er efter Yin’s opfattelse en særlig styrke ved casestudiet. Jo bedre man kan forudsige 

resultaterne fra forskellige datakilder i casestudiet, jo stærkere bevisførelse kan der laves. Yin 

kalder sin strategi for Pattern Matching. 

Dette afsnit belyser de metoder, der anvendes til indsamling og bearbejdning af empirien i 

forbindelse med casestudiet. I undersøgelsen bliver de interviewede betragtet som informanter med 

information omkring kommunikation og videndeling i KS. 

2.4.  Undersøgelsesdesign 

De fremgangsmåder, der benyttes i kombination med hinanden til at indsamle empiri, udmunder sig 

i et undersøgelsesdesign3. Mange faktorer påvirker de valg, der skal træffes, men de to mest 

signifikante er formålet ved undersøgelsen, samt de betingelser som projektet skal udformes under, 

hvilket inkluderer adgangen til data. 

                                                 
3 Ib Andersen, Valg af organisationssociologiske metoder, s. 113  
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2.4.1. Formål ved undersøgelsen 

Det klassiske formål ved en undersøgelse er at skabe ny viden eller at skabe indsigt. Da denne 

afhandling ikke stræber efter at skabe ny viden indenfor de valgte forskningsretninger, vil 

undersøgelsesdesignet bære præg af dette. Den viden, der uundgåeligt vil blive skabt i forbindelse 

med modellering, er primært relevant i forhold til at kunne levere en løsning, der først og fremmest 

er brugbar for Nykredit Kundeservice, men som også kan være relevant for lignende virksomheder. 

Derfor vælges et undersøgelsesdesign, der er målrettet mod afhandlingens formål samt den 

udformede problemformulering. 

2.4.2. Primære data 

KS videnprocesser vil blive undersøgt vha. primære data, hvilket er selvkonstruerede og indsamlede 

data. Dette sker udelukkende gennem interview med ledelse og medarbejdere, selvom vi godt ville 

have foretaget en kvantitativ analyse gennem spørgeskemaer. Grunden til at spørgeskemaer ikke 

blev brugt, var at ledelsen i Kundeservice så det som meget ressourcetungt (200 medarbejdere 

bruger 10 min hver), og generelt har en politik mod at lade studerende sende spørgeskemaer ud. Der 

kan argumenteres for at foretage undersøgelsen blandt en mindre gruppe ansatte, men vi mener at 

dette ville gå imod selve formålet ved en kvantitativ dataindsamling. Det kunne være ønskeligt at 

kunne foretage begge former for dataindsamling, da det giver en mulighed for at underbygge de 

indsamlede data vha. krydsreferencer, generelle tendenser mm, men vi føler os sikre på, at 

interviews vil give os den nødvendige empiri. 

2.4.3. Interviews  

Interviews vil blive foretaget som kvalitative interviews baseret på Kvale (1997) og Andersen 

(2002). Vi har valgt denne kvalitative fremgangsmåde, da denne metode stemmer godt overens med 

vores videnskabsteoretiske udgangspunkt. Ved at interviewe ansigt til ansigt tillader vi os som 

fortolkere at guide situationen mod en sammenslutning af horisonter, som netop er den 

hermeneutiske metodologis formål. Følgelig indeholder kvalitative data kapaciteten til at 

kontribuere med interpersonel forståelse for de mekanismer, der influerer strømmen af viden hos 

Nykredit Kundeservice, da den kvalitative dimension er en forudsætning for sammenslutningen af 

horisonter. Denne sammenslutning er vigtig, da fortolkningen af viden udledes fra individers 

subjektive ræsonnementer, som endvidere bygger på deres kulturelle, følelsesmæssige og 
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professionelle arv samt assimilering. Ydermere kan vi kun nærme os ledelsesmæssige incitamenter 

ved at føre en produktiv og positiv dialog. 

Ved at bruge de grundlæggende aspekter af Kvales kvalitative interviewmetoder, forbereder vi en 

række overordnede temaer og videnskabelige undersøgelsesspørgsmål for at sikre interviewets 

relevanthed i forhold til denne opgaves fokusområder. Kvale refererer til disse som 

forskningsspørgsmål. Disse er ikke egentlige spørgsmål stillet til respondenten, men nærmere en 

underliggende referenceramme, der giver intervieweren en guide til at formulere de egentlige 

interviewspørgsmål. Det er væsentligt at lægge mærke til, at interviewene er delvist strukturerede, 

hvilket bevidst er valgt, for at muliggøre, at der kan stilles ekstra spørgsmål, og for at respondenten 

har mulighed for at give os uforventet ekstra indsigt. 

Måden vi vil gennemfører de delvist strukturerede interviews er ved at udarbejde en interviewguide, 

som danner udgangspunktet for interviewene. Interviewguiden er opbygget ud fra O’dell & 

Graysons (1998) model om videndeling, hvor spørgsmålene er tematiserede ud fra modellens 

elementer: Kultur, infrastruktur, teknologi og måling samt emner som samarbejde og sociale 

relationer, lederskab og videndeling. Disse skal alle være med til at verificere eventuelle antagelser, 

der eksisterer i forhold til problemstillingen.  

For at sikre at interviewet er så nøjagtigt som muligt, har vi tillagt de enkelte spørgsmål en række 

kontrolelementer. Dette gøres bl.a. ved at bede den interviewede om kort at opridse svarene 

indenfor pågældende tema, efter at spørgsmål inden for dette er gennemført. Hvis det er passende at 

tilføje supplerende spørgsmål, for at styrke forståelsen for den viden, som vi ønsker at komme frem 

til, vil dette også blive gjort. Gennem denne kvalitative tilgangsvinkel vil vi forsøge at bevæge os 

imod en dybere forståelse for menneskers opførsel samt for de underliggende mekanismer, der 

styrer den. Vi søger at få svar på spørgsmål omkring såvel ledelsesmæssige som tekniske og 

organisatoriske faktorer, der påvirker videndeling. 

2.4.4. Sekundære data  

Ved at have adgang til interne dokumenter, rapporter, statistikker, systemer og undersøgelser er det 

muligt at danne sig et overblik over KS som virksomhed, samt hvilke overordnede mekanismer, 

dynamikker og problematikker, der gør sig gældende. Endvidere suppleres analysen med sekundære 
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data fra flere forskellige kilder såsom artikler, internetsider, bøger og tidsskrifter mm. Disse gør det 

muligt at nuancere opgaven mere, end det var muligt hvis kun primære data blev taget i brug.  

2.4.5. Kildebehandling 

Det er essentielt at distancere sig fra empirien for at kunne analysere, bearbejde og bruge denne i 

opgavens kontekst. Kvale (1997) inspirerer til at dele analysen af tekst og interviewdata op efter tre 

analysetrin: Hermeneutisk trin, reproduktionstrin og analytisk trin, hvilket er beskrevet i tabel 2. 
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�iveau Analysetrin Fortolkningskontekst Spørgsmål 

1 Hermeneutisk trin  Selvforståelse Hvad skal der spørges om, og hvilke svar gives der? 

2 Reproduktionstrin Kritisk ”commom sense”  • Hvilke nøglebegreber præsenteres? 
• Hvordan fremskrives videndeling 

videnudvikling? 
• Hvilke problemer og mulige løsninger 

”dukker op” 
 

3 Analytisk trin Teoretisk forståelse og tolkning • Hvilke selbeskrivelser er på spil? 
• Hvilke medarbejderforestillinger om viden 

fremskrives? 
• Hvilke relationer er der mellem 

begreberne? 
Tabel 2 Tilvirket ud fra Kvale (1997) 

Det hermeneutiske trin indebærer at få en ”common sense” forståelse af tekst – og 

interviewmateriale. Gennem denne proces sker en naturlig afdækning af den interviewedes 

selvforståelse, og gennem dette skabes en forståelse for hvilke spørgsmål og svar samt hvilke 

perspektiver, ventede som uventede, der kan vise sig at være betydningsfulde.  

Reproduktionstrinet er det trin, hvor selve tekstens selvforståelse reproduceres. Det er her, at 

opgaveskriverens forståelse (common sense) bliver sat på prøve, og hvor materialet analyseres og 

katalyserer en dybere forståelse for sammenhænge. Via gennemlytning af f.eks. interviews sker der 

en tematisering og meningskondensering i forhold til det område, der forsøges afdækket hos 

Kundeservice (Kvale, 1997). Der kan dermed fokuseres på at finde udvalgte udsagn, som tillægges 

betydning og mening og som fortæller noget vigtigt om videndeling hos Kundeservice. Dette skal 

bl.a. være med til at afdække modtagerens syn på intern kommunikation, hvor der ledes efter 

udtalelser eller besvarelser, der skiller sig ud fra det som spørgsmålsstilleren regner med.  

Det sidste niveau er det det analytiske trin, hvor den teoretiske forståelse bliver sat i spil, og hvor 

trådene fra analysen samles og sættes ind i en metateoretisk kontekst, hvor bl.a. den teoretiske 

ramme bruges til at forklare sammenhæng og relationer. Der bliver anvendt en ad-hoc tilgang til 

meningsdannelse og indkredsning af common sense forståelse med fokus på opstilling af kontraster 

samt skabelse af begrebsmæssig teoretisk sammenhæng inspireret af hermeneutikken. 
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2.4.6. Validitet 

Indenfor validitetsbegrebet ligger to underbegreber: Gyldighed og relevans (I. Andersen, 1999). 

Gyldigheden udtrykker hvorvidt der eksisterer overensstemmelse mellem de valgte teoretiske 

begreber og den indsamlede empiri. Dette udtrykker i hvilken grad, de opstillede variable er 

relevante for opgavens valgte problemstilling. For at sikre opgavens videnskabelige integritet, er det 

derfor essentielt at forholde sig analysens validitet. Validiteten er afhængig af den kontekst, som 

den er en del af, i dette tilfælde processer omhandlende videndeling, som er defineret af 

organisationen selv. Vi har valgt at sikre repræsentativiteten ved at vælge respondenter, der alle kan 

bidrage med forskellige inputs fra forskellige steder i organisationen. Dette sker ved både at snakke 

med ledelsen, mellemledere, konsulenter og IT-teknisk personale. Ydermere ser vi et behov for at 

snakke med ansatte af forskellig anciennitet, da dette også spiller en rolle i forhold til indsigt i 

forretnings – og kompetencemæssige oplevelser og indsigter.  

2.4.7. Reliabilitet 

En undersøgelse er kun pålidelig, hvis denne kan gentages indenfor rimelig tid med lignende 

resultater. Ved kvalitative undersøgelser eksisterer der ikke en metode til universelt at gennemgå 

reliabiliteten, og denne skal undersøges i forbindelse med den enkelte undersøgelse. Gennem 

intersubjektivitet4 kan pålideligheden af empiri og metoder vurderes gennem dialog. Dette kan 

f.eks. ske med hjælp fra vejleder eller respondenter efter at undersøgelsen er fuldført. Ydermere er 

videnbegrebet en vanskelig størrelse at arbejde med, da det er den implicitte/tavse viden, der danner 

grundlag for den mest interessante undersøgelse i en organisation. Det kan derfor diskuteres om det 

er muligt at lave en ensartet empiriindsamling, men det er i sidste ende vores opgave at bygge et 

undersøgelsesdesign, der tager højde for dette. Vi vurderer reliabiliteten som værende høj, da 

videndeling ikke betragtes som et sensitivt emne, men nærmere vejen til at opnå forbedringer, der i 

sidste ende vil gavne alle. 

                                                 
4 Det intersubjektive er i princippet erkendtbart eller forståeligt for flere eller alle aktører i en given sammenhæng (in-
gruppe). Intersubjektivtet skal forstås som ”objektivt” i betydningen at det kan objektiveres, typificeres og verificeres af 
flere og står i modsætning til det subjektive forstået som det private, som ikke kan verificeres og genkendes af flere 
individer (H. Andersen, 1994). 
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2.5 Opgavens struktur  

Denne afhandling er overordnet opdelt i fire afsnit. Den starter med indledning, problemformulering 

og metode, dernæst kommer den teoretiske analyseramme, derefter kommer selve analysen og til 

sidst kommer konklusion og perspektivering. Den overordnede struktur af opgaven er vist i figur 2. 
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Figur 2: Afhandlings overordnede struktur 

Det efterfølgende afsnit vil etablere en teoretisk analyseramme, der har til formål at strukturere, 

katalysere og underbygge den efterfølgende empiriske analyse.  
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3. Viden 

Formålet med dette afsnit er at skabe et teoretisk fundament for opgavens analyser. Afsnittet vil 

omhandle teorier, der tilsammen skaber et grundlag for analyse af samt forståelse for 

sammenhængen mellem viden og videndeling. Den teoretiske analyseramme vil indeholde teorier 

fra forskellige forskere, for at nuancere afhandlingen. Den teoretiske forståelses – og analyseramme 

skal danne udgangspunkt for de empiriske analyser.  

3.1. Definition af viden 

Viden bliver beskrevet ud fra mange forskellige perspektiver i litteraturen. Denne opgaves 

referenceramme lægger op til, at viden beskrives på en måde, der er håndgribelig i forhold til 

problemstillingen. Dette afsnit diskuterer og beskriver derfor de forskellige synspunkter på viden 

set i kontekst med en virksomhed. 

Definitionen af viden har været diskuteret blandt filosoffer siden det antikke Grækenland, og der er 

stadig ikke opnået enighed om en fælles definition. Der vil formentlig aldrig opstå en konsensus om 

hvad viden er, og at opstille en universel definition af begrebet er derfor ikke inden for rammerne af 

denne afhandling. Det er sådan med videnbegrebet, at der ikke kan defineres en endegyldig sandhed 

om det, men at der derimod er mange forskellige opfattelser af viden og dermed også mange 

forskellige kriterier for, hvornår noget kan kategoriseres som viden. Disse forskellige opfattelser er 

væsentlige at få afdækket, da en væsentlig forudsætning for at få analyseret viden i virksomheden er 

at analysere hvilke processer og aktører, der definerer viden. Denne analyse er et epistemisk 

perspektiv, der bl.a. skal redegøre for, hvorfor og i hvilken form noget bliver defineret som viden 

(Christensen, 2002). 

Epistemologien deles generelt op i to perspektiver: Den klassiske epistemologi, der ser viden som 

erkendelsesbaseret og den pragmatiske epistemologi, der ser viden som erfaringsbaseret. 

Den klassiske epistemologi har sine rødder hos Platon (427 f.Kr.), der definerer viden som 

”justified true belief”, dvs. som velbegrundet sand overbevisning. Dette betyder, at viden eksisterer 

som en sandhed, der skal erkendes. Viden bliver således en repræsentation af en objektiv 

virkelighed, og viden opstår i relationen mellem det erkendende individ og objektet, der erkendes. 

Begreberne begrundet, sand og overbevisning er dog flertydige, og diskussionen inden for den 

klassiske epistemologi omhandler derfor bl.a., hvilket sandhedsbegreb sandheden skal vurderes ud 
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fra, samt hvilken begrundelsesform og procedure begrundelsen skal gøres gyldig ud fra 

(Christensen, 2002). 

Det er et krav, at overbevisningen skal være velbegrundet, da en overbevisning i sig selv ikke 

kvalificeres som viden. Hvis overbevisningen ikke er begrundet, er det blot et tilfælde, hvis 

individet når frem til sandheden. For at der skal være tale om viden, skal udsagnet ikke alene være 

sandt, men personen skal også have en grund til vide, at det er sandt. Matematikken og logikken er 

de fremmeste eksempler på, hvordan man igennem bevisførelse opnår viden. I matematikken 

etablerer vi kendskab om abstrakte uforanderlige genstande og deres relationer, og vi dette sker 

gennem objektive procedurer. Pythagoras’ læresætning var sand, er sand og vil altid være sand. 

Ifølge Aristoteles er det derfor først, når vi udtrykker om os abstrakte genstande som eksempelvis i 

matematikken eller logikken, at vi udtrykker egentlig viden (Hans Siggaaard Jensen i Christensen 

2002). Det er dog få ting, der er så håndgribelige som matematikken, og man kan derfor ikke altid 

begrunde sin viden ved hjælp af logisk bevisførelse. 

Det er så spørgsmålet, om begrundet overbevisning er et tilstrækkeligt kriterium for at have viden? I 

diskussionen af dette spørgsmål bliver der skelnet mellem infallibilisme og fallibilisme. 

Infallibilisme argumenterer for, at begrundet overbevisning automatisk medfører sandheden, og at 

det dermed også opfylder kriterierne for viden. Problemet med infallibilismen er, at det kræver, at 

man har indhentet tilstrækkelige beviser for, at det, som man har viden om, ikke er falskt. 

Fallibilismen derimod argumenterer for, at begrundet overbevisning ikke er tilstrækkeligt til at have 

viden, og det er derfor muligt at have falske begrundede overbevisninger. Det er derfor nødvendigt, 

at den begrundede overbevisning er sand for, at noget kan betegnes som viden. Før der er tale om 

viden i den klassiske epistemologi, er det derfor nødvendigt, at overbevisningen er fallibly 

begrundet, samt at begrundelsen, overbevisningen og sandheden ikke er opnået gennem 

tilfældigheder (Christensen, 2000). 

I forhold til videnledelse kan den klassiske epistemologi bidrage med en analyse af de processer, 

der fører til, at noget betragtes som værende viden. Kravet om en eviggyldig sandhed fører dog til 

en meget stram definition af viden. Det er tvivlsomt, om der overhovedet findes eviggyldige 

sandheder i organisationer. Der vil derimod være tale om mange forskellige sandheder i 

organisationen, der er lige gyldige og som skifter over tid. Bidraget fra den klassiske epistomologi 
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bliver derfor en refleksion over de processer, der er med til at kvalificere viden i organisationen 

(Christensen, 2002). 

Den pragmatiske epistemologi forsøger at gøre op med nogle af problemerne ved den klassiske 

epistemologi bl.a. ved at understrege, at individet i højere grad skaber viden, end det søger at 

erkende allerede eksisterende viden. Den fokuserer derfor på handlingen som det centrale for 

udviklingen og afprøvningen af viden. Der tages udgangspunkt i, at man ikke kan adskille det 

erkendende subjekt og det objekt, der erkendes. Viden bliver skabt gennem en interaktion mellem 

objektet og subjektet, i modsætning til den klassiske epistemologi, hvor subjektet var en passiv 

modtager. Viden skabes derfor ikke ud fra en allerede eksisterende objektiv sandhed, der blot skal 

erkendes. Den bliver derimod udviklet ved en kombination af at kombinere tankeprocessen og den 

efterfølgende handling eller afprøvning. Det er eksempelvis gennem opstillingen af eksperimentet, 

der er skabt på baggrund af refleksioner, at forskeren påvirker det, som efterfølgende bliver 

genstand for viden. Den pragmatiske epistemologi forener derved teori og praksis i højere grad end 

den klassiske epistemologi (Christensen, 2002). 

Den pragmatiske epistemologi har i modsætning til den klassiske epistemologi en dynamisk 

forståelse af viden. Afprøvningen af viden forekommer kontinuerligt, og viden eksisterer kun 

midlertidigt som sand, da der gennem tid vil blive skabt nye overbevisninger. Disse nye 

overbevisninger vil blive skabt på baggrund af, at der opstår problemer, der skaber inkonsistens 

mellem de forventede og de opnåede resultater. Det er dermed igennem problemløsning, hvor 

forskeren handler intelligent i interaktion med omgivelserne, at viden bliver skabt. Sandheden er 

derfor konstant i bevægelse og eksisterer kun partielt i tid. Den pragmatiske epistemologi har derfor 

karakter af at være en problemløsende proces eller metode, der baserer sig på intelligent handling. 

Viden er eksperimentel, og for at opnå viden kræves der handling, som skal være baseret på 

refleksiv tænkning, og handlingen skal have konsekvenser for det objekt, der bliver genstand for 

viden (Christensen, 2000). 

I den pragmatiske epistemologi er der således en tæt sammenhæng mellem handling og viden, der 

betyder, at handlinger i en organisation tjener forskellige formål. Disse formål kan bl.a. være at 

bekræfte, formidle eller udvikle viden og ofte vil individet, der udfører handlingen være ubevidst 

om dens vidensmæssige betydning. Det kan medføre, at den opnåede viden ikke får den 
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opmærksomhed, som den burde og dermed ikke bliver udnyttet optimalt, hverken under eller efter 

handlingen.  

Under begge de epistemologiske perspektiver er et centralt begreb overbevisningen. Den klassiske 

erkendelsesbaserede epistemologi kræver, at overbevisningen er fremkommet på baggrund af 

velbegrundet bevisførelse, der opfylder kravet om den logiske sandhed. I den pragmatiske 

erfaringsbaserede epistemologi sker overbevisningen gennem eksperimenter og afprøvning. Der er 

altså forskel på, om overbevisningen er sket gennem et passivt eller et aktivt forhold til det objekt, 

som individet opnår viden om. 

De to forskellige perspektiver, som er blevet beskrevet, udelukker ikke hinanden, men de kan 

derimod opfattes som komplementære perspektiver, der tilsammen kan give en bedre forståelse af 

viden i virksomheden. Det erkendelsesbaserede perspektiv svarer til at have eller få adgang til 

viden. Den enkelte medarbejder eller virksomheden behøver her ikke at have været med i processen 

til at frembringe denne viden, men kan for eksempel have denne viden fra en anden virksomhed, der 

har benyttet den med succes. Der tages altså udgangspunkt i en pragmatisk begrundelse for 

opnåelsen af viden, og individet deltager så i den proces, der skal gøre denne viden tilgængelig for 

virksomheden. I det erfaringsbaserede perspektiv har den enkelte medarbejder eller virksomheden 

opnået viden gennem handling. Individet har deltaget i den proces der frembragte viden og har i 

denne proces interageret med det objekt, der frembragte viden. Denne proces er blevet sat i gang, 

fordi individet ikke har haft den nødvendige viden til at løse et identificeret problem (Christensen, 

2000). 

Denne opdeling af videnformer som erfaringsbaserede og erkendelsesbaserede fører også til en 

opdeling af viden i to former. Den erkendelsesbaserede viden er igennem sine krav til at være 

velbegrundet en eksplicit og teoretisk viden, som ofte findes i manualer og databaser. Den 

erfaringsbaserede viden er integreret i handlingen, og den er derfor også ofte skjult for individet, der 

besidder denne viden. Dette fører til en opdeling i tavs og i eksplicit viden, hvor den eksplicitte 

viden relaterer sig til det erkendelsesbaserede perspektiv, mens den tavse viden relaterer sig til det 

erfaringsbaserede perspektiv. Opdelingen i tavs og ekspicit viden blev først beskrevet af Polanyi i 

1962, og den er gennemgående i de teorier om videnledelse, som vi vil bruge igennem opgaven. 
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Det epistemistiske perspektiv kan bruges til at finde ud af hvilke aktører og processer, der har 

indflydelse på, hvad der kan kvalificeres som viden og dermed hvilke autoriteter, der er vigtige for 

virksomheden at inddrage i dens håndtering af viden. Når en medarbejder eksempelvis benytter 

intranettet som viden kan begrundelserne for dette bl.a. være at han betragter kilden som troværdig, 

at han har tillid til personen, der har bidraget til denne viden, at det er dikteret af ledelsen, at der 

tidligere er opnået økonomisk succes med dette eller en blanding af ovenstående. Det er derfor 

nødvendigt for ledelsen at få afdækket disse begrundelser, for at kunne påvirke hvordan 

eksempelvis intranettet benyttes i forbindelse med videndeling (Christensen, 2002).  

For at undersøge de typer af viden der deles i en virksomhed, er det nødvendigt at fastslå hvor 

præcis denne viden findes, hvilket følgende afsnit vil beskrive.  

3.2. Viden som fundamentet for den moderne virksomhed 

Vi befinder os i en ny æra, hvor viden og information er de primære ressourcer når det kommer til 

at skabe værdi, hvilket er anerkendt i ledelseslitteraturen (Bell, 1973)(Drucker & Ferdinand, 1993). 

I de seneste tyve år ser det ud til, at viden er blevet en altomfavnende term, der beskriver en magisk 

ingrediens for moderne virksomheder, der sikrer dem succes. Det er et flygtigt gode, som er 

usynligt og uhåndterbart, men som findes i folks hoveder, i tekster og i artefakter. Viden er blevet 

en faktor, der spiller en langt større rolle for en virksomheds succes og konkurrencedygtighed 

(Drucker & Ferdinand, 1993). Dette har medført, at virksomheder ikke længere kan betragte ansatte 

som en fysisk ressource, men er nødt til at tage den viden, som medarbejderen rummer med i 

ligningen. The knowledge worker blev første gang brugt til at beskrive en moderne medarbejder af 

Drucker, men begrebet er sidenhen blevet adopteret af mange. Albertsen beskriver at 

videnmedarbejderen kan kendetegnes ved (Larsen, 2005): 

• At have en akademisk uddannelse. 

• Retter sit engagement imod professionen. 

• Værdsætter specialistfagligheden mere end generelisme. 

• Er meget bevidst omkring sin værdi for virksomheden. 

• Har høje forventninger til udviklingsmuligheder samt udfordringer i jobbet. 
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• Er svære at lede (da de mener at de leder sig selv bedst). 

Videnintensive virksomheder kendetegnes ved at have relativt højtuddannede medarbejdere, hvor 

der ikke er tale om en egentlig produktion, der kredser om et enkelt produkt eller service, men 

nærmere komplekse og ikke standardiserede løsninger (Sveiby, 1992). Derved har denne type 

virksomheder mulighed for at løse komplekse opgaver gennem innovative og kreative løsninger. 

Det er således virksomheder, der kan levere gode resultater gennem ekspertise. 

Videnarbejdere er forskellige fra medarbejdere i mere traditionelle produktionsvirksomheder, fordi 

de selv ejer/besidder midlerne til at producere. Coff (1997) går så langt at som at sammenligne 

medarbejdere med et oliefelt, for at fremhæve på hvilke områder en videnarbejder især 

differentierer sig fra en traditionel ressource: 

”an oil field cannot: 

1. quit and move to a competing firm. 

2. demand higher and more equitable wages 

3. reject the firm’s authority or be unmotivated” (Coff, 1997) 

Det at have dygtige/veluddannede medarbejdere er ikke i sig selv nok: 

”Merely having talented employees does not mean that a sustainable advantage exists”. (Coff, 

1997) 

Virksomheden skal yderligere være i stand til at opretholde en konstant dynamik omkring 

udnyttelse, udvikling og brug af den viden, som medarbejdere besidder. Viden bliver forældet, og 

det, der før var en betydelig konkurrencemæssig fordel, vil med tiden blive diffusioneret og derved 

blive alment kendt. Ydermere kan udviklingen og samfundsmæssige faktorer medføre, at der skabes 

behov for andre løsninger. Dette medfører at konkurrencemæssige fordele ikke kan opretholdes 

uden, at der konstant genereres ny viden. 

I et miljø styret af viden afhænger lederes magt af deres ekspertise indenfor et givent område. Dette 

medfører, at der stilles andre krav til ledelse af videnarbejdere, og at lederens traditionelle rolle som 

overvåger og kontrollant af medarbejdernes arbejdsprocesser ikke længere passer ind i konteksten. 

Skiftet er sket til, at lederen nu skal stimulere, motivere og bruge medarbejdernes viden i samspil 

med virksomhedens daglige virke.  
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Indenfor virksomheder i den finansielle verden, som f.eks. Nykredit, ses det ofte, at medarbejdere i 

visse arbejdsområder oftest har en større indsigt end ledelsen. Det forventes samtidigt, at 

medarbejderen kan træffe hurtige beslutninger i forbindelse med kundebetjeningen, og han er derfor 

i højere grad selvledende. Der opstår derfor problematikker om, hvordan man leder videnarbejdere, 

der leder sig selv, da det betyder at medarbejderen besidder en form for ekspertise, som anvendes i 

selvstændige vurderinger i forbindelse med løsning af specifikke problemstillinger. Det kræver og 

antages derfor, at medarbejderen har en bedre føling med markedet og en tættere relation til kunden, 

end lederen har. Det rejser spørgsmål om, hvordan man kan sikre kommunikationen således, at 

lederen har den fornødne indsigt til at træffe de korrekte beslutninger. At kommunikation er 

essentielt er ikke en overraskelse, men det bliver især signifikant når faktorer som tidspres og 

forskel i indsigt spiller ind i kommunikationsprocesserne. Mangel på indsigt i interne 

sammenhænge, processer, udviklingsinitiativer og præcedens i sager kan svække en leders 

troværdighed, hvilket er en uønskelig situation i enhver virksomhed. Lederen skal derved være i 

stand til at opbygge rammer, hvori medarbejderne er motiverede til at dele og udvikle viden og 

videnintensive løsninger.  

Yukl (1989) kalder dette ”shared relationship” i modsætning til ”management”. Management 

beskrives som værende administrative ledelse med vægt på styring og control. Leadership defineres 

som udviklingsorienteret ledelse med vægt på lederskab shared leadership, tillid og gensidig 

forståelse. Der eksisterer mange definitioner af leadership, alt efter om fokus ligger på magt, 

indflydelse, lederadfærd eller situationsbestemt ledelse, som interagerer med adfærd, karaktertræk 

eller magt (Yukl, 1989).  

Ledelse af innovationer i form af ny viden indebærer en ledelse, der faciliteter og stimulerer 

kreativitet og selvledelse. Kommunikation og læring kommer derved til at spille en væsentlig rolle 

for forståelse af videnledelse i den videnintensive virksomhed. På et turbulent marked skabes der et 

behov for viden, der kan medvirke til håndtering af usikkerheder (risks), og dette gør higen efter 

viden til en vigtig del af en organisations strategi og beslutningsprocesser.  

Drucker (1993) beskriver, hvordan overgangen fra informationssamfund til vidensamfund har 

medført, at viden er den ressource, der skaber grundlag for vedvarende konkurrencefordele hos 

virksomheder, hvilket skyldes de menneskelige ressourcers komplekse natur. Disse er svære at 

imitere og kopiere, da de er vanskelige at observere og tolke. Begrebet videnintensiv virksomhed 
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spænder over mange forskellige typer af firmaer såsom konsulent, realkredit, revision og 

advokatvirksomheder til den højtteknologiske virksomhed såsom Vestas. En ting alle disse 

virksomheder har som fællesnævner er, at de er afhængige af, at medarbejderne er i besiddelse af 

viden af høj kvalitet, og at der i virksomheden eksisterer virksomhedsspecifik viden og 

kompetencer i forbindelse med produkter, kunder, services og problemløsning. Denne viden er 

assimileret i virksomhedens arbejdsrelaterede, sociale og kognitive processer, og da viden er et 

yderst komplekst begreb, vil følgende afsnit diskutere begrebet, for at skabe en begrebsramme der 

muliggør anvendelse i forbindelse med analyse.  

3.2.1. Information, viden og data 

Begrebet viden anvendes i mange sammenhænge og er umiddelbart en svær og udefinerbar 

størrelse. Adskillige teoretikere har dog med tiden forsøgt at systematisere viden for at gøre den 

håndterbar og opdelt den i information, viden og data. Davenport & Prusak (2000) definerer data 

som:  

”Data is a set of discrete, objective facts about events. In an organizational context, data is most 

usefully described as structured records of transactions” (Davenport & Prusak, 2000) 

Information beskriver de som en besked i normal form, i form af et dokument eller en hørlig eller 

synlig kommunikation, der ændrer modtagerens opfattelse af det, som informationen omhandler. 

Forskellen mellem data, information og viden er den menneskelige indsats i form af involvering og 

dømmekraft, som de forskellige betegnelser involverer. Viden er i sig selv en kompleks størrelse, 

og er derfor svært at materialisere i form af nedskrivning, og derfor kan der let tages fejl af viden, 

information og data. O’dell & Grayson (1998) beskriver viden på følgende måde: ”Knowledge is 

information in action” (O'Dell, Grayson, & Essaides, 1998). Dette betyder, at information først 

bliver til viden i det øjeblik, den bliver anvendt aktivt. 

Nonaka & Takenuchi (1995) beskriver data som enkeltstående objektive fakta, som i sig selv ikke 

har nogen værdi, men bliver til information i det øjeblik de struktureres og bringes ind i en kontekst, 

og informationen bliver så til viden, når den bliver tolket. Dette illustreres i Figur 3. 
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Figur 3 Procesorienteret vidensyn (forholdet mellem data, information og viden - egen udarbejdelse) 

3.2.2. Eksplicit og tavs viden 

En organisations kompetencer er baseret på viden og læring, der kan stamme adskillige steder fra 

såsom eksempelvis medarbejdernes tidligere uddannelser samt den viden, som bliver skabt internt i 

organisationen. Organisationens samlede kompetencer er dermed summen af individers 

kompetencer, og derfor er individet essentielt for produktion af organisatorisk viden. 

”Although we use the term ”organizational” knowledge creation, the organization cannot create 

knowledge on its own without the initiative of the individual and the interaction that takes place 

within the group” (Nonaka & Takeuchi, 1995) 

Dette syn på individet i forhold til interaktion danner fundament for en diskussion om, hvordan 

individet producerer viden. Herefter er det relevant at se på den eller de processer, der har til formål 

at samle den producerede viden i organisationen. Det er gennem denne akkumulering af viden, at 

organisationen kan tilføre medarbejderne yderligere kompetencer og dermed opnå muligheder og 

fordele, som kan gavne på lang sigt. 

Tidlig forskning på området tilgår individets viden som et absolut og statisk medie, mens et mere 

moderne syn er, at viden er knyttet til individet og er et resultat af dennes erfaringer, opvækst, 

assimilering, uddannelse osv. Hvis viden er en konstellation af individer, er det problematisk at lave 

en præcis formulering af denne, da den er baseret på en dybtliggende forståelse, der ligger dybt 

indprentet, som personlig erfaring. Det er dette begreb, der betegnes som tavs viden {{16 Nonaka, 

I. 1995}}. 
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For eksempel er medarbejdernes personlige erfaringer om, hvordan de griber kontakten an til 

kunderne mere kompliceret at publicere på intranettet end eksempelvis telefonbogen er. For her er 

der tale om ustruktureret viden, som måske er akkumuleret over mange års arbejde, og som ikke 

kan beskrives kort og præcist til andre. På trods af at det kunne være essentiel strategisk viden for 

virksomheden som helhed. Især hvis den kunne deles og anvendes af andre, ikke mindst af nye 

medarbejdere. Denne form for erfaringer kan netop betegnes som tavs viden, da den ikke 

umiddelbart er mulig at formulere for det individ, der besidder den. Man kan ikke i en manual eller 

på en intranetside forklare, hvordan man bedst muligt takler en kunde, der er ved at dele sit bo i 

forbindelse med skilsmisse, her er der kun de rent faktuelle informationer der kan findes. Denne 

viden er usammenhængende, ustruktureret og tæt på umulig at formulere. Det kan dog forsøges, og 

her bliver den tavse viden eksplicit og synlig for andre. Den delte viden er her den eksplicitte, og 

denne defineres som værende struktureret og mulig at systematisere. Denne kan ses i f.eks. tabeller, 

diagrammer, dokumenter og databaser, og den kan derved transporteres i systematisk form {{16 

Nonaka, I. 1995}}. Som tidligere nævnt, skelnes der mellem viden og informationer afhængig af 

deres strukturering. Hvis eksplicit viden præsenteres i form af f.eks. en intranetside, er denne blevet 

til en reel information, der er mulig at udbrede ved brug af informationsteknologi.  

Når eksplicit viden skabt af den enkelte præsenteres for andre, bliver det muligt for dem at anvende 

den som en del af deres videnproduktion. Det at modtage eksplicit viden fra andre vil naturligt 

starte en mekanisme hos modtageren, hvor den eksplicitte viden vil blive sammendraget med 

personlige erfaringer. Derved kan der skabes ny viden og en ny forståelse for emnet. 

Omdrejningspunktet for produktion af individets viden ligger således i at overføre, formulere og 

strukturere tavs viden.  

”The articulation of tacit mental models, in a kind of ”mobilization” process, is a key factor in 

creating new knowledge” {{16 Nonaka, I. 1995}} 

Hvis den tavse viden er formuleret og struktureret på en måde, hvor den er mulig at omsætte, skabes 

der et miljø, hvori den nye viden bliver en del af individets nye erfaringsgrundlag. Som en del af 

individets nye erfaringsgrundlag er denne blevet omdannet tilbage til at være tavs viden. 

Videnproduktion er derfor et kredsløb omkring individet, hvor viden skifter tilstand mellem tavs og 

eksplicit.  
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Individets videnproduktion undersøges ud fra fire stadier, der hver betegner en del af den samlede 

proces. 

Socialisering 

Internalisering

Eksternalisering

Kombinering

Skjult Skjult

EksplicitEksplicit
 

Figur 4: �onakas SECI model 

Ovenstående figur viser Nonakas SECI-model, hvor skabelsen af viden er en kontinuerlig proces, 

og hvor eksplicit og tavs viden dynamisk interagerer i videnspiralen (pilene). Spiralen vokser som 

den bevæger sig gennem de organisatoriske skel, og den kan igangsætte nye videnspiraler. De fire 

forskellige typer af videnomdannelse, der foregår i spiralen, er {{16 Nonaka, I. 1995}}: 

1. Socialisering (fra tavs til tavs viden). Dette er det første led i spiralen, hvor den tavse viden deles 

gennem erfaring, observation og øvelse. Det kan minde meget om den håndværksmæssige 

mesterlærer, men kan i lige så høj grad være jobrotation eller introordninger for nye medarbejdere, 

der i starten følger en erfaren kollega. Det vil typisk foregå i det såkaldte ”originating space”. 

2. Eksternalisering (fra tavs til eksplicit viden) er næste skridt i spiralen, hvor man forsøger at gøre 

den tavse viden synlig. Den tavse viden, som individerne besidder, gøres synlig gennem fælles 

koncepter og begreber, da det er den eneste måde at få den tavse viden ud. 
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3. Kombinering (fra eksplicit til eksplicit viden) minder meget om processen i uddannelsessystemet, 

hvor den synlige viden overgives til andre medlemmer af organisationen. Dette kan ske gennem 

databaser, bøger, m.v. – altså lageret viden. 

4. Internalisering (fra eksplicit til tavs viden) er sidste led i spiralen, hvor den frembragte synlige 

viden gøres tavs igen, men fra en individuel til en nu kollektiv viden, som er embedded i 

organisationen. Der opstår en fælles forståelse i virksomhedskulturen, som er indarbejdet i 

fremgangsmåderne hos de ansatte. 

Sidenhen vil vi kombinere Nonakas model med teknologi, for at kunne analysere hvordan de fire 

forskellige typer for videnomdannelse understøttes. Følgende afsnit vil beskrive hvordan viden 

deles.  

4. Deling af viden 

I foregående kapitel har vi beskrevet og defineret viden ud fra forskellig kontekst. Vi er kommet 

frem til, at viden fremkommer gennem en strøm af data og information, der gennem fortolkning 

bliver til viden. Dette skaber en ressource, der gennem kombinering og anvendelse gør en i stand til 

at handle ud fra gennemtænkte valg. Dette kapitel vil gå videre med begreberne erfarings – og 

erkendelsesbaseret viden set i forbindelse med videndeling.  

Formålet med dette afsnit er ydermere at identificere generiske systemtyper til understøttelse af 

videndeling, da vi mener at de grundlæggende principper for videndeling er forskellige alt efter, 

hvilken type viden der er tale om, samt i hvilken kontekst den benyttes i. Der dannes således 

grundlag for brug af strategier for videndeling i organisatorisk sammenhæng.  

4.1. Hvordan deles viden 

Litteraturen beskriver tre overordnede begreber vedrørende videndeling: 

• Deling af viden mellem individer (Christensen, 2002) 

Dette er deling af viden i sin ”reneste” form, hvor viden overføres fra et individ til et andet, uden at 

denne interaktion beskrives yderligere.  

• Overførsel af viden (Nonaka & Takeuchi, 1995) 
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Her operationaliseres det erkendelsesbaserede perspektiv, hvor viden kan materialiseres 

(kvantificeres) samt blive distribueret.  

• Videndeling gennem læring (Brown & Duguid, 2001) 

Her er udgangspunktet det erfaringsbaserede perspektiv, hvor reel viden kun opnås gennem 

håndfaste oplevelser såsom udførelse af en opgave. Denne anskuelse gør, at deling af viden reelt 

ikke adskiller sig fra skabelse af ny viden set fra modtagerens synspunkt, da denne skal skabe sin 

viden selv for at erfare den.  

Indholdet af begreberne overførsel og læring er ikke fast, da dette varierer grundet det 

underliggende syn på viden, men det endelige formål er det samme: ”effective transfer of knowledge 

pays off – big time” (O'Dell et al., 1998). Det basale element i overførsel af viden bygger på 

præmissen, at hvis person A besidder viden om udførelse af en opgave, som person B ikke besidder, 

vil person A med fordel kunne dele sin viden med person B. Således løftes opgaven som en helhed 

til gavn for dem begge og evt. hele deres organisation. Dette synspunkt lægger sig tæt op af det 

ressourcebaserede perspektiv, der sidestiller viden som en ressource med aktiver såsom kapital og 

maskinel, og den kan derfor gennem optimering og kultivering lede til konkurrencemæssige fordele 

(Christensen, 2000; O'Dell et al., 1998). 

4.1.1. Kodificering vs. personificering 

Poulfelt & Jacoby (2002) tillægger de førnævnte erkendelsesbaserede og erfaringsbaserede tilgange 

til viden underliggende principper indenfor videndeling. Disse principper er hhv. kodificering og 

personificering, og de omhandler, hvad viden er inden for bestemte organisatoriske sammenhænge. 

Tilhørende det erkendelsesbaserede perspektiv ligger kodificeringsstrategien, som ser viden som 

lagret information, som medarbejdere i forskellig grad skal have adgang til, for på den måde at 

kunne genbruge viden. Personificeringsstrategien ligger under det erfaringsbaserede perspektiv, og 

den dækker i modsætning til kodificeringsstrategien over et syn på viden, der er knyttet til 

mellemmenneskelige relationer. 

Kodificering er processer hvor viden ekspliciteres og lagres i videnbanker. Da organisationen som 

udgangspunkt opfatter viden som noget, der kan materialiseres, er det muligt at samle, lagre og 

distribuere den. Udfordringen bliver herved at sikre de processer, der skal sikre kvaliteten samt 

diffusionen af kodificeret viden blandt ansatte i organisationen. Personificering fokuserer derimod 
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på arbejdsmetoder og processer, der katalyserer samarbejde og interpersonel kommunikation 

mellem medlemmer i organisationen. Eftersom personificering tager udgangspunkt i det 

erfaringsbaserede perspektiv, hvor viden ligger som erfaring hos det enkelte individ, er viden 

bundet til den enkeltes handlinger, og den bliver benyttet i det øjeblik individet angriber en opgave 

eller et problem. Derved deles viden reelt ikke, men mindre erfarne medlemmer drager fordel af 

erfarne medlemmers kunnen, og de opsamler derved viden (N. J. Petersen & Poulfelt, 2002).  

Hermed er det erfarings – samt erkendelsesbaserede perspektiv blevet beskrevet, og de 

efterfølgende afsnit vil gå dybere i beskrivelsen af processer forbundet med dem. 

4.1. Erkendelsesbaseret viden 

Valget af perspektiv, der bestemmer hvornår noget kan klassificeres som viden, og hvordan viden 

kan opnås, influerer, hvordan viden deles mellem individer. Under det erkendelsesbaserede 

perspektiv anses viden som noget objektivt og håndgribeligt, da der erkendes gennem logisk 

bevisførelse og teoretisk ræsonnement. Videndeling under dette perspektiv fokuserer derfor på 

processer og aktiviteter, der sikrer, at videnelementerne er overførbare imellem individer. Da viden 

indenfor dette perspektiv kan materialiseres, vil deling af denne type viden fokusere på aktiviteter 

som indsamling og distribution. 

Erkendelsesbaseret viden bygger på princippet om, at når et givent område er afdækket/afklaret, vil 

individer i berøring med området have opnået erkendelse og derved også viden. Denne viden kan så 

ekspliciteres og dokumenteres vha. skrift og tale. Den kodificerede viden kan derefter bruges af de 

personer, der kan drage fordel af den, og viden er derfor blevet overført imellem individer med tale 

og tekst som medie.  

Choo (1998) definerer en række aktiviteter, som katalyserer videndeling i organisatorisk kontekst, 

der er gengivet i tabel 3. 
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Ved at gennemgå denne række aktiviteter har vi udledt fire aktiviteter, som for os er håndterbare og 

relevante for vores senere analyse: Identifikation, opsamling, strukturering og distribution. Disse 

fire aktiviteter giver et samlet billede af erkendelsesbaseret videndeling under fællesbetegnelsen 

kodificering. Følgende afsnit vil gå i dybden med disse aktiviteter for at beskrive de udfordringer, 

som de hver især medfører. 

4.1.1. Kilder til viden 

Før der fokuseres på hvilke metoder, der skal bruges til at indsamle viden, skal det afdækkes, 

hvilken viden der er behov for i organisationen, og hvor den skal findes. Det er nærliggende at 

bruge organisationens overordnede mission og strategi, da denne beskriver hvad organisationen 

arbejder for at opnå. Ved at sammenholde denne med kernekompetencer5, kan et viden-

område/domæne identificeres, og derved kan videndeling bruges til at udvikle og opdatere 

kernekompetencer.  

                                                 
5 Kernekompetencer er aktiviteter som er specifik for den enkelte organisation, og opsamlingen af viden skal derfor 
ligge tæt op af disse, da kompetencer udenfor dette felt, betragtes som værende alment kendte.  

1. Identificer og udtræk viden fra primære kilder 

• projektfiler, præsentationer, emails, interviews 

2. Rediger og raffiner “raw knowledge” til bearbejdet viden 

• best practices, erfaringer, case studier 

3. Organiser bearbejdet viden så den bliver tilgængelig 

• Skab en struktur for klassificering af viden 

4. Raffinering, udgivelse og udbredelse af viden 

• Papirform, online, Intranet og videnportaler 

5. Håndter hele cyklussen, og design informationsarkitekturen  

• Arkitektur der understøtter organisering, publicering og navigering  

Tabel 3 Aktiviteter der katalyserer videndeling {{24 Choo, Chun Wei 1998}} 
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4.1.2. Opsamling af viden 

Det næste trin når der skal deles erkendelsesbaseret viden er at opsamle den individuelle viden på 

en måde, så den kan blive en del af organisationens videnlager. Hansen et. Al (2003) beskriver 

opsamlingsprocessen (kodificering) således: 

”Knowledge is codified……it is extracted from the person who developed it, made independent of 

that person, and reused for various purposes” (Hansen, Nohria, & Tierney, 2005) 

Den individuelle viden skal kodificeres for at blive brugbar for andre I organisationen. Individuel 

viden er i sig selv ikke interessant at dele, da denne endnu ikke er blevet bearbejdet til en form, hvor 

den er brugbar for andre. Davenport & Prusak (2000) beskriver hvad kodificering gør ved viden:  

”It represents or embeds knowledge in forms that can be shared, stored combined and manipulated 

in a variety of ways.” (Davenport & Prusak, 2000) 

Individuel viden vil altid være skabt i en personlig kontekst, hvilket kan gøre den ubrugelig for 

andre i sin rå form. Derfor skal den kontekstafhængige viden filtreres fra, og den resterende viden 

overføres til en fælles kontekst. Denne rå viden kan danne grundlag for udarbejdelse af f.eks. best 

practices og casebeskrivelser. Ved at redigere rå viden er det muligt at gøre erkendelsen brugbar i et 

bredere organisatorisk perspektiv, men først efter at medarbejderen har raffineret den rå viden, og 

derved gjort den anvendelig for organisationens øvrige medlemmer.  

Når den individuelle viden er blevet forberedt, kan den indgå i organisationens videnlager, og den 

skal derfor sorteres og struktureres, således at den er mulig at finde, hvilket leder os til næste afsnit.  

4.1.3. Strukturering 

For at katalysere struktureringsprocessen er kodificeringen af viden ofte tilrettelagt, så denne proces 

påbegyndes allerede i opsamlingsstadiet. Typen af arbejde der udføres i en given organisation 

påvirker derfor struktureringsprocessen, og det ses derfor ofte at forfattere anvender 

casebeskrivelser til at beskrive, hvordan strukturering af viden er foregået i enkeltstående tilfælde. 

Dette giver udtryk for den store kompleksitet og variation, der eksisterer i forbindelse med 

strukturering af viden inden for den enkelte organisation. Zack (1999) anvender en mere 

systematisk tilgang, hvor der skabes en overordnet videnstruktur indeholdende ”knowledge units”, 

hvor indholdet kan tildeles betegnelser samt blive indekseret, opmagasineret og manipuleret. 



Videndelingsteknologi- Et casestudie af Nykredit Kundeservice 2009 

 

Peter Hvedstrup Jensen og Nikolaj Holm Ostri, cand.merc(dat) januar 2009 43

Formatet, størrelsen og indholdet af disse knowledge units varierer alt efter hvilken type af eksplicit 

viden, der skal opmagasineres, samt hvilken kontekst denne viden skal bruges i. Zack (1999) mener 

ligeledes, at den overordnede videnstruktur skal være styret af præcise koncepter: 

• Deklarativ viden: Kategorier og definitioner af videnemner, som gør det muligt at have et 

fælles sprog samt forståelsesramme. 

• Procesbetinget viden: Beskrivelser i form af f.eks. workflows, der beskriver, hvordan en 

opgave udføres, hvilket leder til en standardiseret udførsel af opgaver i organisationen. 

• Kausal viden: Beskriver rationalet bag handlinger og konklusioner, hvilket gør at 

organisationen kan finde årsagssammenhæng mellem handlinger og derved bruge denne 

viden til at formulere og videreudvikle strategier.  

• Specifik kontekstuel viden: Beskrivelser af under hvilke forhold viden er blevet udviklet, og 

hvordan den er tiltænkt at skulle anvendes. (Zack, 1999) 

Opdeling af viden indenfor ovenstående koncepter er afhængig af dedikerede medarbejdere, der er i 

stand til at skabe formelt definerede knowledge units, som en del af organisationens samlede 

videnlager. Da disse er sorterede, klassificerede og indekserede, kan de bruges til at skabe 

krydsreferencer på tværs af knowledge units og derved afdække nye kontektsafhængige 

sammenhænge i den lagrede viden, også kaldet views. Dette skal ses ud fra rationalet om, at al 

viden i en organisation er bundet sammen af årsagssammenhænge, og organisationen kan derfor 

forøge sit videnlager idet, at viden kan kombineres og integreres på utallige måder. Alvi & Leidner 

(2001) tilføjer ligeledes, at det er essentielt at inkludere kontekstuel baggrundsinformation, når 

viden opsamles. Hvis viden omhandlende den videnskabende proces ikke bliver delt, er det 

tvivlsomt, om det vil resultere i effektiv brug (Alavi & Leidner, 2001).  

Dette eksempel på en struktureringsmetode er valgt, da det passer godt ind i epistemologiens 

grundantagelse, hvor viden er mulig at opsamle og manipulere. Vi anser det dog som utopi at tro, at 

dette reelt kan finde sted, da det menneskelige væsens komplicerede natur ikke tillader denne form 

for datalogisering. Denne form for metoder lægger sig tæt op af databehandling, og rationalet bag 

ved dem er forståeligt, da der ikke eksisterer teknologier, der kan tage højde for individers kognitive 
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evner. Kodificering af erkendelsesbaseret viden er derfor grundlaget for mange systemer og 

teknikker.  

Tran et al (2007) beskriver, hvordan ontologisk (også kaldet semantisk) søgning af viden baseres på 

brugerens behov for viden i stedet for rent mekanisk (vektorbaseret) at finde de mest relevante 

søgninger.  

”To be effective in its attempt to satisfy the user information need, the IR
6
 system must somehow 

interpret´ the contents of the information items (documents) in a collection and rank them 

according to a degree of relevance to the user query.” (Tran, Bloehdorn, Cimiano, & Haase, 2007) 

Her er termer og begreber beskrevet ud fra en fælles opfattelse, og systemet forsøger at skabe 

sammenhænge mellem data ud fra den organisatoriske kontekst, de skal bruges i. Dette skal i sidste 

ende gøre det muligt udelukkende at præsentere brugeren for relevante søgeresultater. Denne måde 

at søge blandt viden har i øjeblikket stor interesse blandt forskere og udviklere, men da den læner 

sig op af kunstig intelligens, er den på nuværende tidspunkt svær om ikke umulig at føre ud i livet.  

4.1.4. Distribution 

Hjemlen for at en organisation skal begive sig ud i kodificering af viden, er antagelsen om, at det er  

rentabelt at genbruge immaterielle aktiver, da det ikke medfører ekstra omkostninger at lave 

”kopier” af viden, der allerede eksisterer i organisationens videnlager. Derfor er effektiv udbredelse 

og distribution af den kodificerede viden essentiel for, at antagelsen omkring rentabilitet er korrekt. 

Zack (1999) beskriver distribution, som de mekanismer organisationen bruger til at gøre opsamlet 

viden tilgængelig dog uden yderligere at beskrive hvilke mekanismer, der er tale om. Zack snakker 

ydermere om præsentation, hvilket omhandler, hvordan brugeren præsenteres for indholdet af 

organisationens videnlager. Denne skelnen mellem hhv. distribution og præsentation, ser vi som et 

udtryk for, at distribution ikke er essensen af moderne videndeling, men nærmere hvordan brugere 

bliver præsenteret for indholdet. Distribution er i sig selv ikke noget nyt, da viden traditionelt 

distribueres i papirform, f.eks. gennem bøger, aviser, journaler, arkiver mm, og distribution bliver 

derfor et spørgsmål om hvem, der har adgang til den pågældende viden. Præsentation bliver derfor 

en del af distributionsaktiviteten, da organisationer i stigende grad har adgang til en myriade af 

                                                 
6 IR = information retrieval  
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medier til distribution af viden, og præsentationen har derfor fået en mere betydningsfuld rolle. 

Dette sker først og fremmest gennem brugen af IT-systemer, der understøtter kodificering og 

distribution kombineret med en passende måde at præsentere det hele for brugeren. Ydermere 

antager vi, at disse systemer kan fremme kodificering, da fascinationen af nye smarte løsninger kan 

fremme kodificering måske endda også i situationer, hvor dette ikke er passende.  

4.2. Erfaringsbaseret viden 

Som tidligere beskrevet betragtes viden i det pragmatiske epistemologiske perspektiv ud fra 

Polanyi’s definition af skjult (tacit) viden. Her er viden noget, der ikke er muligt at udtrykke 

således, at det kan kodificeres. Det går derved imod hovedprincipperne for videndeling under det 

erkendelsesbaserede perspektiv. I det pragmatiske perspektiv opfattes viden som noget, der skal 

opbygges af det enkelte individ, og da denne viden er indlejret dybt i individet, kan de ikke 

adskilles (Polanyi, 1967). Det klassiske eksempel på dette er korporlige færdigheder såsom det at 

lære at cykle, hvilket ikke umiddelbart kan beskrives men kun læres ved selv at erfare det. 

Tilrettelæggelsen af denne læringsproces er det essentielle i forbindelse med deling af viden under 

personificering.  

Grundprincippet i personificering er ikke baseret på at gøre kodificeret viden tilgængelige for 

medarbejderne i en organisation, men i stedet at gøre medarbejderne tilgængelige for hinanden. 

Individet skal opbygge sin egen viden, og deling af viden kommer ind i billedet, når 

opbygningsprocessen baseres på erfaring samt viden som andre medlemmer af organisationen 

besidder. Gennem sociale relationer såsom samarbejde og anden formel eller uformel interaktion, 

deles viden gennem udveksling af erfaret viden. For bedst at væbne medarbejderne til at dele vide 

på denne måde, sammensættes medarbejderne således, at uerfarne medarbejdere bliver sat sammen 

med erfarne medarbejdere. Dette skaber ligeledes grobund for dannelsen af et netværk forgrenet i 

organisationen, hvilket gør dem i stand til at tilegne sig viden fra andre i situationer, hvor dette er 

nødvendigt. Interaktion, samarbejde og netværksdannelse er derfor de vigtigste redskaber, når det 

kommer til deling af erfaringsbaseret viden, og dette afsnit vil derfor se nærmere på, hvorfor 

skabelse af ny viden er essentielt for personificeringsbegrebet. 
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4.2.1. Interaktion 

Da det erfaringsbaserede perspektiv opfatter videndeling som en læringsproces, er metoderne, der 

bruges til at dele viden, her baseret på forskellige trænings og undervisningsteknikker. Disse 

teknikker har som formål at inddrage videnmodtageren i en videnskabende proces, og de er alle 

baseret på interaktion imellem mennesker, hvilket er centralt for videndeling gennem 

personificering. Hvis denne proces udelukkende baseres på planlagte formaliserede træningsforløb, 

fanges essensen af personificering ikke. Der skal arbejdes mod at skabe en organisationskultur, der 

opfordrer til dialog og samvær. Ved at skabe plads til uformel interaktion medarbejdere imellem, 

skabes der et rum, hvor de har mulighed for at udveksle viden gennem erfaringer (Disterer, 2003). 

Hvor kodificeringen er baseret på objektivt konstrueret viden, er viden gennem personificering 

under det erfaringsbaserede perspektiv socialt konstrueret af organisationens medlemmer. 

Personificering er derfor funderet dybt i organisationen og favner over langt flere facetter end den 

mere stringente og objektive kodificering. 

Von Krogh et al (2000) beskriver fem metoder, der kan anvendes til at katalysere videnskabelse 

vha. af personificering: 

 

Disse teknikker lægger alle op til, at garvede medarbejdere skal dele ud af den viden, som de har 

akkumuleret ved at vise, hvordan specifikke opgaver og problemer kan løses i praksis. Derved 

bliver videndeling udført via menneskelig interaktion, og disse metoder kan overføres til 

organisationens daglige virke f.eks. gennem interne kurser, gruppemøder, medlyt7, traineeforløb og 

eksperter.  

                                                 
7 Med medlyt menes en aktivitet hvor en medarbejder ser en anden over skulderen mens han/hun udfører opgaver.  

• Observation 

• Story telling 

• Imitation 

• Eksperimentering og sammenligning 

•Tabel 4 Metoder til at katalysere videnskabelse {{62 von Krogh, G. 2000}} 
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Dette leder naturligt videre til næste afsnit, som går i detaljen med et andet element i deling af 

erfaringsbaseret viden, netværket mellem personer i organisationen. 

4.2.2. Menneskelige netværk  

Som nævnt er personificering en langt mere uhåndterlig størrelse end kodificering, da viden er 

bundet til individet og derfor ikke er mulig at kodificere og lagre. Videndeling gennem 

personificering kræver derfor, at der eksisterer gennemsigtighed omkring hvilken viden det enkelte 

individ indeholder, information om hvordan personen kan kontaktes (findes) samt at organisationen 

støtter, at medarbejdere bruger tid og ressourcer på at opsøge og lære af hinanden. Der vil altid 

eksistere uformel kommunikation og interaktion i en organisation, hvilket uden tvivl er med til at 

dele og opretholde viden, men en mere struktureret tilgang til dette kommer ved at anerkende, 

stimulere og formalisere disse praksisfællesskaber. Gammelgaard & Ritter (2005) beskriver 

fællesskaberne således:  

”Communities of practice are groups of people who share a concern, a set of problems, or a 

passion about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this area by interacting on 

an ongoing basis” (Gammelgaard & Ritter, 2005) 

Dette bygger på, at individet har en passion for at dele viden omkring områder der interesserer dem 

og differentierer sig fra uformelle netværk, da denne type netværk omhandler noget specifikt. 

Gruppen vil opbygge videndomæner med et unikt perspektiv, og det er derfor essentielt at folk, der 

er nyankomne i fællesskabet lærer at indgå i konteksten.  

Fordelen ved at stimulere dannelsen af praksisfællesskaber er, at der derved eksisterer en samling af 

interesserede individer, der deler ansvaret i fællesskab og derved varetager opgaver omkring 

videndeling sammen. Herved opstår en fælles begrebsramme, hvilket gør at individet i stand til at 

bygge på en lang række indforståede begreber og opfattelser, der katalyserer videndeling. Gennem 

formalisering og metoder såsom mentor-læring kan den personificerede viden, der allerede 

eksisterer i organisationen, udnyttes. 

Følgende kapitel omhandler de organisatoriske faktorer, der påvirker hvilken form for videndeling, 

der bedst passer ind i en given organisation og situation og søger samtidig at finde en balance 

mellem kodificering og personalisering. Ydermere beskrives, hvordan det fysiske arbejdsmiljø 

spiller en væsentlig rolle i forhold til videndeling og videnstrategi.  
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5. Videnstrategi i organisatorisk kontekst  

De forrige kapitler er blevet brugt til at beskrive grundlæggende tilgange til viden og videndeling 

indenfor forskellige perspektiver. Dette afsnit har til formål at afdække, hvordan organisatorisk 

forretningsstrategi påvirker valget af strategi for videndeling. 

Udvikling og udveksling af viden skal understøttes af det rette sociale og kulturelle miljø. Hvis der 

udelukkende fokuseres på viden og IT, overser man andre faktorer, der er mindst ligeså væsentlige i 

forbindelse med implementering af videnledelse, nemlig en klart kommunikeret strategi, 

ledelsesmæssig konsistens og de menneskelige ressourcer. 

Det tager tid at formulere og kommunikere en strategi. Strategien udtrykker hvilken værdi udvikling 

og udveksling af viden har for virksomheden. Hvis strategien formuleres åbent, kan det virke 

understøttende for et kreativt miljø, idet medarbejderne kan være med til at påvirke strategien. 

Som beskrevet ses viden som en essentiel og unik ressource i forbindelse med virksomheders 

konkurrenceevne, men det er først i de senere år, at management litteraturen har sammenkædet 

forretningsstrategi med udnyttelse af viden. Spender (1996) noterer, at viden i sig selv ikke skaber 

konkurrencemæssige fordele, men at dette først bliver tilfældet, når den bliver udnyttet i samspil 

med andre organisatoriske ressourcer. Udnyttelse af viden kræver derfor deling af viden mellem 

individer og enheder, og at viden fra et eller flere individer derved bliver integreret i forbindelse 

med skabelse af ny viden (Spender, 1996).  

Korrekt ledelse af organisationens viden er en parameter til at forbedre organisatoriske præstationer 

såsom øget produktivitet, innovation og kreativitet, og det er derfor essentielt at organisationen 

vælger den rigtige strategi. Dette afsnit vil afdække en række afhængigheder mellem 

organisationens forretningsstrategi og typen af videnstrategi, der bedst passer sammen med den. 

Hansen, Nohria & Tierney (1999) beskriver, hvordan der eksisterer en direkte sammenhæng mellem 

førnævnte afhængighed og organisationens evne til at skabe værdi, og hvis ikke der eksisterer en 

videnstrategi, der understøtter organisationens forretningsstrategi, ydes der ikke optimalt (Hansen et 

al., 2005). Vi vil derfor undersøge, hvordan organisationen bedst kan strømligne sin videnstrategi, 

således at den stemmer overens med den valgte forretningsstrategi.  
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5.1. Samspillet mellem forretnings – og videnstrategi  

Forretningsstrategier påvirker stort set alle facetter af organisationen. Den influerer, hvilke 

markeder, der opereres på, hvilke produkter virksomheden skal satse/udvikle på, hvilke type 

medarbejder, der skal ansættes og uddannes samt hvordan virksomhedens daglige virke skal foregå. 

Derved har forretningsstrategien også indflydelse på, hvordan viden skabes, deles og bruges i 

organisationen. 

5.2. Videnstrategi  

Hvad skal der så til for at sikre videndeling i det daglige, og for at den rette information og viden 

kan flyde frit mellem medarbejdere, som har behov for at indhente, dele og anvende informationer 

og viden som del af deres arbejdsproces?  

Svaret kan findes gennem en struktureret videnstrategi, der guider arbejdet med og udviklingen af 

viden, så den indhentes og anvendes effektivt til at skabe positive resultater for virksomheden og 

dens kunder. Desuden er kultur, adfærd, motivation og tillid vigtige elementer for at videndeling og 

en videnstrategi overhovedet kan lykkes, og de kræver derfor ledelsens fokus og prioritering. En 

videnstrategi skal bygge videre på virksomhedens overordnede vision, mission, forretningsstrategi 

og mål, så man med videnstrategien er med til at sikre, at kritisk viden og kernekompetencer er til 

stede og anvendes effektivt således, at virksomhedens målsætninger nås.  

Videnstrategi handler om at udnytte og udbygge organisationens videnressourcer og kapabiliteter 

for derigennem at forbedre/ forblive konkurrencedygtige. Dette værktøj indgår i understøttelsen af 

den organisatoriske forretningsstrategi, og der eksisterer en symbiose mellem denne viden og 

markedsplaceringen. Dette betyder, at virksomheden har forestillinger om, hvad den skal gøre for at 

excellere på markedet, og derfor skal medarbejderne besidde de nødvendige egenskaber og 

nødvendige viden for at kunne leve op til dette. 

Samtidig er forretningsstrategien underlagt organisationens intellektuelle ressourcer og formåen, 

hvilket betyder at strategiske valg i organisationen i forhold til teknologi, produkter, markeder eller 

processer er underlagt organisationens færdigheder, viden og kernekompetencer (Zack, 1999). 

Der eksisterer et dualistisk forhold, da organisationens konkurrencemæssige position skaber et 

videnbehov, men samtidig er organisationens eksisterende viden bestemmende for muligheder og 
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begrænsninger i forhold til at udforme en opnåelig strategi (Zack, 1999). Der er derfor behov for en 

balance mellem behov for viden og udbud af viden i organisationen, og dermed også for relationen 

mellem udnyttelse og udforskning af viden. 

 

Figur 5: Samspillet mellem strategi og viden (egen tilvirkning ud fra Zack, 1999) 

Figur 5 illustrerer samspillet mellem strategi og viden, hvor spørgsmålet om, hvad organisationens 

mål er, har indflydelse på, hvad organisationen har brug for at besidde af viden for at opfylde dette 

mål. På samme måde har organisationens eksisterende viden indflydelse på, hvad organisationens 

evner er. Hvis organisationens mål ikke stemmer overens med dens evner, vil der eksistere et gap 

mellem, hvad behovet for viden er, og hvilken viden der allerede er til stede.  

Her er således beskrevet hvordan organisationens forretnings – og videnstrategi påvirker hinanden. 

Afhængig af hvilken fremtidig situation organisationen ønsker at befinde sig i, kan den enten have 

et overskud eller et underskud af viden.  

5.3. Skabelse af en videnstrategi  

En videnstrategi består af de fire nedenstående niveauer 1-4, som alle understøtter hinanden og som 

i fællesskab giver den handlingsplan for videndeling, som kan guide ledelsen og organisationen i 

dens arbejde med videndeling (Aagaard, 2005). 
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1. Videnfortællingen udtrykker hvordan virksomhedens produkter skaber brugsværdi for kunderne, 

produktydelsens særlige karakter samt de videnressourcer virksomheden skal have/indhente og 

udvikle for at virksomheden kan levere ydelsen. 

2. Ledelsesudfordringer er de videnudfordringer, som ledelsen har for at kunne levere den ydelse, 

som videnfortællingen beskriver, og som virksomhedens overordnede strategi, mål og 

mission/vision angiver. Ledelsesudfordringer kan f.eks. være effektive vidensystemer, en 

videnkultur, effektiv videndeling med kundernes krav og behov, viden om trends og konkurrenter 

etc.  

3. Indsatser er, når ledelsesudfordringerne bliver nedbrudt til konkrete aktiviteter og handlinger, 

som skal gøres for at ledelsesudfordringerne bliver opnået. Indsatserne handler om at påvirke og 

udvikle virksomhedens videnressourcer: Medarbejdere, kunder, processer og teknologi  

4. Indikatorerne er med til at dokumentere handlingerne og skal opstilles for alle indsatsområderne. 

Indikatorerne viser også, hvordan indsatserne udvikler sig, og de agerer som målepunkter for 

opfyldelsen af de valgte indsatser.       

5.3.1. Videndeling kræver videnkultur, tillid og motivation  

En væsentlig forudsætning for videndeling er tillid. Organisationer med stor grad af mistillid 

eventuelt som følge af massefyringer eller dårlig ledelse har typisk svære kår for videndeling. Hvis 

medarbejdere føler sig utrygge i organisationen og frygter at blive fyret, når de har videregivet deres 

kerneviden, vil videndeling udeblive. Denne tillid skal etableres gennem en positiv kultur og en 

udpræget teamånd, hvor man ser styrken i at videndele med kollegerne og gruppen.  

Virksomhedskulturen er den usynlige udfordring for videndeling. Kultur afgør, hvilken viden der 

bliver delt, eftersom kultur påvirkes af de uskrevne regler, som sætter retningslinjerne for, hvordan 

man som medarbejder agerer i organisationen. Hvis man i organisationen bliver belønnet eller 

anerkendt for videndeling, vil dette også præge kulturen og adfærden, så delingen af viden bliver en 

integreret del af medarbejdernes hverdag, og der skabes en videnkultur. Ledelsen sætter rammerne 

for, hvilken adfærd man ønsker gennem den kommunikation, belønning og anerkendelse, der gives. 

Forfremmer ledelsen f.eks. kun personer, som er meget konkurrenceorienteret og ikke videndeler 

med kolleger, er det et klart signal til øvrige medarbejdere omkring, hvilken adfærd man skal udvise 

for at blive belønnet. 
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5.3.2. Videndeling og motivation 

Det er grangiveligt ikke de samme ting, der motiverer mennesker til at dele deres erfaringer og 

viden. Der er dog gennemgående nogle motivationsfaktorer, som man kan tænke ind i integrationen 

af videndeling og videnstrategi:  

1. Medarbejderne skal se og føle fordele ved videndeling. Det kan f.eks. være fordele som: Lettere 

tilgang til nødvendig viden, tidsbesparelse i opgaveløsningen, lettere arbejdsproces, bedre 

samarbejde og teamånd etc. Disse fordele og succeshistorier skal kommunikeres f.eks. via 

storytelling, så de kan motivere og inspirere til en videndelende adfærd.  

2. Anerkendelse og belønning af videndeling. Hvis man som medarbejder bliver anerkendt og 

belønnet for en bestemt adfærd, vil det være den adfærd, man prøver at efterstræbe i sit arbejde. 

Anerkendelse og belønningen kan være i form af tildeling af uddannelser, forfremmelser, et 

offentlig skulderklap eller monetære bonusordninger, der gives ud fra måling af medarbejdernes 

kvantitative og kvalitative videndeling.  

3. Medarbejderinvolvering giver typisk en stor grad af motivation for videndeling, da 

medarbejderne er en del af processen og kender den. Involvering giver også en ejerskabsfølelse og 

forpligtelse.  

4. Uddannelse i anvendelsen af videndelingsværktøjerne er ikke kun en motivationsfaktor, det er 

også en nødvendighed, hvis optimal videndeling skal sikres. Men uddannelse kan også bruges som 

en del af belønningen af medarbejderne.  

Ovenstående opridser de værktøjer som en virksomheds ledelse kan benytte sig af i forbindelse med 

skabelsen af en overordnet videnstrategi.  

Hansen et al. (2005) beskriver i artiklen ”what’s your strategy for managing knowledge?”, hvordan 

organisationers fokus ligger på forskellige strategier og værktøjer, og hvordan dette viser sig i 

praksis. Her har en undersøgelse vist, at virksomheder, der beskæftiger den samme type 

medarbejdere og udfører den samme type arbejde, kan have forskellige tilgange til håndtering af 

viden. I nogle eksisterede der en kultur omkring videndeling gennem IT, mens andre virksomheder 

fokuserede på dialog og samarbejde mellem medarbejdere.  
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Derved ledes vi tilbage til afsnittet omkring Kodificering vs. personificering, hvor kodificering 

fokuserer på digitalisering af viden (intranet, databaser mm.), og personificering fokuserer på dialog 

mellem individer. 

5.4. Kodificerings og personificeringsstrategien 

Organisationer, der anvender kodificeringsstrategien, har et erkendelsesbaseret perspektiv på viden, 

og de anvender derfor metoderne beskrevet i forbindelse med kodificering (kapitel om videndeling). 

Her betragtes viden som et objekt, der kan skilles fra individet, som skabte den. Viden skabt af 

individet bliver derfor opsamlet og raffineret således, at den kan genbruges af andre medarbejdere. 

Ved at lagre memoer, workflows, artikler, præsentationer mm. i systematiserede videnbaser bliver 

det muligt nemt at finde frem til den ønskede viden. Dette kræver dog en strategi, der fokuserer på 

styringen af dokumenter, hvilket omfatter deres skabelse, lagring og genbrug.  

Organisationer som Accenture samt Ernst & Young har draget nytte af denne tilgang til 

videndeling, og de har styrket deres videnbaser gennem lagring af best practices, lessons learned, 

case-beskrivelser og genbrugelige arbejdsdokumenter (Hansen et al., 2005).  

Organisationer, der benytter sig af personificeringsstrategien, har et erfaringsbaseret perspektiv på 

viden. Organisationens fokus er således på understøttelse af interaktion mellem medarbejdere i 

forbindelse med udførslen af arbejdsrelaterede opgaver, skabelsen af praksisfællesskaber og 

skabelsen af netværk, der vedligeholder kontakter (Mentzas, Apostolou, Young, & Abecker, 2001). 

Her bliver viden ikke kodificeret og gemt i databaser, men derimod overført og skabt gennem 

sessioner, møder og ”face to face” dialog. Medarbejdere skaber gennem fællesskab en dybere 

forståelse ved at diskutere problemstillingen, som de forsøger at løse. Det betyder, at skabelse og 

deling af viden foregår i autonome grupper, som er dannet ud fra fælles arbejde, mål eller 

praksisser. Det er derfor essentielt, at organisationen katalyserer og faciliteter at disse grupper kan 

mødes via forskellige videndelingsstrategier.  

Nedenstående tabel summerer de forskellige karakteristika ved de to tilgange i forhold til deres 

overordnede perspektiv på viden, fokus i videndeling, strategi, gevinster og medarbejdere. 
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 Kodificering Personificering 

 

 

Viden 

• Viden kan repræsenteres 
via objekter 

• Viden er objektiv 
definerbar gennem 
koncepter og fakta 

• Viden er eksplicit og kan 
derfor kodificeres og 
deles gennem tekst 

• Viden er socialt 
konstrueret og baseret 
på erfaringer 

• Viden er tilknyttet 
individet 

• Viden er tavs og deles 
gennem sociale netværk 

 

Fokus i deling af viden 
• Der lægges vægt på 

opsamling, organisering 
og deling af 
videnobjekter 

• Videndeling foregår via 
menneskelig kontakt og 
relationer 

 

 

 

Strategi 

• Udnyttelse af organiseret 
og let genbrugelig viden 

• Forbinde medarbejdere 
med systemer som kan 
opsamle og udbrede 
viden 

• Forbinde medarbejder 
med andre 
medarbejdere 

• Udvikling af netværk 
som sammenkæder 
mennesker og opfordrer 
til samt faciliteter 
diskussioner således, at 
tavs (tacit) viden kan 
deles  

 

 

Gevinst 

• Gevinster kan opnås 
gennem genbrug af 
eksisterende viden 

• Invester en gang og 
genbrug adskillige gange 

• Gevinster kan opnås 
gennem deling og 
integrering af viden fra 
forskellige grupper og 
praksisfællesskaber 

• Unikke løsninger 
skabes til unikke 
problemer  

 

 

Medarbejdere 

 

 

• Ansættelse af specialister 
eller faglærte, som er 
gode til at genbruge 
viden 

• Træning sker passivt 
gennem kurser, 
præsentationer, e-
learning mv. 

• Belønningssystemer 
fokuserer på brug af og 
bidrag til organisationens 
videnbase 

• Ansættelse af kreative 
eksperter eller 
specialister som 
arbejder i teams 

• Træning sker gennem 
praktik eller 
mentorprogrammer. 

• Belønningssystemer 
fokuserer på 
gruppepræstationer og 
deling af viden mellem 
professionelle 

Tabel 5 Kodificering og personeficering (ud fra Hansen et al., 2005) 
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5.5. Valg af videnstrategi 

Som nævnt hænger valget af videnstrategi tæt sammen med valget af organisationens overordnede 

strategi, og disse strategier skal derfor helst harmonere. Det er derfor vigtigt at have en eksplicit 

strategi for, hvordan videndeling skal understøtte forretningsstrategien. Når man definerer sin 

videnstrategi, skal man derfor tage udgangspunkt i den overordnede forretningsstrategi for at sikre 

samspillet mellem strategierne. Videnstrategien skal således reflektere hvordan organisationen 

skaber værdi for kunderne, hvordan denne skabte værdi er understøttet af en økonomisk model samt 

hvordan organisationen medarbejdere leverer kundeværdien og indtjeningen (Hansen et al., 2005). 

Det første der er væsentligt at undersøge er, hvilke konkurrencemæssige fordele organisationen 

vælger at satse på. Grundlæggende er der tre forskellige strategier, som man kan følge til at opnå 

konkurrencemæssige fordele, og disse er enten omkostningsminimering, produktdifferentiering eller 

fokusering (Porter, 1980). 

Omkostningsminimeringsstrategien går ud på at minimere omkostningerne forbundet med 

organisationens produkter for på den måde at tilbyde produkterne billigere end konkurrenterne. 

Måden dette opnås på er ved at standardisere det output, som organisationen producerer således, at 

organisationens produkter bliver ens eller kun varierer i mindre grad. Når produkterne ikke varierer 

særlig meget, vil den viden, som anvendes til produktionen, heller ikke have en stor variation. 

Organisationen vil på den måde gennem standardiseringen typisk beskæftige sig med de samme 

opgaver og problemstillinger og vil derfor kunne drage fordel af at genbruge ekspliciteret viden. 

Dette medvirker til, at organisationen kan tilbyde produkter med en høj kvalitet og til en bedre pris 

end andre. Dette opnås ved eksempelvis at genbruge arbejdsplaner, software kildekode samt 

løsninger, der tidligere har været brugt med succes. Det er dog ikke ensbetydende med, at 

organisationer med denne strategi blot kører på autopilot, men den ekspliciterede viden bliver brugt 

som udgangspunkt til opgaveløsningen. Medarbejderne vil bruge denne viden som byggeklodser, 

og de vil bruge disse i kombination med deres færdigheder til at skabe nye løsninger (Hansen et al., 

2005). På denne måde bliver den ekspliciterede viden hele tiden raffineret, hvilket også er 

nødvendigt for at opretholde konkurrencedygtigheden. Hvis organisationen har valgt 

omkostningsminimerings-strategien, skal den derfor hovedsageligt fokusere på kodificering som 

videnstrategi, da denne strategi netop har genbrug af ekspliciteret viden som hovedelement. 
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Produktdifferentieringsstrategien og fokuseringsstrategien er baseret på, at organisationen tilbyder 

unikke og specialfremstillede produkter, hvilket berettiger organisationen til at tage en høj pris for 

dem. Der vil derfor være en stor variation i den viden, som vil blive brugt til fremstillingen. 

Organisationer, der følger denne strategi, vil derfor kun kunne genbruge viden i et lille omfang. Den 

viden der bliver skabt i forbindelse med skabelsen af produkterne vil ofte være meget specifik, og 

genbrugsværdien af den vil derfor være meget lav. Produktionen af specialfremstillede produkter er 

en kreativ og innovativ proces, hvor det i høj grad er medarbejdernes tavse viden, der bliver brugt. 

Delingen af tavs viden foregår gennem dialog mellem medarbejderne ved hjælp af brainstorming 

sessioner og lignende. Gennem dialogen bliver forskellige ideer og opfattelser af problemstillingen 

diskuteret og sammenholdt, samtidig med at opfattelser og overbevisninger bliver afprøvet og 

revideret. Ny viden bliver dermed skabt gennem socialisering, og det giver organisationen mulighed 

for at skabe de skræddersyede og produkter og løsninger, som dens kunder efterspørger. Når en 

organisation følger produktdifferentieringsstrategien eller fokuseringsstrategien, vil det derfor være 

mest hensigtsmæssigt at fokusere på personificering som videnstrategi, da det netop er dialogen 

mellem medarbejderne, den lægger op til (Hansen et al., 2005). 

En anden ting, der er væsentlig at undersøge, når organisationen skal vælge videnstrategi, er 

modenhedsgraden på virksomhedens produkter. Den mest hensigtsmæssige videnstrategi afhænger 

af, om organisationen primært udbyder innovative eller modne produkter. Modenhedsgraden af et 

produkt kan bestemmes af, hvor produktet befinder sig i sin livscyklus. Produktets livscyklus (også 

kaldet Produkt Life Cycle eller PLC) beskriver de faser et produkt gennemgår i løbet af dets levetid. 

Figur 6 viser en grafisk fremstilling af de fire faser et produkt gennemgår i dets livsforløb set i 

forhold til salget. 
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Figur 6 Produkt Life Cykle kurven (Lancaster & Massingham, 1998) 

I introduktionsfasen og vækstfasen vil produktet stadig være relativt nyt og innovativt, og 

produktionen vil derfor ofte være præget af en hvis usikkerhed. De problemer der opstår i disse to 

faser vil ofte ikke være forekommet før, og det vil derfor ikke være muligt at genbruge vide, men de 

vil i stedet trække på medarbejdernes tavse viden. Hvis organisationen derfor hovedsageligt tilbyder 

innovative produkter, vil det være mest hensigtsmæssigt at fokusere på personificering som 

videnstrategi, da den viden, der bliver skabt i forbindelse med udviklingen af et produkt, ikke 

direkte vil kunne genbruges i udviklingen af det næste innovative produkt. 

I modnings og afmatningsfasen vil der derimod typisk ikke foregå nogen væsentlig videreudvikling 

af produktet, og der vil der i disse faser typisk blive fokuseret på omkostningsminimering af 

produktionen. I disse faser kan man derfor med fordel genbruge og raffinere den viden, der bliver 

brugt til fremstillingen. Organisationer der hovedsageligt har modne produkter skal derfor fokusere 

på kodificering som videnstrategi (Hansen et al., 2005). 

Den sidste ting, der er væsentlig at undersøge, når organisationen skal vælge videnstrategi er, 

hvilken type viden der danner grundlag for medarbejdernes problemløsning. Hvis en medarbejder 

ikke har den nødvendige viden til at løse sine opgaver, er det nødvendigt for personen at tilegne sig 

den. Denne tilegnelse kan stamme fra flere forskellige kilder og for at støtte medarbejderen i 

tilegnelsen, er det nødvendigt for organisationen at undersøge de primære videntyper, som kilderne 
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har. Organisationen skal derfor klarlægge, om den efterspurgte viden primært ligger indlejret i 

medarbejderne som tavs viden, eller om den ligger eksplicit i dokumenter, manualer, forums og 

databaser. Hvis kilden til viden primært findes i form af erfaring hos en kollega, skal delingen af 

denne foregå gennem socialisering, og organisationen skal derfor fokusere på personificering som 

videnstrategi, Hvis kilden til viden derimod primært findes i form af ekspliciteret viden i 

organisationen, er det kodificering, som den skal fokusere på. 

Dette leder frem til følgende tre forskellige spørgsmål om virksomhedens overordnede strategi, der 

skal besvares for at kunne udforme videnstrategien: 

• Tilbyder virksomheden standardiserede eller specialfremstillede produkter? 

• Har virksomheden et modent eller et innovativt produkt? 

• Er virksomhedens medarbejdere afhængig af tavs eller eksplicit viden for at løse problemer? 

Tabel 6 viser en oversigt over hvilken videnstrategi, der er mest hensigtsmæssig at følge, afhængig 

af svarerne på de tre ovenstående spørgsmål. 

 Kodificering Personalisering 

Produkttype  Standardiserede produkter Specialfremstillede produkter 

Produktmodenhed Modne produkter Innovative produkter 

Typen af viden Eksplicit viden Tavs viden 

Tabel 6 Oversigt over valg af videnstrategi 

Det er vigtigt, at når valget mellem kodificeringsstrategien eller personaliseringsstrategien bliver 

truffet, er hovedfokus på denne strategi. Organisationer, der forsøger at excellere i begge strategier 

på samme tid, risikerer at fejle i dem begge. Til en hvis grad er det dog nødvendigt at følge dem 

begge, da det ofte ikke er hensigtsmæssigt udelukkende at benytte en enkelt af dem. Hansen et al. 

(2005) anbefaler derfor et 80-20 split, hvor 80% af videndelingen følger den ene af de to strategier, 

og de resterende 20% følger den anden. De anbefaler derudover, at hele organisationen vælger den 

samme hovedstrategi således, at strategien ikke varierer alt efter hvilken underafdeling af 

organisationen, man befinder sig i. Kun i de tilfælde, hvor underafdelingen er så adskilt fra 
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hovedorganisationen, at den reelt kan operere som et selvstændigt selskab, kan forskellige strategier 

eventuelt være hensigtsmæssige. 

Alt efter hvilken strategi som den enkelte virksomhed vælger at arbejde ud fra, er det essentielt at 

det miljø som arbejdet skal foretages i, understøtter den valgte strategi. 

Følgende afsnit vil beskrive hvordan det fysiske arbejdsmiljø påvirker videndelingen, og derfor 

også skal inkluderes i fastlæggelsen af en overordnet videnstrategi.  

5.6. Fysisk arbejdsmiljø – en del af en videnstrategi  

I forbindelse med videndeling i organisationen spiller det fysiske arbejdsmiljø en væsentlig rolle. 

For at videndeling kan fungere i forhold til valgte perspektiv (personificering/kodificering), er det 

værd at undersøge hvilke præmisser videndeling og strategi skal fungere under. Mosbech (2003) 

inkorporerer videndeling i sin generelle teori om virksomheder og deres muligheder for udvikling, 

ved at sætte opmærksomhed på betydningen af de fysiske rammer. 

Generelt stræber virksomheder efter profitmaksimering8, og de vil via forskellige virkemidler 

arbejde hen imod denne. Ét af de væsentligste elementer for at opnå denne er fastholdelse af 

videnskompetente medarbejdere, som sikrer effektiviseringen (Mosbech, 2003). 

Mosbech opstiller fire elementer, der skal være i balance, for at virksomheden kan siges at fungere 

optimalt. Det drejer sig foruden organisation om arbejdspladsen, IT og viden. Hun påpeger, at disse 

må stemme nogenlunde overens med hinanden for at skabe et godt miljø i virksomheden. Det er 

altså ufrugtbart, såfremt ét eller flere af disse elementer er udviklet i langt højere eller mindre grad 

end de andre. Derudover opstiller hun tre forskellige udviklingstrin (Mosbech, 2003): 

Det første udviklingstrin er, som det fremgår af navnet, ikke særlig langt fremme i udviklingen 

hverken mht. organisation, arbejdsplads, IT eller viden. Der hersker således en traditionel hierarkisk 

organisation, hvor den rumlige indretning er præget af cellekontorer, der huser faste medarbejdere. 

Informationer og viden lagres af den enkelte medarbejder, og kollegaerne har ikke umiddelbart 

glæde af disse. Arbejdsopgaverne løses af én person, og der samarbejdes altså ikke i nævneværdig 

grad.  

                                                 
8 Dette gælder dog ikke non profit organisationer  



Videndelingsteknologi- Et casestudie af Nykredit Kundeservice 2009 

 

Peter Hvedstrup Jensen og Nikolaj Holm Ostri, cand.merc(dat) januar 2009 60

Andet udviklingstrin er i højere grad præget af projektarbejde, og der holdes ikke længere fast i 

cellekontorerne som det eneste rigtige. Således opprioriteres også fælles databaser og samarbejde i 

teams, ligesom der skabes mulighed for uformelle møder. Endelig påskønnes medarbejdere, der 

arbejder på tværs i virksomheden. Med disse møder imellem medarbejderne satses der på, at også 

den uformelle viden gives videre, så der opnås en større viden i virksomheden som helhed.  

Tredje udviklingstrin, som er det endelige udviklingstrin, og det der bør stræbes efter, er 

kendetegnet ved udbredt grad af samarbejde på tværs. Således bevæger de ansatte sig ofte rundt 

mellem forskellige steder i organisationen, og organisatoriske netværk er højt udviklede. Ledelsen 

fungerer som vejvisere, der står som rollemodeller og motivatorer for samarbejdet. Al viden er 

tilgængelig for alle; videndelingen er komplet. Det gælder såvel videndeling ansatte imellem som 

mellem ansatte og kunder.  

Ud fra præmissen at videndeling er med til et effektivisere og derved være profitabelt, er det 

sidstnævnte trin det logisk fortrukne. Objektivt set er dette et utopisk billede, da alle nævnte 

elementer skal være på plads, før dette kan opnås. 

Mosbech ser en afgørende sammenhæng mellem videndeling og de fysiske rammer. Som eksempel 

herpå kan nævnes, at uformelle mødesteder faciliterer vidensdeling, da medarbejdere trygt kan 

udveksle viden med kollegaer. Her er det først og fremmest den uformelle viden, der tænkes på. 

Åbninger i kontorlandskabet inspirerer ifølge Mosbech ligeledes til øget kontakt og dermed 

vidensdeling på arbejdspladsen. Hun nævner imidlertid også, at der kan være store fordele at hente 

ved, at virksomheden indretter sig forskelligartet. Forstået således at virksomheder, der både har 

mindre og større kontorarealer samt måske studieceller eller fælles biblioteker, kan nyde godt af 

fleksibiliteten (Mosbech, 2003). 

5.6.1. En ny måde at indrette på 

Den nye måde at indrette virksomheder på kan samles under konceptet New Office. Dette er et 

sammenhængende forslag til, hvordan virksomheden indrettes, så der i højere grad tages hensyn til 

behovet for at overkomme eventuelle nye krav. Det er ikke et koncept, der skal ses i modsætning til 

Mosbechs teori om organsisation-indretning-kontinuitet, men den lægger sit fokus på rummets 

funktioner og muligheder (Bjerrum & Bødker, 2003).  
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I forhold til den mere traditionelle måde at indrette sig på, fremlægges der nogle nye synspunkter. 

Blandt disse er:  

• Der skal herske en fleksibel rum-tænkning, hvilket vil sige, at der skal være plads til både 

storrum og kontorer.  

• Bygningen har skiftet karakter fra at være nødvendig for at huse medarbejderne til et 

strategisk brugbart værktøj. Bygningen har ikke blot en neutral funktion; den kan have en 

positiv eller negativ betydning for medarbejderen.  

• I ovenstående ses rummet som noget grundlæggende og som noget mulighedsskabende. 

Man kan altså argumentere for, at rummet ses som et aspekt, og som virksomheden bør have 

en holdning til og en idé med. 

 

Når New Office beskrives, lægges der vægt på, at det ikke drejer sig om, hvorvidt konceptet er 

indført, men hvordan det er indført. Bjerrum & Bødker har opstillet seks punkter, der udøver en 

positiv effekt på resultatet af indførelsen af New Office (Bjerrum & Bødker, 2003):  

• Indretningen skal afspejle virksomhedens mål og værdier.  

• Ledelsen skal være eksemplarisk. Den skal altså stå som rollemodel for de øvrige ansatte.  

• Medarbejderne inddrages, så det ikke udelukkende er ledelsen, der forestår beslutningerne.  

• De aktiviteter og arbejdsprocesser, der foregår, skal kunne genkendes i indretningen 

• IT er en vigtig faktorer, der skal være integreret i indretningen.  

• Det er ikke en tidsbegrænset, men en tidsubestemt proces. 

Kendetegnende for ovenstående punkter er, at der er stort fokus på processen, og på at der eksisterer 

sammenhæng mellem de forskellige midler, personer og faktorer. 

Ét af de mere nyskabende aspekter ved New Office må siges at være i antallet af ekspanderende 

møderum og deres respektive størrelse. Formålet hermed er naturligvis at fremme muligheder for og 

lyst til videndeling. Vedrørende denne mere specifikke del af New Office opstiller Bjerrum & 

Nielsen ligeledes en række overvejelser, som gengives i det følgende (Bjerrum & Bødker, 2003): 

• Hvorvidt der overhovedet skal forefindes vægge. I modsat fald vil der være god mulighed for 

åbenhed og gennemsigtbarhed. 

• Om det er en påtvunget nødvendighed, at møderne skal foregå siddende, eller om stående møder 

vil være en kærkommen afveksling.  
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• Møblerne kan med fordel være fleksible, således at borde kan tilpasses de forskellig artede behov.  

Det er imidlertid typisk for gennemgangen af New Office, at det er svært at sætte konkrete regler og 

afgrænsninger op. Arealstørrelse, antal rum og regler for færden er svært definerbare og er meget 

varierende fra virksomhed til virksomhed. 

Det nye ved konceptet synes at være, at der skal tænkes helhed, og at der er kommet større fokus på 

mulighederne ved rummet for virksomhedens integritet. Disse muligheder er der rigeligt af, og det 

er så op til den enkelte virksomhed at udnytte dem, så de matcher dennes behov.  

Opsummerende kan uddrages, at der ikke er stor uenighed mellem Mosbech og Bjerrum & Nielsen i 

deres fremstilling af, hvilke tiltag i indretningen, der gavner virksomheden. Mens Mosbech således 

påpeger vigtigheden af en afstemt og nogenlunde samtidig udvikling af organisation og indretning, 

lægger Bjerrum & Nielsen vægt på, at der tænkes i fleksibilitet og udnyttelse af rummene i 

virksomheden i samspil med de daglige opgaver.  

Når man har lagt sig fast på en strategi for, hvordan man skal understøtte videndeling i 

organisationen, er det nødvendigt at have de rette værktøjer til dette. Det følgende afsnit vil derfor 

belyse de teknologiske aspekter af videndeling, og hvorledes IT-systemer kan bruges til at dele 

viden. 

6. Teknologiske aspekter af videndeling 

Ligesom der er forskellige syn på, hvordan man tilegner sig viden, er der også forskellige syn på, 

hvordan informationsteknologi (IT) kan hjælpe med dette. Dette afsnit vil beskrive, hvordan 

informationssystemer kan bruges til tilegnelse og deling af viden. Dette gøres med udgangspunkt i 

Nonakas SECI model, og vi vil identificere de systemtyper, der kan bruges til at understøtte de 

forskellige faser i denne model. Dernæst vil det blive beskrevet hvilke systemtyper, der understøtter 

hhv. kodificeringsstrategien og personificeringsstrategien, som vi identificerede i de foregående 

afsnit. Vores fokus vil være på overordnede systemtyper, da formålet med dette afsnit er at skabe et 

overblik over, hvilke typer der findes. Der vil derfor ikke blive gennemgået specifikke IT-systemer, 

da disse ofte kombinerer flere forskellige typer af systemer. 

Definitionen af informationsteknologi kan variere meget, og i sin bredeste form kan selv simple 

objekter såsom en kuglepen defineres som informationsteknologi, da det er et værktøj til at gemme 
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informationer. Generelt bliver begrebet informationsteknologi dog mest brugt om computerbaserede 

systemer, og vi benytter derfor Information Technology Association of Americas definition af 

informationsteknologi: 

”IT is the study, design, development, implementation, support or management of computer-based 

information systems, particularly software applications and computer hardware.” (ITTA, 2008) 

Traditionelt har videndeling og IT været tæt forbundne, da man gennem IT får introduceret nogle 

værktøjer, der gør indsamling og distribution af eksplicit viden meget effektiv. Det har ført til flere 

tilfælde, hvor implementeringen af videndeling har haft for stor fokus på den teknologiske side. Det 

er sket ud fra devisen om, at når IT-systemet til videndeling først er blevet installeret, så skal 

medarbejderne nok benytte det. Som man kan udlede af de foregående afsnit, kræver det meget 

mere en blot et effektivt IT-system til at få gavn af videndeling. Hvis ikke de organisatoriske, 

kulturelle og individuelle rammer for videndeling er i orden, vil man ikke få den optimale gavn af 

videndeling lige meget, hvor godt IT-systemet er. Som Davenport og Prusak (2000) skriver: 

”Technology alone won’t make you a knowledge-creating company” (Davenport & Prusak, 2000) 

Udover de organisatoriske og individuelle rammer spiller ens syn på viden også ind på valget af IT-

systemer. I de mere praktisk orienterede fag så som f.eks. håndværksfag, nytter det ikke noget kun 

at fokusere på IT-systemer til indsamling og distribuering af eksplicit viden såsom eksempelvis 

databaser eller filhåndteringssystemer.  

Den megen fokus, der traditionelt har været på IT i forbindelse med videndelingsprojekter, har fået 

flere teoretikere at advare imod at vægte IT-systemet for højt i forhold til de sociale og kulturelle 

aspekter af videndeling, og nogle råder endda organisationer til slet ikke at involvere IT i 

videndelinginitiativerne (Alavi & Leidner, 2001). Helt så drastisk vil vi dog ikke gå til værks, da IT 

kan gøre meget for at effektivisere videndelingen. Det er blot nødvendigt at være opmærksom på, at 

IT blot er et værktøj, der skal understøtte videndelingsprocessen og ikke skabe den alene. 

Det følgende afsnit vil undersøge, hvordan IT-systemer kan understøtte videndelingsprocessen 

under socialisering, eksternalisering, internalisering og kombinering af viden i Nonakas SECI 

model samt hvilke aspekter, der påvirker videndeling gennem disse processer. 
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6.1. Socialisering (tavs viden til tavs viden) 

Videnskabelse gennem socialisering foregår typisk ved møder ansigt til ansigt eller gennem delte 

erfaringer, og kontakten er ofte uformel. Ved denne proces spiller IT mindre rolle, men det er 

muligt at understøtte processen gennem IT, hvilket også sker i stigende grad (Marwick, 2001). 

Dette sker først og fremmest gennem groupware, der benyttes til at supplere eller helt erstatte 

traditionelle møder. Groupware er en fælles betegnelse for teknologier, der hjælper individer til at 

arbejde sammen i grupper eller teams. Denne brede definition af groupware gør, at man til en hvis 

grad kan benytte groupware til at understøtte alle processerne i SECI modellen, men vi vil starte 

med at beskrive, hvordan det understøtter socialisering. 

Ifølge Marwick (2001) er de to vigtigste aspekter af socialisering delte erfaringer og tillid.  

De delte erfaringer kan ske gennem groupware i et virtuelt miljø, hvor deltagerne asynkront kan 

føre diskussioner, se præsentationer og dele dokumenter i forbindelse med en opgave. Disse ting 

understøtter primært kombineringsprocessen, men udvælgelsen, og diskussionen af eksplicit viden 

udgør til en hvis grad en delt erfaring (Marwick, 2001). 

Udover det asynkrone miljø giver groupware også mulighed for synkront samarbejde ved hjælp af 

online møder, der enten kan være tekstbaserede eller kan inkludere tale og video. Fordelen ved de 

tekstbaserede møder så som chatprogrammer er, at de anses for at være mindre påtrængende end 

f.eks. en telefonopringning. Ved et tekstbaseret møde forventer man ikke et omgående svar, og 

modtagerne kan derfor respondere, når de har tid til det. Derudover er der ved tekstbaserede møder 

lettere mulighed for at diskutere med flere personer på en gang, og derved øger man muligheden for 

at få de svar man søger, samt for at blive inspireret af andre andres svar. Ved at inkludere tale og 

video i online møderne rykker man endnu tættere på at erstatte et fysisk møde. Kontakten gennem 

en videokonference er mere personlig, og socialiseringsprocessen har bedre vilkår for at blive 

fremmet her. Et eksempel på dette er casen om Brittish Petroleum (BP), som er beskrevet af 

Davenport og Prusak (2000). I dette eksempel har BP indført virtuelle teams, hvor muligheden for 

samarbejde gennem videokonferencer indgik. Videokonferencen viste sin effektivitet, da der opstod 

en fejl i noget udstyr om bord på et olieboringsskib. En tekniker på skibet startede en 

videokonference med en ekspert hos BP, og eksperten kunne derigennem visuelt inspicere det 

defekte udstyr. Eksperten var så i stand til, ved bl.a. at trække på sin tavse viden, at guide 

teknikeren igennem en reparation af udstyret.  
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Problemet med både tekstbaserede og videobaserede møder er, at de ikke helt kan erstatte fysiske 

møder. For det første kommunikerer mennesker med hele kroppen, og det kan være svært at 

opfange de nonverbale tegn så som kropsbevægelser, ansigtsmimik og toneleje gennem en 

videokonference. Specielt i tekstbaserede møder bliver beskeder ofte misfortolket, da det kan være 

svært at skelne mellem f.eks. en alvorlig og en ironisk tone i en besked. For det andet er mennesker 

generelt socialt anlagt, og fysiske møder bliver derfor ofte foretrukket frem for virtuelle, da fysiske 

møder fremmer socialiseringen og gør det nemmere at opnå en uformel kontakt. Dette understreges 

af McDermott (2000), der argumenterer for, at IT ikke kan skabe normer for dokumentering og 

videndeling men derimod kun forstærke de allerede eksisterende normer (McDermott, 2000). Det er 

derfor nødvendigt for virtuelle teams at opbygge et forhold til hinanden gennem en blanding af 

møder ansigt til ansigt og elektronisk kommunikation for på den måde at skabe et effektivt 

samarbejde (Walsham, 2001). 

Dette fører hen til tillidsaspektet af socialiseringsprocessen. For at videndeling kan udbredes 

gennem IT, er det vigtigt, at brugerne af systemet har tillid til, at den delte viden er korrekt samt 

brugbar. Her viser undersøgelser, at tilliden er størst ved videokonference, mens den var lavere ved 

lyd konferencer og mindst ved tekstbaseret chat (Marwick, 2001). 

En anden måde hvorpå IT-systemer kan understøtte socialiseringsprocessen er gennem systemer, 

der kan hjælpe medarbejdere til at lokalisere eksperter. Det væsentligste ved disse systemer er, at de 

bliver vedligeholdt og opdateret, så brugerne af systemet ikke spilder tid på at finde frem til den 

rette person. Marwick (2001) angiver fire forskellige metoder til opdatering af disse systemer:  

• Medarbejderen sørger selv for at opdatere sin profil med relevante vidensområder og 

kompetencer. 

• En afdeling i organisationen som f.eks. Human Resources afdelingen sørger for at opdatere 

profiler for medarbejderne. 

• Medarbejdernes viden bliver kortlagt gennem indholdet af de dokumenter, som de har 

forfattet eller redigeret. 

• Medarbejdernes viden bliver kortlagt gennem indholdet af de svar, som de har givet gennem 

online diskussioner 
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Der er fordele og ulemper ved alle de ovennævnte metoder til opdatering. Hvis medarbejderen selv 

skal opdatere sin profil, er det ikke sikkert at den altid er opdateret, og derudover kan det ske at 

personen enten over- eller undervurderer sine egne evner. Hvis en afdeling i organisationen skal 

sørge for at opdatere profilerne, kan de blive opdateret på et forkert grundlag, og det kan derfor 

skabe forkerte oplysninger i systemet. Til sidst kan et system baseret udelukkende på en af de to 

sidste metoder skabe et ufuldstændigt billede af en medarbejders kompetencer alt afhængig af 

dennes aktivitet af hhv. dokumentoprettelse/redigering eller deltagelse i online diskussioner. Det er 

derfor nødvendigt at have et system, der bliver opdateret efter flere af de ovenstående metoder og 

helst gennem alle fire. 

 

6.2. Eksternalisering (tavs til eksplicit) 

Eksternalisering af viden sker gennem en artikulering af tavs viden ved hjælp af koncepter, 

metaforer, analogier, hypoteser eller modeller. Dette involverer at skabe en delt mental model, og 

udtrykke denne gennem dialog (Nonaka & Takeuchi, 1995). Her kan samarbejde gennem 

groupware igen til en hvis grad understøtte denne proces gennem både de asynkrone og synkrone 

online diskussioner. Derudover findes der specialiserede brainstorming applikationer, der kan 

integreres i groupware. 

For at gøre eksternaliseringen i groupware applikationerne mest effektiv er det nødvendigt at online 

diskussionerne tillader formulering samt deling af metaforer og analogier. Dette betyder, at tonen i 

diskussionerne helst skal være uformel og fri, hvilket der er størst sandsynlighed for i de synkrone 

applikationer så som chat og videokonferencer. En uformel og fri tone kan også forekomme i 

asynkrone applikationer, men afhænger det i højere grad af brugerne og deres personkarakteristika. 

Det kan f.eks. være sværere at udtrykke sig frit, hvis man ved, at chefen læser med (Marwick, 

2001). 

Udover groupware, der som regel kun er åbne for en begrænset gruppe, kan eksternaliseringen 

foregå gennem newsgroups og disskusionsfora, der er åbne for alle i organisationen. Forskellen på 

groupware og newsgroups eller lignende er, at deltagerne i newsgroups ofte ikke kender hinanden. 

Motiverne for at hjælpe mennesker man ikke kender er at blive anset som ekspert, få positivt 
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feedback fra mennesker man hjælper samt en forventning om selv at modtage hjælp, hvis det skulle 

blive nødvendigt. 

6.3. Internalisering (eksplicit til tavs) 

Teknologiske løsninger, der kan hjælpe med at internalisere viden, er meget værdifulde for en 

organisation, da anskaffelse af tavs viden, er en nødvendig forløber for at foretage konstruktiv 

handling (Marwick, 2001). Internaliseringen kan bl.a. ske gennem indlæring fra e-learning kurser 

eller fjernundervisning. Fjernundervisning kræver, at både underviseren og dem, der skal 

undervises, er online på samme tid, samt at de har det nødvendige udstyr til rådighed. 

Fjernundervisning er derfor ikke så udbredt som selvstyrede e-learning kurser, hvor man kan 

modtage undervisning uafhængigt af tid og sted, hvis blot man har en computer samt adgang til 

kurset. Disse kurser foregår oftest gennem nogle tutorials eller gennemgange, hvor man bliver stillet 

overfor forskellige problemer, som man bliver guidet til at løse. På denne måde kan organisationens 

medarbejdere få internaliseret viden på en relativ omkostningsfri måde, men det sker dog ofte på 

baggrund af standardiserede og simplificerede problemstillinger. 

Udover computerbaseret undervisning kan teknologien også hjælpe med at skære ned på 

information overload. Information overload bliver skabt, når der er for meget information til 

rådighed til at overskue den, hvilket kan påvirke beslutningsgrundlaget negativt. For at mindske 

risikoen for information overload, kan man enten reducere informationsmængden eller benytte 

visualiseringsteknikker til bedre overskue den. Reduktionen af informationsmængden kan ske ved 

at fjerne redundant information enten manuelt eller automatisk, eller ved at filtrere eller prioritere 

informationen. 

Visualisering af informationen kan ske på flere forskellige måder, hvor den mest udbredte måde er 

gennem tekstbaserede navigationstræer. Her er informationen typisk emneopdelt, og man kan 

navigere rundt i de forskellige underemner. Visualiseringen kan også ske grafisk ved hjælp af enten 

en 2D eller 3D model, der grupperer dokumenter efter emne, og lader afstandene mellem 

grupperingerne indikere, hvor beslægtede emnerne er. 
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6.4. Kombinering (eksplicit til eksplicit) 

Kombineringsprocessen er den proces, der bedst kan understøttes af IT, da det drejer sig om 

håndtering af eksplicit viden. Det er derfor ofte med fokus på denne proces, at IT-systemer til 

videndeling er blevet udviklet, da det er her, hvor IT-systemer har sin mest åbenlyse styrke. 

Når viden er blevet konverteret til eksplicit viden, skal den opsamles i en vedvarende form som 

f.eks. i en rapport, e-mail, præsentation eller net side, for at gøre den tilgængelig for resten af 

organisationen. Opsamlingen af eksplicit viden sker ofte via programpakker, der indeholder 

tekstbehandling og præsentationsværktøjer så som Microsoft Office eller OpenOffice. Gennem 

disse programmer bliver viden lagret som elektroniske dokumenter og præsentationer og spredt i 

organisationen via e-mail, dokumentdatabaser eller portaler. Derudover sker opsamlingen også i 

groupware, hvor indlæg, filer og diskussioner bliver tilgængelige for medlemmerne af gruppen. 

Et af de problemer, der kan være ved opsamlingen af eksplicit viden, er manglende motivation til at 

benytte de værktøjer, der er stillet til rådighed til dette. En af metoderne for at højne denne 

motivation er ved at indføre belønning for det. Her er det vigtigt at belønningen er knyttet til 

kvaliteten og ikke kvantiteten af den opsamlede viden, og det er derfor nødvendigt at indføre nogle 

metoder til at måle kvaliteten. Kvalitet er et forholdsvist abstrakt begreb, og den kan derfor være 

svær at måle. Et meget kompliceret teknisk dokument kan eksempelvis have en høj teoretisk 

kvalitet, men samtidig være uden værdi for organisationen, hvis det ikke har en relevans, eller hvis 

det ikke bliver benyttet.  

Det er derfor nødvendigt at knytte brugbarheden af den opsamlede viden til kvaliteten, og hvis man 

erstatter brugbarhed med faktisk brug kan IT-systemer hjælpe med at måle den (Marwick, 2001). 

Man kan herigennem se, hvor mange gange f.eks. et dokument har været vist, samt hvor mange 

forskellige personer, der har åbnet dokumentet. Derudover giver nogle værktøjer også mulighed for, 

at brugerne kan knytte kommentarer til dokumentet samt evt. give det en karakter og derigennem 

bedømme dets brugbarhed.  

En anden mulighed for at bedømme kvaliteten er ved at måle antallet af gange dokumentet er blevet 

citeret, eller antallet af gange det er blevet hyperlinket gennem enten intranettet eller internettet. 

Denne metode er blandt andet meget brugt i videnskabelige artikeldatabaser, hvor antallet af gange 

en artikel er blevet citeret er angivet ved hver artikel. Hvis en artikel er blevet citeret mange gange 
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er det et tegn på, at den er en del af udgangspunktet for mange andre artikler, og der er derfor 

indirekte et udtryk for at videnskabeligheden i artiklen er høj. Brugen af artiklen og dermed 

brugbarheden bliver herigennem et udtryk for kvalitet. Udover artikeldatabaser er det bl.a. også på 

antallet af henvisninger fra hyperlinks, at Google og andre søgemaskiner bruger til at sortere 

søgeresultaterne (Marwick, 2001). 

Udover de teknologiske metoder kan man også benytte eksperter til at bedømme kvaliteten af et 

dokument. Her kan eksperterne så tilknytte kommentarer og evt. karakter til dokumentet inden det 

bliver tilgængeligt for andre. Det kan yderligere fungere som et filter, hvor dokumenter med en 

meget lav brugbarhed eller kvalitet bliver filtreret fra, og dermed ikke medvirker til at skabe det 

som McDermott (2000) kalder ”Information Junkyards”. En Information Junkyard er en betegnelse 

for et informationssystem, der indeholder en masse information, der næsten aldrig bliver brugt. Den 

kan bl.a. opstå ved at informationen i den er for generel og omfattende til at kunne bruges i 

specifikke situationer. Den kan også opstå pga. det forhold at nogle typer af information er lettere at 

opsamle end andre. Disse informationer kan derfor risikere at blive overrepræsenteret i systemet af 

den simple grund, at de er lette at opsamle men ikke nødvendigvis særlig brugbare og relevante for 

organisationen (Kreiner & Mouritsen, 2003). 

Foruden de tekstbaserede måder at opsamle viden på som eksempelvis gennem dokumenter eller 

indlæg i online diskussioner, kan man opsamle viden gennem lyd og video oftest betegnet som 

webcasts9 eller podcasts10. Fordelen ved denne måde at opsamle viden er, at det kan være mere 

bekvemt og tidsbesparende at tale til en mikrofon eller et kamera, end at skulle udarbejde et 

dokument. Derudover kan det være med til at opsamle mere tavs viden, da det at tale ofte er mere 

intuitivt end at skulle skrive noget. Ulempen ved denne metode er, at de fleste mennesker vil læse 

den samme mængde ord hurtigere end den tid det tager at høre dem. Det ikke er muligt at skimme 

en tale eller videofil og på den måde skabe sig et hurtigt overblik. Her kan talegenkendelsessoftware 

eventuelt afhjælpe problemet, men disse programmer har stadig nogle problemer med at genkende 

naturlig tale samt forskellige dialekter, som skal overkommes før de bliver rigtig effektive. En 

anden ulempe ved at bruge tale og video til opsamling af viden er, at søgning i disse filer er mere 

besværligt, og netop søgningen efter viden er det vigtigste aspekt i kombineringsprocessen. 
                                                 
9 En webcast er en mediefil, som distribueres over internettet. 
10 Podcast er en blanding af ordene iPod og brodcast og er navngivet efter Apples iPod, der var den første transportable 
medieafspiller, der automatiserede overførslen af mediefilen til afspilleren. Betegnelsen er siden blevet redefineret til 
”Personel On Demand broadCAST”. 
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En undersøgelse foretaget af analysebureauet IDC understreger, hvor vigtig søgning efter viden er 

for organisationer. Undersøgelsens vigtigste pointer i forbindelse med søgning er: 

• Knowledge workers spend from 15% to 35% of their time searching for information. 

• Searchers are successful in finding what they seek 50% of the time or less, according to both 

Web search engines and our own surveys. An IDC study in 2001 ("Quantifying Enterprise 

Search," IDC, May 2002) found that only 21% of respondents said they found the 

information they needed 85% to 100% of the time. 

• 40% of corporate users reported that they can not find the information they need to do their 

jobs on their intranets. 

• 15% of the time is spent in duplicating existing information. 

• Call center costs and volumes have been decreased by 30% and more when better search 

and browsing tools were implemented. (Feldman & Sherman, 2004) 

Som undersøgelsen viser, bliver der brugt unødvendig meget tid på at søge information, og for at 

øge effektiviteten er det nødvendigt at skære ned på denne spildtid. For at gøre dette er det 

nødvendigt at skabe en fælles mental model for informationsstruktureringen, så den primære 

navigation til organisationens viden går gennem denne model. Søgning efter viden skal kun 

foretages når den primære navigation gennem systemets brugergrænseflade glipper. Bush (2002) 

anbefaler, at der bliver opstillet en 80/20 regel, hvor brugeren skal kunne fremfinde 70-80% af den 

information, som brugeren har brug for, gennem systemets basisnavigation, og hvor de sidste 20-

30% findes gennem en søgemaskine. Hvis ikke denne 80/20 regel kan opnås, er det en indikation 

på, at brugeren ikke benytter en relevant mental model for struktureringen af organisationens 

informationsmængde. Dette fører så i praksis til, at brugeren ikke vil være i stand til at placere et 

dokument i informationsstrukturen, så organisationen kan genfinde dette uden brug af søgning. Det 

er på den måde en selvforstærkende proces. Hvis den primære tilgang til dokumenter sker gennem 

søgemaskinen, vil den fælles mentale forståelse af organisationens informationsstruktur blive 

eroderet og dermed gøre søgemaskinen endnu mere uundværlig, og vice versa (Busch, 2002).  
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I de tilfælde, hvor det så bliver nødvendigt at benytte en søgemaskine, er det vigtigt, at 

søgemaskinen understøtter flere forskellige typer af søgning. Ifølge Bush et al. (2001) skal 

intranettet kunne repræsentere 3 forskellige typer af søgning: 

• Fritekstsøgning i den enkelte informationsressource så som inden for et team eller en 

afdeling af organisationen. 

• Fritekstsøgning på tværs af hele informationsressourcen dvs. i hele den del af intranettet, 

som man har adgang til. 

• Metasøgning, herunder både fritekst samt kontekst filtreret søgning af hele organisationens 

metadata. Metadata er data om data dvs. beskrivende data så som eksempelvis, hvilken 

forfatter et dokument har eller nogle nøgleord, der angiver dokumentets indhold. (Busch, 

Mortensen, & Svensson, 2001) 

6.5. Styring af viden ved hjælp fra IT 

Alle fire transformeringsprocesser i Nonakas SECI model er vigtige i skabelsen af organisatorisk 

viden, og for at kunne optimere denne videnskabelse bør organisationen så vidt muligt sørge for, at 

IT-systemerne understøtter alle fire processer. Organisationen kan derved bruge IT til at styre den 

viden, der bliver generet. Ifølge Bush et al. (2000) kan vidensstyring deles op i tre dele: Indsamling 

af ekstern viden, styring af intern viden og generering af ny viden. 

Indsamling af ekstern viden er der historisk set ikke lagt særlig meget vægt på, indenfor udviklingen 

af IT-systemer i forhold til lagring og klassificering af interne data. Det er dog en vigtig del af 

organisationens videnudvikling, da den for at udvikle sig har brug for videntilførsel. For at sikre en 

effektiv udnyttelse af virksomhedens ressourcer, er det derfor væsentligt at få struktureret denne 

indsamling. Internettet har sørget for, at eksplicit viden er blevet let tilgængeligt, men har til dels 

også øget uoverskueligheden. Det er derfor væsentligt at finde frem til nogle gode kilder til 

information som eksempelvis videnskabelige tidsskrifter eller community-sites, der tiltrækker 

eksperter inden for et specifikt område. Indsamlingen fra disse steder kan så eksempelvis 

struktureres gennem automatiske udtræk eller newsfeeds fra kilden. Når informationen så er 

indsamlet, skal der vurderes om den er brugbar og relevant for organisationen, og hvis dette er 

tilfældet, skal den blive en del af organisationens interne vidensressource. 



Videndelingsteknologi- Et casestudie af Nykredit Kundeservice 2009 

 

Peter Hvedstrup Jensen og Nikolaj Holm Ostri, cand.merc(dat) januar 2009 72

Styring af intern vidensressource drejer sig om, at kunne opfange viden og information, når den 

produceres, samt at kunne anvende viden og information når behovet opstår. Derudover inkluderer 

det også at sikre sig, at den viden og information, der er i organisationens vidensressourcer, er 

nyttig og opdateret. For at opnå dette, skal IT-systemerne kunne understøtte de processer der er 

nævnt i tabel 7 (Busch, Mortensen, & Svensson, 2000). 

Proces Indhold 

Opsamling Identifikation og indhentning af ekstern viden, samt 
understøttelse af dokumentation af viden på (eller tæt på) 
genereringstidspunktet 

Klassificering og strukturering Dels som en automatiseret proces i intranettet, dels 
hjælpeværktøjer, der understøtter brugeren i valg af klasser og 
struktur 

Formatering Medie-uafhængig formatering for genbrug i andre 
sammenhænge 

Lagring Datamængder, sikkerhed, backup, etc. 

Vedligeholdelse – Tracking og 
revurdering 

Det forhold at videnejeren kontinuerligt og automatisk bliver 
notificeret om at videnenheden skal revurderes i forhold til 
aktualitet, kontekst, validitet og anvendelighed 

Søgning Struktureret søgning, afgrænset søgning, fri søgning 

Distribution Uafhængig af geografi, høj tilgængelighed 

Kontakt Overblik over hvem og hvor hvilke kompetencer/viden befinder 
sig, samt kanaler for adgang til disse 

Kommunikation Facilitering af tidstro og asynkron kommunikation 

Tabel 7 Processer som IT-systemer skal understøtte (Busch et al., 2000) 

For at sikre effektiviteten er det vigtigt, at alle de ovenstående processer samlet set er understøttet af 

IT-systemerne. Jo bedre processerne er understøttet, des mere effektive vil de være. 

Generering af ny viden er nødvendig i en organisation for at være konkurrencedygtige i forhold til 

andre organisationer. Innovation er noget der sker i mennesker og mellem mennesker, men IT kan 

stadig godt hjælpe processen på vej. Den rolle, som IT spiller her, er som et hjælpeværktøj til 

kommunikation blandt mennesker, hvor de geografiske afstande kan udviskes. Gennem 
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eksempelvis brainstorming applikationer, chat programmer og diskussionsforum kan IT fremme 

innovationen, men som nævnt tidligere kan den ikke helt erstatte fysiske møder mellem mennesker. 

6.6. Tilgang til videnstyring 

IT-systemer tilgang til videnstyring kan generelt opdeles ud fra deres vægtning af eksplicit og tavs 

viden, og de falder dermed ind under to forskellige kategorier. Denne opdeling af systemerne, 

svarer til opdelingen af strategien i kodificering og personificering, som er beskrevet i det 

foregående kapitel. Systemer, der lægger størst vægt på eksplicit viden, vil have fokus på 

kodificering, mens systemer, der lægger størst vægt på tavs viden, vil have fokus på personificering. 

For at videnstyringssystemer skal kunne fungere vil de dog generelt have fokus på begge typer af 

viden, men det er nyttigt at differentiere systemerne på hvilken type viden deres hovedfokus er på, 

for at udvælge de mest passende systemer i forhold til den valgte strategi. 

Systemer, der lægger hovedvægten på kodificering af viden, har som formål at frigøre viden fra 

personafhængighed og dermed gøre det muligt at udbrede denne viden til en bredere kreds. Dette 

opnås ved at systemet faciliterer dokumentation, klassifikation, genfinding og vedligeholdelse af 

viden. I dokumenteringsprocessen vil en stor del af den tavse viden gå tabt og kun eksplicit viden 

vil blive lagret. For at gøre denne viden handlingsorienteret, er det nødvendigt, at modtageren 

besidder en fælles referenceramme med afsenderen således, at modtageren kan integrere sin egen 

tavse viden med den eksplicitte viden i en relevant sammenhæng (Busch et al., 2000).  

Systemer der lægger hovedvægten på personificering, er kendetegnet ved, at de hovedsageligt 

bruges som reference og guide til de personer, der besidder en given viden. Disse systemer er 

karakteriseret ved dokumentation af personkompetencer og viden, klassifikation af kompetencer og 

viden samt reference til personer. Formålet med systemerne er at skabe synlighed og tilgang til de 

personer, der har en specifik viden, og selve videnudvekslingen foregår ved person til person 

kontakt. Denne kontakt kan også være understøttet af systemet i form af diskussionsfora, chat, 

videokonferencer osv. (Bush et al. 2000). 

I forlængelse af om systemerne lægger hovedvægten på kodificering eller personificering, kan man 

opdele systemerne i tre forskellige overordnede applikationstyper: 

• Dialog-type 
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• Reference-type 

• Informations-type 

Dialog-typen handler om dialog og kommunikation mellem mennesker. I understøttelsen af 

kodificeret viden er der tale om applikationer, der understøtter historiske informationer om 

sagsforløb, kundekontakt samt dialogen med kunder, og i understøttelsen af personificeret viden er 

der tale om applikationer, der direkte faciliterer kommunikation og samarbejde. 

Reference-typen bliver typisk benyttet som opslagsmateriale. Ved kodificeret viden er der her oftest 

tale om håndbøger med procedure og procesbeskrivelser, mens der ved den personificerede viden er 

tale om referencemateriale som henvisning til de personer, der har givne kompetencer og erfaringer. 

Ved informations-typen er skellet mellem information og reference ved kodificeret viden et 

individuelt skel. Nogle organisationer vil opfatte prislister og produktkataloger som væsentligt 

forskellige fra eksempelvis håndbøger, mens andre organisationer vil opfatte alle typer af 

opslagsværker, som det samme. I forhold til personificering er der ved informations-typen typisk 

tale om envejskommunikation i form af broadcasts og en til mange kommunikation. 

Når disse forskellige anskuelsesvinkler stilles op mod hinanden kan man udlede følgende model: 

 

Figur 7 Applikationstypernes brug i forbindelse med videnstrategien 
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7. Sammenfatning 

Formålet ved dette afsnit har været at opbygge et teoretisk framework baseret på gennemgang af 

teorier omhandlende viden, videndeling og IT-systemer ud fra den klassiske og den pragmatiske 

epistemologi.  

Teorien omkring opdelingen i kodificering og personificering lægger umiddelbart op til, at de er 

modsætninger, der ligger i hver sin ende af videndeling skalaen. Vi argumenterer dog hellere for, at 

det er to dimensioner, der kan og skal kombineres for at skabe en sund balance mellem 

kodificeret/lagret viden og ansigt til ansigt fællesskaber. Kodificeret viden forstås, tolkes og skabes 

bedst af brugere, der har en fælles begrebsramme. Denne skabes bedst gennem menneskelige 

fællesskaber og interaktion, hvilket understreger vores forståelse af, at en kombination er den eneste 

valide løsning.  

Følgende analyse sætter teorien i spil, for at besvare de overordnede spørgsmål i 

problemformuleringen. 
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8. Analyse af casevirksomheden 

Dette kapitel er analysen af de empiriske resultater, som vi har udarbejdet gennem interviews, 

observationer og interne dokumenter i case-virksomheden. Her vil det teoretiske fundament som er 

blevet etableret i foregående kapitler blive anvendt i praksis til at besvare afhandlingens 

problemformulering.  

Analysen af de organisatoriske forhold giver et billede af hvilken videndelingstrategi, der bedst 

passer til organisationen, hvilket muliggør en anbefaling af hvilken systemtype, der er bedst egnet 

til at understøtte videndeling i grupper eller i organisationen. 

Analysen lægger ud med en præsentation af case-virksomheden, hvor dens historie og virke vil 

blive beskrevet for at give læseren indsigt i de forhold, der danner ramme for hele analysen. 

8.1. Om Nykredit 

For at give et indblik i den organisation som Kundeservice er en del af, vil dette afsnit kort beskrive 

Nykredit koncernen. 

Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter inden for realkredit, bank, 

forsikring, pension og ejendomsmæglervirksomhed. 

 

Nykredit koncernen er den næststørste kreditgiver i Danmark, den største realkreditudbyder og i 

øvrigt en af de største private obligationsudstedere i Europa. 

Kort om �ykredit
11 

• Etableret i 1851 - under navnet Nykredit siden 1985 

• Hovedaktiviteter: Bank, realkredit, forsikring, pension og ejendomsmæglervirksomhed 

• 4.400 medarbejdere 

• Koncernens resultat før skat: 4.395 mio. kr. (2007) 

• Markedsandel på 40,7% af det samlede realkreditudlån (2007) 

                                                 
11 Fra Nykredit.dk  
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• Afsætningen sker under tre brands: Nykredit, Totalkredit og Forstædernes Bank 

• Ejendomsmæglervirksomheden afsættes under de to brands Nybolig og Estate. 

Fire forretningsområder 

Nykredit koncernen er organiseret omkring fire forretningsområder: Privat, Partnere, Erhverv og 

Markets & Asset Management. Forretningsområdernes aktiviteter går på tværs af koncernens 

selskaber. 

Nykredit har i 2007 defineret koncernens kerneværdier, som skal gennemsyre hele organisationen, 

på tværs of arbejdsområder og geografiske skel. 

 

Figur 8: Kerneværdier - fra Om �ykredit 2007 

�ykredit og Kunderne 

• Nykredit gør forretninger med over 1 mio. kunder. 

• Nykredit har den direkte kundekontakt til 510.000 privatkunder, 25.000 landbrugskunder og 

55.000 erhvervskunder. 

• Hertil kommer 515.000 privatkunder, der betjenes af lokale og regionale pengeinstitutter i 

totalkreditsamarbejdet. 

 

Nykredit prioriterer tilgængelighed højt og ønsker, at kundebetjeningen sker så direkte som muligt 

og på tværs af koncernens selskabsstruktur. Nykredit-brandede produkter sælges direkte via 48 
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Nykreditprivatcentre. Nykredits kunder betjenes også af to forsikringscentre og to formuecentre og 

har desuden mulighed for at søge rådgivning og købe produkter via internettet og gennem Nykredits 

centrale salgs- og kundekontaktcentre. Koncernens tilknyttede ejendomsmæglerkæder Nybolig og 

Estate råder tilsammen over 300 butikker og betjener kunderne i begge brands. 

De lokale og regionale pengeinstitutter i Totalkreditsamarbejdet betjener kunder gennem mere end 

1.200 filialer. 

Næste afsnit vil beskrive den case som denne opgave omhandler i Nykredit Kundeservice.  

8.2. Casebeskrivelse – Nykredit Kundeservice 

”�ykredit har revolutioneret callcentret som arbejdsplads. Ganske vist kan kunderne stadig ringe 

ind og få venlige svar på spørgsmål om alt vedrørende bank, realkredit og forsikring, men herefter 

hører alle tidligere vaner og forestillinger op. For lige så meget som Kundeservice betjener 

kunderne, lige så meget fokuseres der på medarbejderne. �u bliver der satset på selvforvaltning, 

uddannelse og en videre karriere i �ykredit koncernen.” (fra Nykredit.dk) 

Nykredit Kundeservice er en separat enhed i Nykredit organisationen, der fungerer som Nykredits 

single-point-of-contact for telefoniske og elektroniske henvendelser og blev etableret i september 

2000 som andet trin i den strategiske udvikling, som Nykredit havde valgt i 1997. Første trin var 

indkøb og etablering af en telefonbank og frem til udgangen af 2002 var centeret under opbygning 

med en kraftig vækst i antallet af kundekontakter og antal medarbejdere.   

Kundeservices hovedopgave er at skabe relationer til kunderne ved at servicere og rådgive indenfor 

Nykredits forskellige produktområder – bank, bolig og forsikring. Det kræver viden om alle 

virksomhedens produkter, ligesom det kræver indgående kendskab til organisationens opbygning 

for at sikre at de kunder, som skal betjenes andetsteds end i Kundeservice, lander det rette sted 

første gang. 

Kundeservice er opbygget som et callcenter. Det kan i traditionel forstand på mange måder 

sammenlignes med industrialismens samlebåndsarbejde. I stedet for fysiske produkter er det dog 

viden, der produceres. Det er et højteknologisk miljø, som giver en række muligheder for at 

organisere arbejdet hurtigt og effektivt både set fra virksomhedens og kundens synspunkt (hverken 

tid eller afstand er en hindring). Det er her kunden i første omgang kommer i kontakt med Nykredit. 
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Kundeservice holder åbent alle hverdage fra 08:00-21:00 samt søndage fra 14:00-21:00, og det er i 

dette tidspunkt muligt for kunder at kontakte nykredit med ønsker, problemer eller spørgsmål. 

Medarbejdere og ledelse er afhængige af informationer og viden, som findes enten via intranettet 

eller ved at spørge kollegaer eller overordnede. Dette kan f.eks. være for at få de nyeste rentesatser, 

opdaterede forsikringsbetingelser eller hjælp til en vanskelig sag. 

Da kundeservice grundet det udførte arbejdes natur, er baseret på viden, er det essentielt at 

medarbejderne besidder den nødvendige viden og ydermere er klar over, hvor den kan findes. For at 

imødekomme dette gennemgår alle nyansatte telefonkonsulenter et 10 ugers træningsforløb, hvor de 

bliver uddannet i de forskellige produkter, systemer og arbejdsgange. Dette skal sikre kvaliteten af 

det arbejde der bliver udført i kundeservice, men koster samtidig mange ressourcer. Samtidig 

oplever kundeservice stor udskiftning blandt medarbejdere, der bl.a. finder arbejde andre steder i 

Nykredit. Derfor eksisterer der et behov for at fastholde så store mængder viden som muligt, 

således at denne ikke forsvinder sammen med den enkelte medarbejder.  

Kundeservice er uden tvivl en travl arbejdsplads, da kunderne skal betjenes så hurtigt som muligt, 

men det overordnede aktivitetsniveau følger markedet samt enkeltstående hændelser. Dette kan 

f.eks. være nedbrud af Nykredits netbank, hvilket genererer flere tusinde ekstra henvendelser til 

kundeservice, eller kunder der er bekymrede grundet 2008 finanskrisen. Det er især disse perioder 

der er travle, og hvor der er mindst tid for de ansatte at til at dele viden. Det paradoksale er at det er 

her, hvor videndeling især kunne være relevant.   

Kundeservice har en række konstante udfordringer, som der arbejdes hen imod at klare bedre: 

• Meget stor adspredelse i kundeforspørgelser 

• Står juridisk til ansvar overfor information givet til kunderne  

• Kunderne forventer at blive svaret hurtigt og præcist 

• Det er et stressfuldt arbejdsmiljø for de ansatte 

• Stor personaleomsætning 

• Stor og kompleks videnbase der skal læres af nyansatte 

• Konstant pres imod at reducere håndteringstider  på kald  

• Konstante effektivitetsmålinger    
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Strukturen og organiseringen i Kundeservice vil blive beskrevet i efterfølgende afsnit for at 

beskrive, hvordan viden skabes. 

8.3. Organiseringen i Kundeservice 

Medarbejderne i kundeservice er en blandet flok bestående af studerende, der arbejder 15-20 timer 

om ugen samt fastansatte. Der er meget forskellig anciennitet blandt medarbejderne, da 

udskiftningen blandt medarbejdere er stor.  

”Vores vision er at "yde den bedste kundeservice" - en service, der er af værdi for kunden og er 

rentabel for �ykredit!”(fra Kundeservice intranet) 

Ovenstående er Kundeservices overordnede mål, som medarbejdere og ledelse forsøger at arbejde 

imod. Det kan umiddelbart virke meget overordnet, men for at kunne opfylde målets indhold, 

arbejdes der konstant på at skabe et miljø, der understøtter effektivitet og selvstændigt arbejde. 

Dette er sket gennem en række tiltag, og senest er strukturen i Kundeservice blevet lavet om for 

bedre at understøtte mål og visioner. Tidligere var kundeservice delt op i en række teams, hvor 

medarbejderne alle havde forskellige kompetencer indenfor de forskellige arbejdsområder (bank, 

realkredit & forsikring), hvilket skulle styrke den enkelte medarbejders kompetencer gennem tæt 

samarbejde med kollegaer specialiseret i andre områder. Dette har vist sig at fungere godt, men 

grundet arbejdets travle natur, har kompetenceudviklingen ikke fungeret optimalt. I juli 2008 blev 

en større organisationsændring gennemført for at skabe et miljø, der bedre understøtter 

kompetenceudvikling. Der er nu flere mindre teams, og medarbejdere er fordelt på deres 

kompetencer. Studerende og fuldtidsansatte er nu opdelt, og drift og HR er ligeledes delt op. 

Initiativtagerne mener, at de har skabt et bedre arbejdsmiljø.  
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Figur 9: Organisationsdiagram – initialbaseret   

Figur 9 viser hvordan Kundeservice nu er organiseret, og den stammer fra interne dokumenter. 

Direktøren Arne Sørensen (AS) har det overordnede ansvar for Kundeservice, og alle underliggende 

funktioner rapporterer til ham. Da kundeservice er et call-center, er det daglige arbejde som nævnt 

baseret på kundehenvendelser, hvilket driftsafdelingen sørger for at koordinere. Dette arbejde består 

i at styre strømmen af henvendelser på den mest hensigtsmæssige måde. Dette sker ved at fordele 

kald til de rigtige kompetencer, således at kunderne hurtigst muligt får svar på deres forespørgsel og 

således, at medarbejdere med bank kompetencer ikke modtager kald omhandlende realkredit. Hvis 

det er nødvendigt, kan driften kanalisere henvendelser vedr. netbank ud til alle ledige medarbejdere 

på dage, hvor der er tekniske problemer med denne.  

Akademiet varetager uddannelse af medarbejdere både for nyansatte samt for videreuddannelse af 

eksisterende medarbejdere. Dette sker gennem indledende forløb, hvor nye medarbejdere 

introduceres til kundeservice, systemer, produkter og medarbejdere. Ydermere undervises i de 

forskellige kompetencer, f.eks. bank, forsikring eller realkredit. Når akademisterne har overstået, 
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bliver de diffunderet ud i de forskellige teams alt efter deres kompetencer, og hvor de menes at 

passe bedst ind.  

HR & økonomisupport står for personalestyring gennem vagtplanlægning. Ydermere varetager 

afdelingen alle målinger, statistikker og IT-relaterede opgaver i samarbejde med kundeservices 

andre instanser. Ydermere har denne afdeling ansvaret for udsendelse af nyhedsbreve, opdatering af 

intranet, vedligeholdelse af interne systemer og databaser samt statistikker og performancemålinger.  

Kvalitetsafdelingen varetager alt vedrørende kundeklager samt processer vedrørende de forskellige 

produkter. Denne afdeling består af ansatte med stor erfaring og anciennitet, hvilket giver dem 

indsigt og overblik til at udfylde denne rolle. 

De kundevendte medarbejdere er fordelt i teams efter deres kompetencer. Hvert team har her en 

teamchef, der står for den daglige styring samt sparring med medlemmerne af de enkelte teams, og 

de rapporterer videre til ledelsen.  Meningen med denne struktur er at højne effektiviteten samt den 

enkeltes kompetencer ved at arbejde i små selvstyrende teams.  

”Vi arbejder efter frihed under ansvar -princippet” (fra interview med HENO) 

Dette er essentielt for kundeservice, da de mener, at trivsel, og ikke en leder der konstant kigger dig 

over skulderen, skaber effektivitet. Dette skal dog holdes op imod at kundeservice er baseret på at 

levere en service, hvis kvalitet løbende bliver målt gennem en række parametre, og som udmunder i 

bonusser til de teams som har klaret sig bedst. De målbare parametre er baserede på tal fra telefon 

og CRM-systemer samt løbende kundetilfredshesundersøgelser.  

Kundeservice er en essentiel del af Nykredit koncernen, og derfor stilles der store krav til de ydelser 

der leveres. Kundeservice oplever ligeledes stigende krav både fra ledelsens side, men også fra 

kunderne omkring kvaliteten af de ydelser som Kundeservice leverer. I denne forbindelse fokuserer 

Kundeservice på kvaliteten af de videnbaserede ydelser som Kundeservice leverer, og samtidig skal 

en moderne organisation være i stand til konstant at udvikle sig. Her er videndeling et af de 

områder, hvor Kundeservice har store muligheder for at udvikle sig på. 

Som nævnt er folkene, der arbejder i kundeservice, en meget broget flok bestående af folk i alle 

aldre og af forskellig anciennitet. Nogle arbejder i kundeservice som studiejob, mens andre har 

været i Nykredit over 20 år.  
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Denne diversitet blandt de ansatte skaber en yderst dynamisk arbejdsplads, hvor nogle er 

selvstyrende, mens andre er nødsaget til at søge viden. Gennem observation og interviews er det 

blevet klart, at der ikke eksisterer nogen retningslinjer for, hvordan viden deles.   

Kundeservices daglige arbejde er en del af videndelingen, og det følgende afsnit vil beskrive 

aktiviteter og opgaver i Kundeservice. 

8.4. Aktiviteter og opgaver i Kundeservice 

Nykredit Kundeservice besvarede i 2007 1,5 mio kald og 122.000 mails, hvilket skaber en travl 

hverdag for de ansatte. Ydermere servicerer Kundeservice Nykredits 49 lokalcentre også kaldet 

Boligejernes Hus ved at tage imod telefonbeskeder, viderestille kald og fordele salgspotentialer.   

Kundeservices overordnede opgave er at betjene kunder, der vil i Kontakt med Nykredit. Dette sker 

inden for de tre hovedområder – bank, realkredit og forsikring. De ansattes opgave er at bruge deres 

kompetencer til på bedste vis og hurtigst muligt rådgive, hjælpe og informere kunder omkring 

Nykredits produkter. Det beskrevne er Kundeservices overordnede aktivitet i sin mest enkle form, 

men for at dette kan lade sig gøre, er der en række essentielle underliggende aktiviteter. 

8.4.1. Uddannelse  

Den normale kutyme hos mange firmaer er at lede efter højt kvalificerede medarbejdere således, at 

der skal bruges færre ressourcer på at oplære nye medarbejdere. Derfor er medarbejdere med stor 

erfaring og længerevarende uddannelser ofte de mest attraktive i videnintensive brancher. Hos 

Kundeservice er der blevet truffet et bevidst valg netop omkring hvilke krav, der stilles til nye 

medarbejderes uddannelses samt erfaringsniveau. Her gøres der op med at højtuddannede og 

erfarne medarbejdere er bedre end dem uden disse kvalifikationer. Kundeservice gør bevidst op 

med forestillingen om at uddannelse og erfaring er det eneste rigtige Dette gøres for at skabe et 

arbejdsmiljø fyldt med folk der rent faktisk har lyst til at arbejde i et call-center og ikke folk, der 

føler at de er overkvalificerede: 

”vi vil hellere have nogen der har vilje, lyst og engagement end nogen, der har den faglige 

kompetence vi skal bruge, men som er gået i stå rent fagligt” (fra interview med ANHP) 

Dette skal ses ud fra, at der i kundeservice er dårlig erfaring med at hyre og bruge ressourcer på 

folk, der kun skal bruger Kundeservice som et midlertidigt springbræt, indtil de finder noget bedre. 
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Grundet dette bevidste valg skal der i sagens natur bruges flere ressourcer på uddannelse, end hvis 

det var uddannede erfarne medarbejdere der blev ansat.  

Kundeservice bruger mange ressourcer på at oplære nyansatte, da det skal sikres, at medarbejderen 

kan levere kundeservice af høj kvalitet fra dag et.  

”de fastansattes uddannelsesforløb varer 10 uger, hvor der både er træning i de tre fagområder 

samt omsætning til teori, samt et service og kommunikationskursus” (fra interview med ANHP) 

Det er derfor vigtigt at Kundeservice får valgt medarbejdere, der gerne vil blive hos Kundeservice 

et godt stykke tid, da der netop bliver brugt mange ressourcer på at oplære den enkelte.  Hver 

medarbejder bliver derved en del af Kundeservices Kompetencehus: 

 

 

Figur 10: Kompetencehus fra �ykredits intranet 

Grundlæggende kundebetjening er det første niveau en ansat når til, og dette sker typisk i starten af 

uddannelsesforløbet. Her er den ansatte i stand til grundlæggende betjening af telefon og CRM-

systemer samt svare på meget grundlæggende spørgsmål. Typiske opgaver vil være at tage imod 

telefonbeskeder og stille opkald videre. Medarbejderen er på dette stadie meget afhængig af sine 

ledere eller trænere, da der endnu ikke besiddes nogen er faring med kundebetjening eller dybere 

viden om produkter. De studerende i kundeservice besidder disse grundlæggende kompetencer men 
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flere vælger at blive uddannet i de forskellige basiskompetencer for at skabe afveksling og 

udfordring i jobbet.   

Kundeservice basiskompetence består af viden indenfor bank (daglig økonomi), bolig (realkredit) 

og forsikring. Dette er dog på et grundlæggende niveau, og mere avancerede sager samt opgaver 

varetages af ansatte med rådgiverkompetencer. 

Rådgiverkompetence er det sidste stadie, som ansatte i kundeservice når inden for uddannelse. Det 

er typisk medarbejdere med længere anciennitet, der er rådgivere samt medarbejdere, der er blevet 

udvalgt grundet deres kompetencer inden for enkelte områder. Ydermere bruger mange ansatte 

rådgivere til sparring i forbindelse med kundehenvendelser eller opgaver, der er ud over det 

sædvanlige.  

Grænserne mellem de forskellige kompetenceniveauer er dog mere flydende, end figuren lægger op 

til, og viden skabes ligeledes gennem den interne sparring, som medarbejderne har med hinanden. 

Vores interviews har vist, at medarbejdere i høj grad bruger hinanden til at søge viden, da 

telefonerne ofte gløder, og der derfor ikke er tid til at søge systemer, manualer mm igennem. Det er 

derfor tydeligt, at medarbejdere hurtigt finder alternative kanaler, hvorigennem de kan finde den 

viden de behøver, for hurtigst at kunne hjælpe kunden.   

Uddannelsen foregår typisk i lokaler på andre etager, hvor de nyansatte kan sidde ved hver deres 

arbejdsstation og f.eks. lære at bruge systemerne. En del af undervisningen foregår vha. af 

interaktive selvstudier (e-learning), mens andre dele af undervisningen foregår på klassisk maner. 

Medlyt samt learning by doing er også en del af undervisningsforløbet, hvor nyansatte lytter med på 

samtaler hos mere erfarne kollegaer og selv prøver at tage imod kald.  

8.4.2. Målinger og statistikker 

Alle medarbejdere i Nykredit har mål, og det har Kundeservice også. I Kundeservice bruger man 

team-mål, hvilket vil sige, at selvom alle kan se, hvad hver enkelt medarbejder har præsteret, så er 

det teamets opfyldelse af målene, der gælder. I kundeservice er det sekretariatet der står for at 

udarbejde statistikker, og de har studerende ansat til formålet. De data der bruges til at lave 

målinger, findes i telefon og CRM-systemer,  
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Ud over de rent tekniske fakta, der kan trækkes ud af diverse IT-systemer, måles der også på 

kundetilfredshed. Her kontaktes kunder kort efter de har været i forbindelse med Kundeservice og 

stilles en række spørgsmål omkring deres oplevelse. Ydermere foretages der løbende 

fokusmålinger, som strækker sig fra samarbejde til arbejdsmiljø.  

Det er sekretariatets opgave at udforme brugbare statistikker, der kan bruges i forbindelse med 

beslutningstagningsprocesser og samtidig gøre det muligt for ledere at adressere, hvis deres team 

eller enkelte personer ikke lever op til de fastsatte mål. 

De mål, der lader til at fylde mest i Kundeservice, er dog kundetilgængelighed, potentialer og 

aktiviteter, mens mere sekundære mål er kundetilfredshed, overskredne aktiviteter og det antal 

effektive telefontimer, som de enkelte teams har leveret. 

Kundetilgængelighed: Måles i procent i forhold til hvor meget den enkelte medarbejder har været 

meldt klar på sin telefon inkl. taletiden. Målet er, at hver medarbejder skal bruge (levere) 60 % af 

sin arbejdstid med at tale med en kunde eller være klar til at tage den næste telefon, det vil sige 5 

timer dagligt på en normal arbejdsdag. Registreringen starter fra der logges på systemet om 

morgenen, og til der logges af ved fyraften. Hvis der eksempelvis skal undersøges noget og ringes 

tilbage til en kunde, trykkes der F8=efterbehandling, og man er således ikke klar. Til frokost 

trykkes F2, Til møder F3, Toiletbesøg registreres med F4. Det eneste i medarbejderens dagligdag, 

der trækkes fra, er frokosten. Resten dvs. møder, andre opgaver, efterbehandling, uddannelse, 

kollegacoaching, pauser, toiletbesøg, chit chat mm. registreres som ikke tilgængelig for kunden. 

Medarbejderen kan i løbet af dagen holde øje med sin og sine team-kammeraters 

Kundetilgængelighed gennem systemet CC Pulse. 

Potentialer: Skal/kan registreres, når en medarbejder i Kundeservice har talt med en kunde, og 

medarbejderen med henblik på et senere salg har åbnet en dialog med kunden om et mersalg i et af 

de øvrige finansielle produkter, som Nykredit tilbyder. Når der afholdes konkurrencer, er det 

potentialer, der konkurreres om. I konkurrenceperioderne, som kører næsten uafbrudt, er det 

coachgruppen, der via mails orienterer om, hvor mange potentialer hver enkelt medarbejder og 

hvert enkelt team i Kundeservice har udført. 

Aktiviteter: Skal/kan registreres, når en medarbejder har løst en opgave for en kunde. Alle 

aktiviteter tæller som en, også selvom der er aktiviteter, der tager længere tid som f.eks, bevilling af 
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et overtræk, mens eksempelvis bestilling af en ny kode til netbanken tager 5 sekunder. Også her er 

målet fastlagt som et gennemsnit for teamet, der tilsammen skal levere 1,2 aktivitet pr. 

medarbejder/time. Ydermere er der dog også stor fokus på, hvor hurtigt kunder kommer igennem til 

Kundeservice, og derfor er et overordnet mål 80/25 – 80 procent af alle indgående kald skal 

besvares indenfor 25 sekunder.  

8.4.3. Videnudvikling og dokumentation 

Kundeservice har en målsætning om konstant at vedligeholde og opdatere enhedens interne viden 

og kompetencer. Da denne viden ligeledes baserer sig på organisatorisk viden som f.eks. viden om 

forsikringstariffer (vedligeholdes af forsikringscentret), tilstræber Kundeservice at viden 

dokumenteres og gemmes ved at lægge arbejdsbeskrivelser tilgængelige på intranettet. Tanken er, at 

medarbejdere derved kan finde svar på de fleste spørgsmål ved at bruge de tilgængelige medier.  

Der eksisterer ikke en standardiseret måde at udarbejde dokumentation på hos Kundeservice, og det 

er derfor blevet tilladt at medlemmer af de enkelte teams må arbejde med dokumentation. Dette sker 

typisk ved at der oprettes små interne fora eller mapper på netværksdrevet, hvor dokumenter 

placeres. Disse dokumenter er ikke umiddelbart tilgængelige for andre teams. 

8.4.4. E-Service 

Kundeservice har en afdeling dedikeret til at servicere bankkunder, der benytter netbank, samt de 

henvendelser der kommer ind via mail.  

Aktiviteterne omhandler support på netbank-softwaren, bestilling af  netbank koder, fejlfinding osv. 

Derudover besvares der på mails, hvor det overordnede servicemål er at mails skal være besvaret 

inden for 2 timer i hverdagene og 4 timer om søndagen (der er åbent i kundeservive fra 12-17 hver 

søndag). 

I det næste afsnit påbegyndes analysen af de organisatoriske forhold som spiller en rolle i forhold til 

viden. Vi lægger ud med en analyse af de fysiske arbejdsforhold, for at se hvilken rolle de spiller i 

forhold til videndeling.  
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8.5. Fysisk arbejdsmiljø 

Det fysiske arbejdsmiljø er med til at skabe de rammer hvori videndeling skal finde sted. I 

Kundeservice spiller de fysiske rammer uden tvivl en betydelig rolle, og påvirker hvordan 

medarbejdere interagerer og kommunikerer. Vi lægger ud med en beskrivelse af, hvad vi 

observerede hos Kundeservice i forbindelse med det fysiske arbejdsmiljø: 

Man træder ind på en arbejdsplads, hvor ca 200 medarbejderne sidder på lange rækker med lidt 

over en meters mellemrum. Hver medarbejder sidder ved et skrivebord foran en computerskærm og 

en telefon med et head-set for ørene. På skillevæggen foran sidder der et fyrtårn, så man kan se, om 

medarbejderen er ledig (grøn), optaget af en kunde (rød) eller på efterbehandling (orange). Der er 

ingen bunker på de korte skriveborde – højst en personlig skuffe, en A5 blok, en kop kaffe eller en 

kildevand og en telefonliste. Man mærker hurtigt, at der er en masse mennesker i lokalet, og selvom 

akustikken er behagelig, er der en konstant støj fra de mange telefonsamtaler. Hvis alle ansatte var 

på arbejde samtidig, ville pladsen være utilstrækkelig. Derfor er der kun halvfaste pladser, så 

selvom man har sin foretrukne plads, kan den være optaget, hvis man en dag møder senere ind. 

Hver medarbejder har en personlig skuffe i dueslag opstillet i midten af lokalet, og hver skuffe er 

mærket med initialer. Systemet er, at når man møder om morgen, tager man sin skuffe, finder et 

skrivebord i sit team og sætter sig ned. Ingen sætter sig i fremmede teams. Kunderne betjenes ved 

skærmen, og man fornemmer hurtigt en hvis travlhed og dynamik.  Det er ikke nødvendigt at rejse 

sig for at betjene kunderne, så de der står op har haft et ærinde, så som at hente kaffe, kildevand 

eller et stykke frugt, som står i store kurve ovenpå reolerne i midtergangen. Et par ledere står og 

snakker ved reolerne. Heller ikke de har eget kontor, men sidder skiftevis hos de to teams, som de er 

leder for. De tager derfor ofte korte møder ved reolerne i midtergangen. �år der er brug for 

længere møder, benytter de glasburene i midtergangen. 

I rummets fjerneste ende er der indrettet et pauserum med sofaer og et lille Cafe-sæt. Det bruges 

dagligt men kun af få. Rygerne er henvist til reposen udenfor, hvilket for dem er en tiltrængt pause, 

men det virker som unfair for dem som ikke ryger.  

Nykredit Kundeservice er situeret i en bygning beliggende på Kalvobod brygge i København. 

Bygningen ligger separat fra Nykredits karakteristiske hovedsæde Glaskuben og har 10 etager. 

Kundeservice råder over 7 & 8 etage, som er åbne kontormiljøer bortset fra enkelte glas-bure i hver 

ende, hvor ledelsen samt HR & økonomisupport befinder sig.  
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I de åbne kontormiljøer er de ansatte delt op efter teams, og opdelingen foregår vha. skillevægge i 

bryst-højde. På den måde skal man blot rejse sig op fra sin plads, hvis man ønsker at kommunikere 

med nogen på den anden side af skillevæggen. De enkelte arbejdsplader består af et bord med en 

telefon, et headset, en skærm, et tastatur samt en mus. Fastansatte medarbejdere har faste plader, 

hvor man kan se, at mange har indrettet sig personligt med noter, mapper og billeder af 

familiemedlemmer.   

Som nævnt er de administrative funktioner placeret for sig selv mens teamchefer ikke har private 

kontorer. Dette valg er truffet for at skabe gennemsigtighed og dynamik imellem teamchefer og 

ansatte, og det stemmer godt overens med New-Office konceptet. Da Kundeservice er baseret på et 

meget åbent kontormiljø, samt med ledelsens interaktion med medarbejderne, kan man fristes til at 

tro at new-office er blevet anvendt, men om disse tiltag er blevet til via dette princip er tvivlsomt. 

Dette vil blive undersøgt nærmere senere i dette afsnit, og denne del af analysen vil lægge ud med 

at indplacere kundeservice i forhold til Karen Mosbechs tese om, at moderne kontorlandskaber 

befinder sig indenfor hendes tretrins-raket. Her spiller IT, organisation og fysiske rammer alle en 

vigtig rolle. Ud fra Mosbechs teori kan kundeservice placeres på trin to, da kontormiljøet er et åbent 

landskab i modsætning til lukkede cellekontorer. Indretningen lægger uden tvivl op til, at man 

mødes rundt omkring i landskabet gennem uformelle møder og samtaler. Dog har det åbne 

kontorlandskab ikke fået afdelingen op på trin 3, hvor det er muligt for alle at dele viden med alle. 

Mosbech hævder, at såvel organisation, IT, viden og de fysiske rammer skal være nogenlunde 

jævnbyrdige, eftersom det ellers vil skabe en ubalance. 

Vi mener at ubalancen i de fire faktorer specifikt fremtræder i de fysiske rammer målt ud fra New 

Office konceptet. Godt nok lægger konceptet op til en nedbrydning af væggene og hermed åbnes 

muligheden for en større gennemsigtighed og åbenhed, men et af de vigtigste hovedpunkter i ”New 

Office” er fleksibiliteten, idet der skal herske såvel åbne som mindre kontorer.   

Dette synes Kundeservice at have vist lidt lavere prioritet. Der er mulighed for at reservere 

glasbure, som ligger midt i det åbne kontormiljø, men løsningen med et åbent landskab gælder for 

alle. Der er ligeledes en blandet stemning omkring de små mødelokalers brugbarhed. På grund af 

den ringe størrelse bliver indeklimaet forringet efter relativt kort tids brug, de er ikke lydisolerede 

nok til at holde støj fra det åbne kontor ude, og endvidere kan man maks. være 4-5 personer 

derinde. Disse små mødelokaler benyttes imidlertid til møder og opgaver, der kræver koncentration 
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eller diskretion. Vi benyttede dem selv i forbindelse med interviews, hvor vi derved mærkede 

fordele samt ulemper ved den valgte indretning.  

Ud fra disse observationer kan det tolkes at Kundeservice har tolket fleksibilitet strammere end 

konceptet, og enkelte medarbejdere kommenterer da også på, at støjniveauet til tider kan være 

belastende. Dette er et område, som ledelsen er ved at undersøge, og denne proces er bl.a. beskrevet 

i kundeservices vægavis, som bliver udgivet hver måned og ophængt på væggene i kundeservice: 

 

Medarbejderne sidder fordelt på to etager, som begge er indrettet på samme måde. Dette gør at det 

ikke er et perfekt åbent kontormiljø, og der er en del trafik etagerne imellem. Dette er på grund af, 

at Kundeservice medarbejdere bruger hinanden meget, og videndelingen foregår i mange tilfælde 

gennem personificering, hvor viden ligger hos den enkelte medarbejder. Etageopdelingen arbejder 

imod dette, da medarbejdere skal bevæge sig over betydelige afstande for at finde den person, der 

besidder den viden de søger, mens de åbne kontormiljøer arbejder for det. Medarbejderne samt 

ledelse lader til at være opmærksomme på denne problematik. 

”Vi skal have knækket koden, i forhold til at gå ud og snakke med medarbejderne, men samtidig 

kunne give dem noget på skrift” (fra interview med HENO) 

Vi kan derfor konkludere at kundeservice er en arbejdsplads, hvor der er tænkt over indretningen, 

og hvor fleksibilitet og åbenhed både har sine fordele samt ulemper. En mulig løsning kunne være 

at give medarbejderne mulighed for bedre arbejdsro,f.eks. gennem bedre mødelokaler, og 

opsætning af akustikforbedrende foranstaltninger. Dette skal holdes op imod, at Kundeservice 

beskæftiger 250 medarbejdere, der skal arbejde på forholdsvis begrænset plads, og det bliver derfor 

svært at ændre på det fysiske arbejdsmiljø på nuværende lokalitet.  

2. Støjniveau: I forhold til støjniveauet er det nedenstående ting, der fylder mest: 

- Støj fra andre computere og telefonsamtaler 

- Det at vi sidder for tæt medfører øget støj 

- Støj fra åbne vinduer pga. at klimaanlægget ikke virker 

Tabel 8 Om støjniveau (fra Kundeservices Vægavis se bilag C). 
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Medarbejdere sidder tæt på hinanden og har derfor let ved at kommunikere indbyrdes, men vi 

oplever at det høje tempo, og konstante kundehenvendelser gør, at dette primært finder sted i 

pauserne eller ved tilfældige møder.  

”en af de udfordringer KS har, er at der i perioder ikke er nok tid til at søge viden i systemer og 

blandt kolleger” (fra interview med ANHP) 

I næste afsnit påbegyndes analysen af de organisatoriske forhold i forhold til identifikation af en 

overordnet videnstrategi.  

8.6. Kundeservices strategi 

Ved hjælp af den indsamlede empiri tager denne del af analysen udgangspunkt i Kundeservices 

overordnede strategiske handlingsplan. I afsnittet videnstrategi beskriver vi, hvordan en 

videnbaseret Gap-analyse kan udarbejdes, hvilket vil følge her.  

En af Kundeservices store styrker er uden tvivl den store mængde faglige viden, der er til stede. 

Dette er en viden, der der genereret gennem erfaring og Kundeservices grundige uddannelsesforløb. 

Svagheden er Kundeservices evne til at gøre denne viden tilgængelig for alle. Derfor udnyttes den 

viden som den enkelte medarbejder besidder ikke optimalt, og mange ressourcer bliver brugt på 

uddannelse, der ikke giver maksimalt afkast. Organisationen har mulighed for at udnytte sin viden 

til at forbedre kvaliteten af det udførte arbejde men står overfor en barriere i forhold til de 

eksisterende IT-systemers brugervenlighed, stor udskiftning i medarbejderstaben samt manglende 

belønningsstruktur i forhold til videndeling.  

På baggrund af disse observationer kan vi nu opstille en gap-analyse til at vurdere, hvorvidt der 

eksisterer en kløft mellem det organisationen foretager sig, og det som organisationen ønsker at 

gøre. Denne strategiske kløft viser desuden, hvorvidt organisationen har overskud eller underskud 

af videnressourcer i forhold til at nå de overordnede strategiske mål.  

Som nævnt eksisterer der store mængder viden blandt de ansatte i Kundservice, men at besidde 

viden er ikke nok, da der både internt samt eksternt er stigende krav til effektivitet samt kvalitet af 

de services, som Kundeservice leverer. Derfor er ønsket, at den viden som individet besidder skal 

opbygge, lagres og deles på en måde, der bedre katalyserer kvalitet og effektivitet i hele 

Kundeservice, da der bliver brugt mange ressourcer på den. 
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Der kan således peges på en kløft mellem den viden, som organisationen besidder og den viden, der 

behøves for at kunne nå de strategiske mål samt at forblive en central spiller for hele Nykredits 

forretning.  

Viden som 

organisationen har 

brug for

Struktureret viden 

gjort tilgængelig for 

alle

Viden som 

organisationen allerede 

besidder

Ustruktureret viden 

hos individet

Hvad vil 

organisationen?

Bedre udnyttelse af 

den eksisterende 

viden

Hvad kan 

organisationen?

Skabe store mængder 

ny viden

”Knowledge gap” ”Strategy gap”

Viden Strategi

VidenStrategi

 

Figur 11: Gap analyse i et videnbaseret perspektiv 

Gennem en kort mailkorrespondance med sekretariatschef Anette Frost (ANFO) blev det hurtigt 

klart, at der ikke eksisterer en overordnet strategi for kundeservice men et overordnet mål: 

”Vi vil yde den bedste kundeservice” (fra Vægavis se bilag C) 

For at yde den bedste kundeservice har Kundeservice en række servicemål, som de skal leve op til 

og arbejde imod, og de præger kundeservices strategi. Servicemål bliver tilpasset på halvårsbasis. 

Dette skyldes at markedet ændrer sig, og at det derfor ikke kan forventes, at der bliver lavet lige så 

mange formuekonti i 2009 som i 200812. Da vi her været inde på servicemål i afsnittet målinger og 

statistikker, vil de blot kort blive listet her: 

                                                 
12 Dette skyldes finanskrisen  
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• Mailbesvarelse inden for 2 timer i hverdagene og 4 timer om søndagen 

• Kundetilfredshed, 90 % af kunderne skal være ”meget tilfredse”13 på 3 udvalgte spørgsmål i 

kundetilfredshedsundersøgelsen 

• 80/25 – 80 % af alle kald skal besvares indenfor 25 sekunder 

• AHT (Average handling time) – hvor lang tid tager det gennemsnitligt at betjene en kunde  

• Tilgængelighed – Hvor stor en del af sin arbejdsdag er en ansat klar til at besvare opkald 

Alle ovenstående servicemål har det til fælles, at de baserer sig på data, der kan trækkes ud af de 

forskellige IT-systemer. Dette skyldes at de overordnede mål laves ud fra krav stillet af Nykredits 

øverste ledelse, og det er de eneste parametre, der præcist kan måles på i Kundeservice. Ydermere 

er det også opfyldelse af disse mål, der kan udløse, at de teams, der yder bedst, får pengebonus sidst 

på året. 

Det kunne være interessant at måle på AHT i forhold til, hvad den enkelte henvendelse handler om, 

eller kundetilfredshed i forhold til konjunkturer, men dette er svært, da det involverer upræcise data. 

Ydermere er det problematisk at måle på effektiviteten af videndeling eller mangel på samme. Dette 

er også grunden til, at der ikke eksisterer en belønningsstruktur for videndeling, da der ikke 

umiddelbart kan måles på en medarbejders evne til at videndele, og samtidig tager en medarbejder, 

der har travlt med at dokumentere og dele viden ikke nogen telefoner.  

Nykredit har som organisation en overordnet 2012 strategi14, men denne er ikke offentliggjort, mens 

Kundeservice ikke arbejder efter en strategi, men efter en række mål. Der eksisterer derfor ikke en 

strategisk opprioritering omkring videndeling på nuværende tidspunkt.  

Kundeservice har den styrke at være en selvstyrende enhed, og de kan derfor selv vælge hvilke 

midler, der skal tages i brug for at opnå de overordnede servicemål, og de har selv mulighed for at 

bestemme hvordan disse bedst nås.  

”Hvis �ykredit ikke kan hjælpe, så ordner vi det selv” (fra interview med HENO) 

                                                 
13 ”Meget tilfreds” er det bedste der kan svares i Kundeservices kundetilfredshedsundersøgelse 
14 Fra Nykredit.dk 
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Da der ikke på nuværende tidspunkt eksisterer nogen strategiske indsatsområder omhandlende 

videndeling i Kundeservice, er vi kommet frem til følgende: 

Kundeservice skal anvende en personificeringsstrategi for at understøtte den fortsatte skabelse af 

viden, for sidenhen at kunne udnytte denne gennem en kodificeringsstrategi. Dette da der konstant 

skabes store mængder viden hos individet, som ikke bliver udnyttet på organisatorisk niveau.  

Denne diskussion har bevæget sig på et overordnet strateginiveau. Analysen har taget udgangspunkt 

i Kundeservices servicemål som indikatorer for, hvilken videndelingstrategi Kundservice skal følge. 

Vi har i denne diskussion ikke gået i dybden med de produkter, som tilbydes kunderne, vi har heller 

ikke diskuteret, hvilken type viden medarbejder anvender for at løse deres daglige arbejdsopgaver. 

Næste skridt er derfor at tage udgangspunkt i enhedens aktiviteter, produkter og de medarbejdere 

som udfører dem, for at kunne præcisere hvilken videndelinstrategi og dermed hvilken type IT-

system, som bedst understøtter deling af viden i Kundeservice.  

8.7. Viden i Kundeservice 

At anlysere kundeservice set fra et videndelingperspektiv betragter vi som værende nødvendigt for 

at kunne forstå den nuværende situation samt hvilke tiltag, der skal til for at forbedre denne. Dette 

skal ske ved at kigge på, hvordan individuel læring bliver konverteret til organisatorisk læring.  Vi 

vil starte med at analysere, hvordan organisatorisk videnskabelse fungerer, hvordan arbejdsmiljøet 

og dets funktioner understøtter dette og hvordan viden fastholdes i organisationen. Vi vil derefter 

identificere svaghederne ved nuværende situation og derefter udarbejde en model for videndeling, 

der kan katalysere organisatorisk læring i Kundeservice.   

Til at starte med vil vi analysere, hvordan oplæring samt uddannelse finder sted i Nykredit, da dette 

danner grundlag for den fortsatte analyse. Derefter vil vi identificere de tre overordnede videnstyper 

i Kundeservice – eksplicit, skjult og kultural.  

8.7.1. Eksplicit viden  

Dette er, som nævnt i teoriafsnittet, viden, der er artikuleret og lagret i skrift eller elektroniske 

medier. For at kunne levere god service overfor kunderne, skal kundeservice medarbejderen besidde 

eksplicit viden om produkter og services, men også om procedurer og regler om f.eks. lovgivning 

og kundens juridiske rettigheder. 
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”Langt de fleste kald til kundeservice omhandler de samme emner, men der kommer dagligt kald om 

nye ting, der kræver at vi lærer noget nyt” (fra interview med HENO) 

Denne udtalelses beskriver godt, hvordan mange ansatte i kundeservice ser situationen. Eftersom 

kunders henvendelser er meget dynamiske og livlige af natur, vil enhver kundeservicemedarbejder 

oparbejde en unik videnbase, der varierer fra hvad kollegaer ved. Denne videnbase bliver skabt 

gennem en kombination af formel træning, computersystemer, workflows/manualer, regler, 

personlige noter osv.  

I Kundeservice bruger man information for at kunne betjene kunderne, der bliver konverteret fra 

viden til information gennem handlinger.  Kundeservice medarbejderne fortolker informationen, så 

den tilpasser sig situationen, og deres handlinger er derved et produkt af deres fortolkning. Denne 

reelle situation fra Kundeservice lægger sig tæt op af Davenport & Prusak (1998), og at viden 

kommer gennem information, og information kommer gennem data. Gennem repetitioner lærer 

kundeserviceansatte at søge, sortere og internalisere viden således, at den er tilpasset deres 

personlige behov bedst muligt. Dette kan let observeres, da alle pladser ved første øjekast ligner 

hinanden, men mange har indrettet sig personligt med noter og skrivebordsgenveje, så de lettere kan 

finde den information de søger. Dette er adskilt fra de formelle informationsværktøjer (intranet, 

workflows osv.) som kundeservice stiller til rådighed.  

Der er endvidere blevet lagt mærke til, at ansatte kommunikerer meget med hinanden i løbet af en 

arbejdsdag. Dette sker både i frokostpausen men også til sociale arrangementer. Denne uformelle 

videndeling involverer ikke de offficielle kanaler, og den kan derfor gå ledelsen forbi. Ved at skabe 

formelle fora hvori viden kan deles, kan indlæringsprocessen katalyseres, og det kan højne 

kvaliteten af kundehåndteringen. Ydermere er det ikke optimalt, hvis ledelsen bliver holdt udenfor 

medarbejdernes problemer og kommentarer til den daglige kundebetjening. I kundeservice forsøger 

de enkelte teamchefer at være en del af det daglige arbejde ved ikke at isolere sig på et kontor, og 

de opholder sig i stedet i det samme miljø som medarbejderne. 

Jeg har ikke et kontor hvor jeg sidder isoleret. Jeg sidder blandt medarbejderne, og så de kan se 

mig og føle mit nærværd” (fra interview med JONJ) 
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8.7.2. Skjult viden  

Skjult viden er den viden, der er problematisk at kodificere og lagre i formaliseret form. En 

kundeservice ansat skal i første omgang fortolke en forespørgsel fra en kunde, hvilket i sig selv kan 

være svært. Mange kunder er ikke i stand til præcist at formulere hvilken hjælp de har brug for. 

” Vi mærker især under den sidste tids finanskrise, at kunder ringer ind, uden egentligt at ville 

noget specifikt. De har simpelthen brug for at blive beroliget” (fra interview med KANY) 

I en sådan situation skal medarbejderen bruge sin erfaring for at kunne betjene kunden. Der 

eksisterer ikke nogen formel opskrift på, hvordan man betjener en kunde, der er bekymret for 

finanskrisens indflydelse sin daglige økonomi. Evnen til kunne hjælpe kunder kommer derved 

gennem erfaring, og denne form for viden er i sagens natur skjult, og det er viden, der kommer 

gennem internalisering af eksplicit viden, dvs. konvertering af eksplicit viden til skjult viden.  

Det er netop denne viden, der er svær et kodificere, som er værdiskabende for kundeservice og som 

resulterer i bedre kundeservice.  Det er dog en form for viden, der er svær at forholde sig til set fra 

et ledelsesmæssigt synspunkt, da det er svært at vurdere, hvordan dette har direkte indflydelse på 

kundebetjeningen.  

”Der eksisterer ikke nogen direkte belønningsstruktur når det kommer til videndeling. 

Kundeservices belønningsstruktur er bygget op om faktabaserede målinger, som er yderst nemme at 

måle på. F.eks. hvor mange kald den enkelte har taget osv.” (fra interview med HENO) 

Ovenstående citat bekræfter også dette, da kundeservices ledelse blot kan rapportere på de hårde 

fakta, som er nemme at måle på. Det er derfor svært at retfærdiggøre en indsats på dette område. 

Ydermere har vores undersøgelser vist, at der er at meget stor udskiftning i medarbejderstaben. I 

2007 var udskiftningen på 45%, hvilket betyder at næsten halvdelen af Kundeservices medarbejdere 

flyttede til andre virksomheder eller andre stillinger internt i Nykredit. Dette betyder, at 

Kundeservice med stor fordel kan fokusere på at fastholde viden, ved at overføre den mellem de 

ansatte. Dette skal ses i forhold til følgende påstand. Enhver ny medarbejder medbringer nye evner, 

mens enhver medarbejder der går, tager evner med sig. Det er derfor ledelsens ansvar at sørge for, 

at tabet af organisatorisk viden bliver begrænset så meget som muligt.  
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8.7.3. Kulturel viden  

Kulturel viden er viden, der er genereret gennem værdier og overbevisninger i organisationen. 

Ligesom tavs viden, er det at lokalisere kulturel viden svært, og det er kun gennem grundige 

observationer, at det er muligt at genkende denne form for viden.  

Hos Kundeservice er det tydeligt, at der fokuseres på at skabe en samlet kultur, på tværs af de 

forskellige teams og arbejdsopgaver. Alle i kundeservice er blevet assimileret omkring 

kerneværdien ”Vi vil skabe den bedste kundeservice”. Dette overordnede budskab er i sig selv 

meget bredt formuleret, men alligevel er det et budskab, som bliver taget meget seriøst i hele 

Kundeservice og er blevet en del af kulturen i Kundeservice.  Dette understreges yderligere i 

forbindelse med brugen af mentor programmer, hvor nyansatte altid har enten en leder eller en 

kollega med stor anciennitet at støtte sig til, og derved bliver Kundeservices kulturelle viden 

viderebragt. Ydermere har vi gennem observation af de forskellige teams ikke kunne spore 

signifikante interne kulturforskelle. Dette ser vi som et udtryk for at træningsprogrammet, som 

nyansatte gennemgår, succesfuldt indpoder Kundeservices kulturelle viden i de ansatte.  

Der eksisterer dog en kulturel forskel mellem studerende og fastansatte. Denne kommer naturligt, 

da de studerende er på arbejde to dage om ugen og arbejder derved på en anden måde end de 

fastansatte. Det hænger også sammen med, at de studerende varetager andre opgaver end de 

fastansatte, og de henvendelser, som de håndterer, er typisk af en lettere sværhedsgrad end de 

fastansattes.   

”vi har reducerede kompetencer i forhold til de fastansatte og derfor er der mange ting der ikke er 

relevante og så kan det være lidt af en jungle at finde rundt i” (fra interview med KANY) 

Derved bliver en del af den viden, som er til stede, irrelevant for de studerende, da den viden, der er 

nødvendig for at kunne udføre arbejdet, er reduceret i forhold til de fastansatte.   
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8.8. Videnperspektiv i Kundeservice 

I forhold til opgavens formål, har vi beskuet Kundeservice med information, kommunikation og 

teknologi som fokus, men samtidig er det relevant at kigge videre og observere, hvordan 

videndeling foregår i organisationen, og hvordan individuel læring bliver til organisatorisk læring. 

Dette sker ved at analysere status på organisatorisk videnskabelse, hvordan miljøet understøtter den 

samt hvordan den fastholdes i organisationen. Derefter vil vi bruge Nonaka’s SECI model til at 

analysere, hvordan tavs/skjult viden bliver transformeret til eksplicit viden og vise versa.  

Hansen, Nohria & Tierney (1999) beskriver, at individets viden bliver forstærket, når den 

sammensættes med andres i organisatorisk kontekst. Som beskrevet lærer og udvikler ansatte en 

unik videnbase, som varierer fra andres. Denne videnbase skabes ud fra en kombination af de 

informationer, der er til rådighed fra uddannelsesforløb, manualer, IT-systemer, firmaetikette osv. 

Derefter bruges disse informationer til at betjene kunder, og derved bliver de sat i kontekst og 

transformeret til reel viden. Informationen fortolkes til at matche de krav, som den enkelte situation 

bringer med sig samt kundens reaktion. Denne reelle situation viser, at tesen om at viden skabes 

gennem information, og information skabes gennem data holder stik, da det var observerbart hos de 

ansatte i Kundeservice. Ved gentagende brug internaliserer de ansatte denne viden, og de lærer 

smartere, hurtigere og mere effektive metoder til at betjene kunden, hvilket resulterer i forbedret 

viden. De lærer ikke kun den fysiske placering af viden, men opfinder også genveje og personlige 

noter, som kan hjælp dem fremadrettet (sense making). Det blev observeret at mange ansatte brugte 

egne noter, fotokopier, foldere osv. i stedet for at bruge de formelle informationskanaler stillet til 

rådighed af Nykredit.  

De ansatte overfører også viden på et andet niveau, hvor viden bliver delt uformelt mellem ansatte 

f.eks under frokost, pause eller ved et tilfældigt møde ved kaffemaskinen. Denne videnudvikling 

kan foregå uden om teamchefer og ledelse, men vi har dog observeret teamchefer ofte bliver 

involveret i uformel snak, da de som beskrevet ikke har eget kontor, men arbejder tæt på de ansatte. 

Denne form for uformel videndeling involverer ikke nogen former for integration med 

kundeservices videndelingskanaler. Hvis der eksisterede en måde at dele denne viden på en formel 

måde, ville det være muligt at integrere den ind i dagligdagsaktiviteter og katalysere 

læringsprocessen. Hvis viden ikke kommer videre fra det uformelle niveau til det formelle, går det 
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tabt, og det er kun et fåtal, der får glæde af den, og som organisation mistes muligheden for at opnå 

bedre kundeservice på en kortere tid.  

Kundeservice 

Individuelt niveau 

Fortolkning 

Gruppeniveau 

Integration 

Organisationsniveau 

Institutionalisering 

• Eksisterer i høj grad • Eksisterer ikke • Eksisterer ikke 

Tabel 9: Videnoverførsel og læringsproces (egen udarbejdelse) 

Ud fra teorien om videnskabelse og transformation udarbejdet af Nonaka’s i hans SECI-model, vil 

vi nu analysere forholdene hos Kundeservice. 

 

Socialisering 

Internalisering

Eksternalisering

Kombinering

Skjult Skjult

EksplicitEksplicit
 

Figur 12: �onakas SECI model 

Socialisering er processen, hvor tavs viden bliver delt gennem erfaringer. Hos Kundeservice finder 

denne proces sted hver dag gennem uformel interaktion. Hos Kundeservice sidder man tæt, og 
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ansatte kan høre og observere, hvordan kollegaer håndterer kundekald. Nyansatte arbejder sammen 

med erfarne for at lære ikke kun gennem det talte men også gennem observation, imitation og 

øvelse. Dette indtryk fik vi igennem vores interviews samt gennem det, som vi observerede. 

Grundet atmosfæren i Kundeservice eksisterer videnudveksling mellem ansatte i høj grad, men 

grundet arbejdets travle natur, eksisterer denne ikke i samme grad, ansatte og ledere imellem. 

”rent personligt handler vidensdeling for mig om, at have mulighed for at kunne udvikle sig som 

medarbejder. Der er masser af kompetente mennesker herinde, og der er masser af ting man kan 

lære, hvis man selv opsøger det, og det er der mulighed for, hvis man selv er interesseret i at få del i 

denne her viden, som ligger i de forskellige kompetencer folk har” (fra interview med KANY) 

Eksternalisering er processen, hvor tavs hviden bliver artikuleret til eksplicit viden, gennem 

billeder, symboler og sprog. Træningsprogrammet, som alle nyansatte15 skal igennem, er første fase 

af denne proces. Ydermere hjælper træningsmanualer, foldere, reklamer og dokumenteret 

præcedens kombineret med viden tilgængelig på intranettet til at dokumentere og udtrykke 

kundeservices tavse viden, og oversætte den til en form der kan forstås af andre. Under interviewet 

med de uddannelsesansvarlige (trænere) blev det klart, at Kundeservice har prædefinerede 

retningsliner og regler for denne proces, og har derfor helt styr på den.  

Internalisering er processen, hvor man bruger tavs viden som eksplicit viden. Dette finder sted i 

Kundeservice, når tavs viden bliver brugt af ansatte og sat i kontekst af træneres eller lederes 

erfaring. Learning by doing samt træning og øvelser gør, at den ansatte får adgang til gruppens og 

hele Kundeservices videndomæne. Det, der sker under internaliseringsprocessen hos Kundeservice 

er, at eksplicit viden fra trænere og ledere bliver brugt af de ansatte i arbejdet. Ved at blive brugt i 

arbejdet af de ansatte, bliver de tvunget til learning by doing, da den eksplicitte viden, som de har 

modtaget, ikke kan væbne dem til at håndtere alle kundesituationer, og derved læres nye metoder og 

koncepter.  

Kombinering er processen hvor fragmenteret eksplicit viden samles til baser af mere systematisk 

eksplicit viden. Hos Kundeservice bruges dette som en kommunikations og diffusionsproces og til 

systematisering af viden. Ved at fange og integrere ny eksplicit viden ud fra 

tilfredshedsundersøgelser, statistikker, ansattes erfaringer og endda ekstern viden, kan de blive 

                                                 
15 Studerendes træningsforløb varer 14 dage i modsætning til fastansattes 10 ugers forløb 
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parate til næste fase. Derfor sker diffusion af eksplicit viden for at kunne overføre viden direkte til 

andre sjældent i Kundeservice, men det bliver forsøgt under månedlige teammøder.  Det at redigere 

eksplicit viden, så den bliver mere brugbar i forbindelse med dokumentation, planlægning og 

rapportering finder sted langt tiere end direkte videnoverførelse.  

Den følgende tabel vil illustrere ovenstående. samt forklare hvordan Kundeservice passer ind i 

Nonakas teori: 

 Socialisering Eksternalisering Internalisering  Kombinering 

 

 

Kundeservice  

+Uformel 
interaktion 

+Observation 

+Træning på 
jobbet 

-Begrænset 
formel 
interaktion 

 

+Publicering af 
leders ide 

+Dokumentation 

+ Opdatering af 
informationer fra 
trænere 

+Træneres 
erfaringer 
udmunder i reelt 
arbejde 

+Learning by 
doing 

+Systematisk 
brug af 
kombineret data 

+ Indirekte 
diffusion 

- Få lejligheder til 
direkte overførsel 
af viden.  

Tabel 10: Model for videnoverførsel ud fra �onaka 

8.9. Valg af videnstrategi 

For at bestemme hvilken videnstrategi, der vil være mest hensigtsmæssig for Kundeservice primært 

at have fokus på, vil vi tage udgangspunkt i de tre spørgsmål, som vi opstillede i kapitel 5. 

• Tilbyder virksomheden standardiserede eller specialfremstillede produkter? 

• Har virksomheden et modent eller et innovativt produkt? 

• Er virksomhedens medarbejdere afhængig af tavs eller eksplicit viden for at løse problemer? 

8.9.1. Standardiserede eller specialfremstillede produkter 

Nykredits hovedaktiviteter er som nævnt indenfor bank, realkredit, forsikring samt 

ejendomsmæglervirksomhed, og deres produkter ligger inden for disse segmenter. Produkter, der 

bliver tilbudt inden for disse segmenter, er generelt meget standardisere, da det er begrænset, hvor 

mange variationer af f.eks. en opsparingskonto, der kan forekomme. Der er dog variationer imellem 
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de forskellige banker i form af eksempelvis forskellige renter, gebyrer, omkostninger og ydelser, 

men produkterne bliver typisk ikke specialtilpasset til hver enkelt kunde. Kunderne kan dog godt 

indgå i forhandling om deres aftaler og på den måde få dem justeret individuelt. Dette er specielt 

gældende for store kunder, der har mere værdifulde og betydende engagementer.  

Kundeservices primære produkt er at give vejledning, rådgivning og informationer via telefonen og 

internettet. Målet for Kundeservice er i modsætning til den overordnede koncern at standardisere 

deres produkt så meget som muligt, således at alle deres kunder for den samme betjening. Det er 

vigtigt, at der ikke er variationer i vejledningen af kunden alt efter hvilken medarbejder, der 

tilfældigvis tager opkaldet. Måden de vil opnå dette er gennem uddannelse af medarbejderne samt 

gennem udarbejdelse af arbejdsplaner og workflows: 

”vi bruger også videndeling til at lave arbejdsbeskrivelser og workflows sådan, at alle i princippet 

kan komme ind fra gaden og lave den samme opgave på den samme måde”(Fra interview med 

KANY) 

En anden måde standardiseringen kommer til udtryk på, er ved, at det er vigtigt, at medarbejderne 

fremfinder og giver de rigtige svar på en henvendelse fra kunde, således at kunden ikke bliver 

misinformeret: 

”Det er et problem at folk ikke finder og registrerer den rigtige viden og gætter overfor kunden.” 

(fra interview med HENO) 

Denne høje grad af standardisering af Kundeservices produkter, lægger dermed op til at de skal 

fokusere på kodificering som deres primære videnstrategi. Med denne strategi kan opsamle og 

distribuere de arbejdsbeskrivelser, workflows og informationer, som de har udarbejdet således, at de 

bliver let tilgængelige for medarbejderne. 

8.9.2. Modne eller innovative produkter 

Det marked som Nykredit opererer på, har eksisteret i mange år, og specielt bankverdenen har en 

lang historie. Produkterne på disse markeder har derfor opnået en høj grad af modenhed, og der er 

sjældent særlig stor variation i produkterne på markedet. 

På trods af denne generelle modenhed inden for branchen, prøver Nykredit alligevel at differentiere 

sine produkter i forhold til konkurrenterne. Deres mål er hele tiden at komme med nye og 
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innovative produkter som eksempelvis personalisering af Dankortet, FriværdiKonto, højtforrentet 

lønkonto samt RenteMax lånet. Dette er også afspejlet i at deres hovedbudskab både internt og 

eksternt er: ”Tænk nyt”. 

Nykredit Kundeservice har et nyere produkt en Nykredit generelt har, men på trods af dette kan 

man ikke sige, at kundeservice er et nyt og innovativt produkt. Der har været generel fokus på 

kundekontakt og kundeservice igennem den længere tid, og efterhånden som det er blevet udbredt, 

er det også blevet modnet og sat i system. Dette er blandt andet afspejlet i den store vækst af ansatte 

i call-centre i Danmark, som vi nævnte i problemidentifikationen i kapitel 1. 

Nykredit Kundeservice forsøger dog stadig at forny og forbedre deres produkt, hvilket blandt andet 

har medført, at de har indført chat og webcam baseret kundekontakt. På trods af disse nye tiltag har 

deres produkt en så høj grad af modenhed, at det lægger op til, at deres videnstrategi bør have 

hovedfokus på kodificering. 

8.9.3. Typen af viden i Kundeservice 

De ansatte i Kundeservice har adgang til forskellige videnkilder, som skal gøre den i stand til at 

betjene kunderne. Der er derfor nødvendigt at undersøge hvilken type viden, der er nødvendig for, 

at de ansatte kan udføre deres arbejde.  

I forbindelse med Kundebetjeningen er de ansatte afhængige af informationer for at kunne svare 

korrekt på kundens forespørgsler. Denne viden kan komme fra forskellige kilder, det kan være den 

ansattes egen viden, kollegaers viden eller viden fra IT-systemerne. Den ansatte kan derfor, 

afhængig af typen af kundehenvendelse, være mere eller mindre afhængig af andre kilder end sig 

selv for at være i stand til at betjene kunden. Hvis den ansatte ikke umiddelbart besidder den 

nødvendige viden, er han/hun nødt til at finde den. 

For at fastslå hvilke kilder til viden, som medarbejdere i Kundeservice er afhængige af i forbindelse 

med Kundebetjeningen, har vi observeret de ansattes arbejde og interviewet en række medarbejdere. 

Der var stor fokus på det at tilegne sig viden f.eks. igennem undervisning samt det at være i stand til 

at finde viden i systemerne, hvilket er begreber som han henføres til den klassiske epsitemologi.  

”... afhængig af at kunne finde de rigtige oplysninger i systemerne”, ”… specifikke opslag som vi 

bruger tit”, ”... en side der hedder A-Z om produkterne”, ”… man kan gøre meget mere med 
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teknikken i dag, end man kunne dengang”,” … bruger tid på at læse de forskellige ting …” (fra 

forskellige interviews) 

De interviewede medarbejdere var meget fokuserede på, at viden skulle være opdateret, tilgængelig 

og nem at finde, og de var gode til at beskrive, hvad deres arbejdsopgaver gik ud på. Dette er et 

symptom på, at den viden de bruger i deres arbejde i høj grad er erkendelsesbaseret og dermed 

eksplicit. De beskrev indholdet af deres arbejde, og ikke handlingen af den viden de anvendte, og de 

havde ikke nogen problemer med at beskrive kilder til den forskellige viden. 

Disse informationer rigere blev det klart for os, at Kundeservice primært er afhængig af 

erkendelsesbaseret viden, da størstedelen af deres arbejde afhænger af konkret faktabaseret viden, 

som ikke kan læres udenad, da den konstant ændrer sig. Der hersker ingen tvivl om, at 

erfaringsbaseret viden også bliver brugt i Kundeservice, men grundet den type arbejde der udføres, 

er den erkeldelsesbaserede viden mest anvendt.  

En ”klassiske” kundehenvendelse via telefon er typisk bestående af to forskellige faser, når en 

kunde er kommet igennem til en konsulent i Kundeservice:  

• Medarbejderen vurderer kunden og dennes forespørgsel 

• Medarbejderen svarer på kundens forespørgsel 

I vurderingsfasen anvendes der typisk viden, som dels er baseret på et grundlæggende syn på, 

hvordan mennesker skal tolkes og behandles, samt den erfaring som konsulenten har. Netop i denne 

fase er de ansatte afhængig af erfaring samt personlige egenskaber. I fasen hvor kunden skal have 

svar på sin henvendelse, er det viden om produkter og services, der skal bruges. Hvis denne viden 

ikke er opdateret, bliver kunden fejlinformeret, og kontakten til Nykredit tager derved en negativ 

drejning.  

Det primære formål ved Kundeservices aktiviteter er at give Nykredits kunder svar på deres 

spørgsmål på en måde, der sikrer at kunderne har en positiv tilgang til Nykredit. Kunden skal 

præsenteres for præcise oplysninger og tilbud således, at kunden får korrekte oplysninger til at 

træffe sine valg ud fra. Det er derfor nødvendigt for konsulenterne at være professionelle og i stand 

til at finde og viderebringe faktuel viden, og derfor er deres egne personlige meninger og erfaringer 

mindre relevante i denne situation.  
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Bedømmelse af hvilken videntype ansatte i Kundeservice er afhængige af for at kunne betjene 

kunderne, er baseret på vores interviews samt de ansattes egne beskrivelser af deres arbejde og 

aktiviteter. På baggrund af denne del af analysen, står det klart, at de vigtigste kilder til viden er af 

den erkendelsesbaserede type gennem de informationer, som er tilgængelige for de ansatte gennem 

systemer, manualer, noter osv. Deling af viden i Kundeservice støttes derfor bedst af 

kodificeringsstrategien. 

Alle de opstillede spørgsmål, der skal hjælpe med til at finde en videnstrategi for Kundeservice 

peger dermed hen imod, at kodificeringsstrategien vil være den bedste strategi. Det er dog stadig 

nødvendigt at Kundeservice til en hvis grad understøtter personificering, hvilket deres fysiske 

indretning også lægger op til. Vores anbefaling er derfor, at de vægter kodificeringsstrategien med 

80% og personificeringsstrategien med 20%. Der kan måske argumenteres for, at Nykredit 

koncernen overordnet skal følge den modsatte strategi, da de forsøger at skabe innovative produkter 

og da de måske i højere grad er afhængig af erfaringsbaseret viden. Hvis dette er tilfældet kan det 

være problematisk for Kundeservice at vælge den modsatte strategi i forhold til den overordnede 

koncern, hvilket også er noget, som Hansen et al. (2005) advarer imod. Vi mener dog, at 

Kundeservice adskiller sig så meget fra Nykredit koncernen, at man godt kan retfærdiggøre, at de 

vælger en anden strategi end koncernen. 

Efter at have fundet den videnstrategi, som Kundeservice skal følge, vil vi i det følgende afsnit 

analysere, hvordan teknologien kan hjælpe med at understøtte strategien. 

 

8.10. Teknologi 

IT-teknologi er en essentiel del af kundeservices forretning, da de forskellige systemer gør det 

muligt for de ansatte at udføre deres daglige opgaver. Dette afsnit har til formål at beskrive de 

enkelte systemer samt brugen af dem for at analysere, hvilken videnstrategi de nuværende løsninger 

lægger op til, samt om den stemmer overens med, hvad der rent faktisk er brug for.  

Dette afsnit lægger ud med at beskrive IT-miljøet hos kundeservice for at give et billede af 

infrastruktur, der eksisterer, og hvorledes den understøtter videndeling.  

Informationsdisplays 
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I hver ende af lokalet hænger et informationsdisplay, der viser hvor mange kunder der er i kø samt, 

hvor mange medarbejdere, der er klar på telefonen og status på antal kald.  

 

Figur 13: Datadisplay i Kundeservice. Her ses hvor mange der er i kø, samt hvor mange kald der har været den 

pågældende dag. 

Som billedet viser, er disse displays meget simple, og de er i direkte forbindelse med telefonsysmet. 

De er begrænsede til at kunne vise telefondata og bruges til at give et øjeblikkeligt overblik over 

situationen.  

Arbejdsstation  

Hver ansat har som nævnt en arbejdsstation, som består af telefon, headset, computerskærm, 

tastatur og mus. Selv computeren er placeret andetsteds i bygningen for at holde støj samt 

varmeudviklingen fra 200 computere adskilt fra medarbejderne. Det er ikke alle, der har faste 

pladser, så medarbejdere logger på en maskine vha. brugernavn og kodeord, hvorefter deres 

personlige profil indlæses.  

CTI (Computer telefon integration) – telefonsystem 

Dette program integrerer telefon og computersystemer og gør det muligt at automatisere en række 

processer. Hvis en kunde ringer fra et nummer, der er listet i kundens profil, bliver 

kundeoplysningerne automatisk fundet frem på skærmen. Desuden fungerer CTI som et 

omstillingssystem, der giver overblik over alle telefoner i Nykredit således, at det er muligt at se om 

en telefon er optaget, ledig, ikke til stede osv.  

CC-Pulse 
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Pulse systemet bruger telefondata til at give et real time billede af konsulenters status på telefonen. 

Dette bruges bla. i situationer, hvor der er meget travlt på telefonerne således, at ressourcer kan 

fordeles optimalt alt efter hvilken type kald, der kommer mange af.  

Dialog – CRM
16

  

Dialog er kombineret med CTI livsnerven for Kundeservice. Dialog indeholder vitale oplysninger 

om alle kunder og deres arrangement med Nykredit. Her kan konsulenter i Kundeservice hurtigt 

danne sig et overblik over de produkter som kunden allerede har samt oprette notater mv. om den 

enkelte kunde.  

Til Notes er der en analysedel, som ansatte i HR & Økonomisupport bruger til at trække data ud til 

brug i statistikker.  

Lotus �otes 

Lotus Notes er Nykredits mailklient og bruges til at sende og modtage mails, på samme måde som i 

Microsoft Outlook. Ud over dette er det også i Notes, at Kundeservices intranet bliver lavet og 

vedligeholdt. Denne løsning er hos Kundeservice meget lavteknologisk, og det er kun en lille 

gruppe i HR & Økonomisupport, der har redaktøradgang. Der bliver ofte sendt mails med 

oplysninger, men medarbejderne modtager mange mails, og de vigtige informationer kan derfor 

være svære at skelne fra mængden. Der eksisterer desuden ikke nogen metoder, hvorved en 

medarbejder kan dele information fra mails, så informationer strander ofte i en indbakke.  

Lotus Sametime 

Sametime er en IM-klient, som er en del af Lotus platformen, og den bruges til at chatte internt i 

Nykredit organisationen. I det daglige bruges Sametime til at oprette chatgrupper, således at der 

f.eks. er en bankchat, hvor alle ansatte, der tager kundekald omhandlende bank, kan chatte sammen.  

Intranet 

Nykredits intranet er baseret på Notes platformen og indeholder tilgangen til store mængder 

information. De ansatte bruger f.eks. siden ”A-Z” som et opslagsværk omkring produkter og 

services. Desuden linkes der til eksterne sider, der f.eks. indeholder de nyeste rentesatser og 

                                                 
16 Customer Relationship Management 
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forsikringstariffer. Desuden bliver alle statistikker omhandlende målopfyldelse og performance 

også lagt på intranettet. 

Hvert team har desuden også mulighed for at få lagt informationer på såkaldte teamrooms, men 

denne funktionalitet bliver ikke brugt, da information kun kan lægges på intranettet gennem 

intranetredaktører, og derved besværliggøres processen.  

 

Figur 14: Screenshot af Kundeservices intranetforside 

Ovenstående billede viser forsiden til Kundeservices intranet, hvorfra der navigeres ud til alt 

indholdet. Der eksisterer ikke nogen mulighed for at søge i indholdet, og al opdatering sker manuelt 

gennem de studerende i HR & Økonomisupport–afdelingen.  

Fælles mapper og netværksdrev 

Alle medarbejdere har adgang til et netværksdrev, hvor de kan lægge filer mm. Mange ansatte 

bruger denne funktionalitet til at dele dokumenter og andet med teammedlemmer uden nogen 

egentlig struktur. Det er observeret, at flere teams har oprettet deres egne vidensbanker, da den 

eksisterende intranetløsning ikke er fleksibel nok.  
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Følgende afsnit vil analysere hvordan Kundeservices IT-infrastruktur påvirker videndeling samt 

identificere hvilken type teknologi, der bedst understøtter Kundeservice. 

 

8.11. Identifikation af videndelingsstrategi og teknologi 

Som beskrevet har ansatte i Kundeservice en række værktøjer til rådighed, samt en række medier til 

at få og dele informationer. Vi vil nu analysere, hvordan den nuværende informationsteknologi 

understøtter de ansattes måde at arbejde på samt de behov, der er til en videndelingsteknologi i 

Kundeservice. 

8.11.1. Socialisering  

Marwick (2001) beskriver at selvom socialisering ikke umiddelbart lægger op til brug af teknologi, 

kan denne alligevel spille en rolle i socialiseringsprocessen.  

Socialisering hos Kundeservice foregår i stor grad traditionelt, da kollegaer sidder tæt, og på den 

måde socialiserer med hinanden. Samtidig er pladsen begrænset, og de ansatte kan ikke undgå et 

støde ind i kollegaer. Der holdes sjældent samlede arrangementer for alle Kundeservices ansatte, 

men årlige ”Tænk �yt arrangementer” samt teammøder, giver de ansatte mulighed for at lufte deres 

ideer og tanker.  

Kundeservice råder over flere teknologier, der understøtter teknologisering af 

socialiseringsprocessen, og det mest prominente er Sametime og til en hvis grad intranettet. 

Sametime er som beskrevet en chat-klient, der bruges af alle ansatte i Nykredit. I kundeservice 

bruges den især til at oprette chats indenfor de forskellige forretningsområder, således at der 

eksister en realkreditchat, en bankchat og en forsikringschat. Ansatte kan således logge på den 

enkelte chat og dele viden øjeblikkeligt til andre logget på samme chat. Sametime giver derfor gode 

muligheder for socialisering, men deler reelt ikke viden med andre end dem, der deltager i den 

enkelte chat. Desuden er de informationer og den tavse viden, der er blevet delt i en chat, tabt i det 

øjeblik, at chatstarteren logger af, og Kundeservice får derfor ingen glæde af den som organisation.  



Videndelingsteknologi- Et casestudie af Nykredit Kundeservice 2009 

 

Peter Hvedstrup Jensen og Nikolaj Holm Ostri, cand.merc(dat) januar 2009 110

 

Figur 15: Sametime klienten 

En simpel løsning på dette problem kunne være en mulighed for at logge chats således, at guldkorn 

kunne gemmes og deles med hele Kundeservice. Desværre er instant-chat et dårligt medie at lagre 

samt omsætte til eksplicit viden, da der bruges talesprog, og sammenhængen er ofte afhængig af 

kontekst. Desuden er det ressourcetungt at løbe lange chatsamtaler igennem for informationer.  

”jeg oplever ikke at de bruger diskussionsforum dynamisk, de bruger deres team chat, men det er 

ikke noget der gemmes, så hvis der er guldkorn i det går de tabt, og derfor er det vigtigt at få dem 

ind på KS’ hjemmeside” (Fra interview med ANHP) 

Et andet medie til socialisering er kundeservices intranet, hvor det er muligt at slå 

kontaktinformationer op på alle Nykredits ansatte. Intranettet fungerer herved ikke direkte som et 

socialiseringsværktøj, men fungerer som en katalysator for socialisering, da de ansatte kan finde og 

kontakte hinanden denne vej. Det er muligt at søge på navn, initialer og afdeling, hvilket giver 

mulighed for at finde ansattes overordnede kompetancer ud fra deres stillingsbetegnelse. Internt i 

Kundeservice er denne mulighed ikke brugbar, da alle har den samme konsulent betegnelse på 

intranettet.  

En mulighed for bedre udnyttelse af intranettet som igangsætter for socialisering er, at hver enkelt 

ansat har ansvar for at vedligeholde en personlig profil på intranettet, som foreslået af Marwick 

(2001). Denne kunne indeholde information omkring hvilke kurser den ansatte har taget, eventuelle 

ekspertområder og relevante kompetencer. Ulempen ved dette er, at det er problematisk at 

kontrollere validiteten af de oplysninger de ansatte skriver, og profiler kan hurtigt blive forældede, 

hvis de ansatte glemmer at opdatere dem, eller regner med at andre husker dem på det.  

”�år alle har ansvar, så er der ingen der tager det, da de regner med at der er andre der ordner 

det for dem” (fra interview med HENO) 
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8.11.2. Eksternalisering  

Marwick (2001) beskriver at eksternalisering kan ske gennem groupware applikationer. Hos 

Kundeservice har der længe eksisteret et ønske om implementering af groupware-applikationer, 

men dette er ikke muligt, da Kundeservice er bundet til de overordne rammer for IT som er fastsat 

på organisatorisk niveau. Lotus Notes Teknologien som intranettet bygger op om, tillader ikke 

oprettelse af f.eks. fora eller blogs, og derfor er dette ikke en mulighed på nuværende tidspunkt. 

8.11.3. Internalisering 

Marwick (2001) beskriver at anskaffelse af tavs viden er en nødvendig forløber for at kunne 

foretage en konstruktiv handling. Kundeservice bruger e-learning i stort omfang, da det er 

forholdsvis omkostningsfrit, og passer godt ind på en arbejdsplads med skiftende arbejdstider, da 

man ikke er afhængig af, at en underviser samt flere ansatte skal være på arbejde samtidig.  

”Vi bruger e-learning under uddannelsesforløbet, og efterfølgende til efteruddannelse. Vi har 

erfaring med at det virker godt, og efterfølgende kan folk altid spørge os eller en kollega, hvis de er 

i tvivl. 

”De ansatte virker i hvert fald positive overfor e-learning, jeg tror, det er fordi, at de ikke bliver 

overdænget med information og kan tage små delkurser” (fra interview med ANHP) 

 

E-learningskurserne fungerer godt for Kundeservice, da de er lette at administrere, opdatere samt 

effektive til at sprede eksplicit viden til de ansatte, som derefter selv gennem erfaring kan 

transformere den til tavs viden. 

8.11.4. Kombinering 

IT-systemer egner sig generisk godt til at understøtte kombinering, da det drejer som om håndtering 

af eksplicit viden. Når viden først er blevet gjort eksplicit, kan det deles og distribueres gennem en 

lang række medier og kanaler. 

Typen af opgaver der udføres hos Kundeservice er som beskrevet videnintensive, og medarbejdere 

er i større eller mindre grad afhængige af at være opdateret med eksplicit viden, da den viden 

individet besidder hurtigt forældes. Dette sker i forbindelse med produktopdateringer, 
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lovgivningsændringer, tarifændringer osv. Kundeservice er derfor afhængig af, at medarbejderne 

har adgang til den nyeste viden i eksplicit form og for at kunne betjene kunderne hurtigt muligt, skal 

søgen efter information foregå så præcist og hurtigt som muligt. 

”Den måde vi deler viden på foregår meget på skrift.”(fra interview med HENO) 

 

Mange af de opdaterede informationer, som medarbejdere har brug for, vedligeholdes eksternt, 

således at intranettet blot skal linke til siderne. De eksterne sider om f.eks. rentesatser på indlån er 

derfor altid opdaterede men informationen om, hvorvidt der er sket en opdatering, skal spredes 

internt i Kundeservice, og hvis dette ikke sker, kan det risikeres at konsulenter giver kunder forkerte 

oplysninger.  

”Der går tid mellem informationen er aktuel til den er opsnappet.” (fra interview med HENO) 

Det er derfor essentielt, at vitale informationer er til rådighed, og at medarbejderen hurtigt kan finde 

dem. Det er her at Kundeservices systemer fejler. En basal funktionalitet på et intranet er 

muligheden for at søge på informationer. Denne mulighed eksisterer ikke hos Kundeservice, da 

systemet er en forældet version fra 1999 (Notes v. 6.1). Som nævnt kan intranettet kun opdateres af 

en række redaktører i HR & Økonomisupport afdelingen, så al information skal gå gennem dem. 

Dette er med til at sikre kvaliteten af informationer før de offentliggøres, men gør samtidig 

processen mere besværlig. Det er desuden besværligt at opdatere sider, da systemet er gammelt og 

rigidt at arbejde med.  

”Jeg synes ikke at intranet, notes og andre systemer spiller godt nok sammen. Teknikken er ikke 

optimal”(fra interview med HENO) 

”nogen gange bliver folk lidt frustrerede mht. de gamle systemer…” (fra interview med ANHP) 

Et andet tegn på at den nuværende løsning ikke fungerer efter hensigten er, at flere teams er begyndt 

sideløbende at lave deres egen hjemmesider, således at teammedlemmer hurtigt kan finde relevante 

informationer. Dette er ikke holdbart, da andre teams ikke har adgang til disse hjemmesider, og 

potentielt vigtige informationer er derfor ikke tilgængelige. Desuden er der stor risiko for, at 

forretningsgangene ændrer sig, og derved skal de hjemmelavede hjemmesider opdateres for ikke at 

fejlinformere brugerne.  
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”vi har måttet erkende at mange studerende synes det er uoverskueligt med at søge de forskellige 

ting, og derfor har vi taget de mest almindelige normale ting med forretningsgangen og de ting man 

oftest skal bruge, og så har vi lavet vores egen lille hjemmeside, som kun er for vores team, hvor det 

ligger” (fra interview med JONJ) 

Man kan undre sig over at en moderne organisation som Nykredit ikke har opdateret sine systemer, 

i så mange år, da bla. Kundeservice kunne nyde godt den langt bedre understøttelse af kodificering, 

som moderne systemer tilbyder.  

”Hvis Lotus �otes bliver opdateret på 4000 maskiner, er vi ikke helt klar over konsekvenserne. 

F.eks. er telefonsystemet er integreret med kalender og navnesøgningen. Dette er en funktion som 

de ansatte bruger meget i deres hverdag. Hvis der er problemer med systemerne, koster det 

�ykredit meget, og kunderne bliver meget utilfredse.” (fra interview med PERA) 

En af grundene er derfor frygt for hvad konsekvenserne ved en evt. opdatering af systemer er. Da 

Nykredits systemer må betragtes som værende indviklede, omfangsrige og tæt koblede, er det svært 

at forberede sig 100% på, hvad der sker når man begynder at rode med systemerne. Desuden 

vurderer vi at manglen på opdatering har ført til systemer, der er så forældede, at Nykredit i sidste 

ende er bedre tjent ved at starte helt forfra i stedet for blot at opdatere.  

En anden faktor er, at Kundeservice er en del af Nykredit organisationen, og er derfor bundet til de 

overordnede regler og retningslinjer som alle andre enheder. 

”�ykredit har en overordnet IT-strategi for at sikre at der kan ydes support på alle systemer fra et 

centralt sted. Hvis Kundeservice bruger andre systemer end resten af organisationen, er der ingen 

officiel support. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.” (fra interview med PERA) 

Dette betyder at Kundeservice skal dele platform med andre afdelinger, der udfører helt andre 

opgaver, og deres behov for videndeling er helt anderledes. Nykredit er en finanskoncern, og 

Kundeservice skiller sig ud, ved at udføre arbejde der differentierer sig meget fra hvad der ellers 

foretages i Koncernen, og hvor systemer er optimale for en afdeling, er det ikke sikkert, at de også 

er det for en anden. Det er denne problemstilling, som påvirker Kundeservice.   

En anden faktor der påvirker kombinering af viden i Kundeservice er, at medarbejderne ikke er 

motiverede for at nedskrive og dele informationer. Kundeservice baserer sine bonusser på 
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faktabaserede tal og statistikker, og videndeling er en uhåndterlig størrelse, der er meget 

problematisk at kvantificere. Der er derfor ingen direkte motivation eller belønning for at videndele, 

da disse aktiviteter tager ressourcerne væk fra bonusgivende aktiviteter. 
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9. Konklusion 

Formålet med denne afhandling har været at opstille løsninger til en problemstilling fundet hos 

Nykredit Kundeservice. Problemstillingen baserer sig på de udfordringer, der gør sig gældende i en 

videnintensiv virksomhed, hvor det er essentielt, at information er tilgængelig for medarbejderne. 

Ud fra dette har vi defineret følgende problemformulering. 

Hvordan sikrer �ykredit Kundeservice, at medarbejdere besidder den nødvendige viden, og 

hvordan kan videndelingteknologi hjælpe med til at sikre dette? 

Litteraturen på området er meget bred, og emnet kan behandles fra mange forskellige vinkler, hvor 

teoretikerne tager udgangspunkt i forskellige epistemologiske betragtninger, der bestemmer deres 

standpunkter samt argumentation. Problemstillingen er derfor ofte belyst ud fra forfatterens ensidige 

perspektiv, og fremsætter derved subjektive synspunkter på, hvordan videndeling skal finde sted for 

at fungere optimalt. For at besvare afhandlingens primære problemstilling har formålet ved 

undersøgelsen været at skabe et overblik med udgangspunkt i flere epistemologiske perspektiver, 

for at give et samlet syn på informationsteknologis anvendelighed i forhold til videndeling. 

Ydermere er analysen bygget op omkring at belyse de forhold i en organisaiton, der bestemmer 

hvilken type IT-systemer, der bedst egner sig til Kundeservice.  

For fyldestgørende at besvare problemstillingen har vi opbygget et teoretisk framework baseret på 

gennemgang af teorier omhandlende viden, videndeling og IT-systemer med udgangspunkt i to 

grundlæggende epistemologiske vidensyn: Den klassiske og den pragmatiske epistemologi. Denne 

dualisme er gennemgående i hele afhandlingens teoretiske apparat, og den giver os mulighed for at 

have et nuanceret syn på, hvad der kan betragtes som viden, og hvordan denne kan deles. Ved at 

udnytte begge epistemologier har det været muligt at skabe et helhedsperspektiv i forbindelse med 

vores onotologiske virkelighedsopfattelse, hvor de overordnede perspektiver ser viden som hhv. 

erkendelsesbaseret og erfaringsbaseret. 

Det etablerede teoretiske apparat blev derefter anvendt til at analysere følgende: 

o Hvordan foregår videndeling i Kundeservice nu? 

o Hvilke faktorer hhv. hæmmer og fremmer videndeling hos �ykredit Kundeservice, og 

hvordan kan disse påvirkes? 
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o Hvordan kan nye eller eksisterende værktøjer/teknologier bruges til at forbedre 

denne proces? 

Ved at færdes i Kundeservice samt interviewe seks medarbejdere var det muligt at undersøge, 

hvordan videndeling i Kundeservice fandt sted. Den skabte empiri muliggjorde en videre analyse af 

de forhold i Kundeservice, der fremmede eller hæmmede forskellige former for videndeling. 

Analysen gjorde os samtidig i stand til at komme med et kvalificeret bud på, hvordan Kundeservice 

kunne sikre at medarbejdere besidder den nødvendige viden, og hvilken videndelingteknologi der 

kan hjælpe til at sikre dette.  

Analysen af de fysiske forhold viste, at Kundeservice lider under, at mange mennesker er samlet på 

begrænset plads. Dette skaber problemer i forhold til arbejdsro, men styrker interaktionen mellem 

kollegaer. Denne fysiske nærhed gør, at erfaringsbaseret viden har gode kår for at blive delt, men da 

telefonerne konstant kimer, finder denne form for interaktion mest sted i forbindelse med pauser, 

tilfældige møder mm. De til tider hektiske arbejdsbetingelser betyder, at den tætte fysiske placering 

af medarbejderne ikke påvirker videndelingen så meget hen imod personificering, som det ellers 

ville være tilfældet.  

I analysen af Kundeservices produkter, fremgik det, at de tilbyder standardiserede og modne 

produkter. Derudover kom vi frem til, at Kundeservice primært er afhængig af erkendelsesbaseret 

viden på de analyserede områder. Dette betyder at en kodificeringsstrategi vil være den mest 

passende løsning. Dette skal dog holdes op imod at personificering af viden altid vil finde sted, og 

også gør det i Kundeservice. Vi anbefaler derfor en 80/20 fordeling imellem de to perspektiver, da 

det er den personificerede viden, der gør de ansatte i stand til at håndtere kundehenvendelser, som 

adskiller sig fra mængden. På denne baggrund står det klart, at Kundeservice bør satse på systemer 

der understøtter kombinering og internalisering af viden, hvilket opnås ved at følge 

kodificeringsstrategien. 

Kodificering af viden finder i høj grad sted gennem de nuværende IT-systemer, men grundet gamle 

rigide systemer bruger medarbejderne dem ikke som tiltænkt. Dette skyldes, at der er en travl 

hverdag i Kundeservice, og at den nuværende belønningsstruktur er bygget op om performance-

målinger og ikke blødere værdier såsom videndeling. Samtidig er Kundeservice er en del af en 
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større organisation, og de er nødsaget til at bruge de samme IT-løsninger som de andre afdelinger i 

organisationen, og disse systemer er yderst komplekse og problematiske at opgradere.  

Vores teoretiske apparat samt analyse af Kundeservice giver dog ingen praktiske anvisninger om 

hvad organisationen skal gøre, i forhold til implementeringen af nye systemer eller opgraderingen af 

nuværende. Der lægges derfor op til en diskussion af forskellige videndelingstrategier og 

anvendelse af teknologi for at styrkelsen af videndeling.   

10. Perspektivering  

Denne afhandling har besvaret en række spørgsmål, men den har naturligvis også skabt en række 

nye. Formålet med denne perspektivering er at fremhæve områder, hvor det kunne være relevant at 

foretage yderligere undersøgelser. Det kunne også tænkes, at det teoretiske apparat kunne 

videreudvikles i forhold til afhandlingens problemstilling. 

Et centralt spørgsmål er, om afhandlingen er universel således, at afhandlingens resultat kan 

anvendes i andre organisationer end Nykredit Kundeservice. Analysen er baseret på en ”single 

case” og inddrager ikke data fra andre organisationer eller brancher i anvendelsen af teorien. 

Teoriapparatet er dog universelt, da det ikke indeholder dele, der er specifikke for Nykredit 

Kundeservice, og de analyserede organisatoriske forhold kan i større elle mindre grad identificeres i 

alle organisationer. Der er derfor ikke nogen umiddelbare grunde til, at det teoretiske apparat ikke 

kan anvendes i andre brancher eller organisationer. Dette forbliver ubesvaret, men er yderst relevant 

for videre undersøgelse. 

Grundet bedre fordybningsmuligheder blev analysen fortaget ud fra data indsamlet hos en enkelt 

virksomhed. Ved at inddrage en lignende virksomhed i undersøgelsen kunne man tilføje substans 

samt diversitet i empirien og derved gøre analysen endnu mere interessant og med større validitet.   

Analysen er baseret på kvalitative data, hvilket stiller krav til undersøgerens evne til at fortolke de 

indsamlede data. Som beskrevet i afhandlingens ontologi, er det ikke muligt at være fuldstændig 

objektiv, og samtidig er teoriapparatet konstrueret ud fra forfatteres syn, hvilket medfører, at 

opgavens endelige fortolkninger er baseret på subjektive tilgange. Der er en udfordring i at 

identificere de parametre, der anvendes til at undersøge og analysere de organisatoriske forhold, og 
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dette kunne takles bedre ved at være mere strukturerede omkring hvilke parametre, der skal 

undersøges.  

Den opdagede dynamik omkring hvordan organisatoriske IT-retningslinjer kan påvirke videndeling 

negativt, finder vi også yderst interessant, og samtidig mangler den eksisterende teori at tage højde 

for dette. Dette kunne være interessant at undersøge yderligere.  

Den traditionelle teori omkring teknologi til videndeling handler om at indføre den korrekte type 

IT-systemer i forhold til organisationen. Nye teknologier kaldet ”enterprise search” angriber dette 

på en ny måde. Hvor mange teorier omhandler det at skabe orden i kaos, fungerer enterprise search 

ved at søge i det eksisterende kaos, på tværs af teknologier og organisatoriske skel. Dette er et 

område, der er relevant at undersøge nærmere.  

Analysen i denne afhandling blev udført ud fra casevirksomhedens perspektiv, og har hjulpet til at 

beskrive en række forhold. En anden interessant vinkel kunne være at gennemføre en analyse ud fra 

kundens perspektiv, og hvordan videndeling påvirker dem. Det kunne derfor være relevant at tage 

højde for kundeperspektivet i fremtidige lignende analyser. 
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11. Bilag A - Interviewguide 

Interviewguide – Ledelse 

Præsentation: 

1. Præsentation af projektet 
2. Interviewets overordnede temaer 

a. Ledelse 
b. Videnledelse og strategi 
c. Teknik 
d. Infrastruktur 
e. Kompetencer 
f. Kultur 
g. Målinger 

3. Interviewets formål og form 
4. Præsentation af den interviewede (stilling, uddannelse, anciennitet i nuværende stilling) 

 

Tema a – ledelse 

1. Hvilke (3) kerneværdier karakteriserer dit lederskab? 
2. Hvilke værdier føler du er sværest at efterleve? 
3. Hvordan vil du karakterisere din lederrolle? 

 

Tema b – Videnledelse og strategi 

1. Hvilke værdier ser du som værende mest karakteristiske for KS, og hvordan viser det sig i 
praksis? 

2. Videnledelse er et meget brugt begreb, hvad mener du i praksis, at dette indebærer? 
3. Har KS udformet en egentlig videnstrategi, og hvordan udmønter den sig (eller mangel på 

samme)?  
4. I hvilket omfang forholder KS sig til viden, og hvordan styrer og ledes viden i KS? 
5. Hvordan mener du at medarbejderne i KS opfatter videnledelse, og hvor stor er lysten og 

interessen for at dele viden i hverdagen?  
6. Er der nogen, der specifikt har som ansvar at fastholde og udvikle viden i KS? 
7. Er personalepolitikken koblet sammen med KS videnledelse? 
8. Er der overensstemmelse mellem dine personlige lederværdier og KS værdigrundlag? 

Hvordan påvirker de hinanden? 
9. Mener du at videnledelse er med til at øge effektiviteten i KS? 
10. Kan du se/mærke at der arbejdes/ikke arbejdes med videnledelse i KS? 
11. Er der nogen ulemper ved at arbejde med videnledelse? 
12. Hvilke af KS strategier understøtter videndeling? 

 



Videndelingsteknologi- Et casestudie af Nykredit Kundeservice 2009 

 

Peter Hvedstrup Jensen og Nikolaj Holm Ostri, cand.merc(dat) januar 2009 120

Tema c – Teknik 

1. I har et intranet vha. Lotus Notes, hvordan synes du at det understøtter videndeling i KS? 
2. Har alle medarbejdere fået en formel introduktion til brug af intranettet og Notes? 
3. Hvordan anvendes Notes i KS? 
4. Hvordan er intranettet og Notes blevet modtaget af medarbejderne? 
5. Anvender medarbejderne systemet dynamisk f.eks. til at oprette diskussionsfora? 
6. Hvordan foregår kommunikation og informationsviderebringelse i KS? 

 

 

 

Tema d – kompetencer 

1. Hvad skal en god medarbejder besidde efter din mening? (kompetencer, personlige og 
sociale egenskaber) 

2. Hvilke kompetencer er særligt kendetegnede for KS? Kernekompetencer? 
3. Stilles der krav til ”fremtidens medarbejder” i en virksomhed der lever af viden? 
4. Hvordan forskes der på organisationelt plan i udvikling af nye services og produkter? Er KS 

en del af denne proces?  
5. Er der udarbejdet jobvurderinger for medarbejderne – hvordan belønnes de? 
6. Hvordan forsøger KS at tiltrække kompetente medarbejdere? Hvordan vægtes fastansatte i 

forhold til studerende i denne proces? 
7. Har KS et godt overblik over hvem nøglemedarbejderne er? Hvad gøres der for at fastholde 

dem? 
8. I hvilket omfang involveres medarbejderne i beslutningsprocesserne?  
9. Hvad gør du for at motivere dine medarbejdere? 
10. Hvad belønnes? Hvordan belønnes der? 
11. Udvikling – hvordan identificeres behovet og hvordan måles effekten? 

 

Tema e – kultur 

1. Hvad er kendetegnende for kulturen hos KS? Er der en samlet kultur, eller varierer den 
imellem grupper og teams? 

 

 

Tema f – Målinger 

1. Eksisterer der måder hvorpå, der kan måles på viden hos KS? F.eks. antal hits på 
intranetsider, fakturerbar tid. 
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2. Eksisterer der et egentligt videnregnskab? MUS samtaler? 
3. Hvilken forretningsmæssig effekt kan det have at indføre et videnregnskab? 
4. Har i et system til måling af den enkelte medarbejders udvikling? 
5. Hvordan reagerer du på dårlige tilfredshedsmålinger, og hvilke initiativer bliver 

implementeret? 
6. Er der en tydelig sammenhæng mellem målinger og straf/belønninger hos KS? 
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Interviewguide - medarbejdere 

 

Præsentation: 

5. Præsentation af projektet 
6. Interviewets overordnede temaer 

a. Ledelse 
b. Videnledelse og strategi 
c. Teknik 
d. Infrastruktur 
e. Kompetencer 
f. Kultur 
g. Målinger 

7. Interviewets formål og form 
8. Præsentation af den interviewede (stilling, uddannelse, anciennitet i nuværende stilling) 

 

Tema a – ledelse 

1. Hvordan opfatter du ledelsens arbejde med viden i KS? 
2. Hvilke egenskaber skal en god leder efter din mening være i besiddelse af? 
3. Nogle ledere forsøger at skabe distance til medarbejdere for at bevare autoritet. Oplever du, 

at der er forskel, på det man siger, og det man gør som leder i KS? 
4. Er der grænser for åbenhed og tillid mellem dig og din nærmeste leder? 
5. Hvor stor en grad af autonomi har du i dit daglige arbejde, og mener du, at det er 

kendetegnene for alle medarbejdere i KS? 
 

Tema b – Videnledelse og strategi 

1. Hvilke værdier synes du er karakteristiske for KS? Hvordan mærkes det i hverdagen? 
2. Det er meget populært at tale om videndeling. Hvordan opfatter du begrebet, og hvad 

betyder det for dig personligt og fagligt? 
3. Hvordan arbejdes der med at gøre værdierne levende og synlige i afdelingerne? Hvordan 

kommunikeres værdierne i KS, og hvordan opleves de i organisationen? 
4. Hvordan er personalepolitikken koblet til KS værdisæt? 
5. Er der forskel på dine personlige værdier og KS værdigrundlag? Hvordan påvirker de evt. 

hinanden? 
6. Mener du at videndeling bruges hensigtsmæssigt i KS? Er det med til at øge effektiviteten? 

 

Tema c – Teknologi 
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1. Hvordan synes du, at systemerne (intranet & dialog) understøtter dit daglige arbejde? 
2. Har du fået en formel uddannelse i brug af intranet og Dialog? 
3. Hvordan foregår information og kommunikation i KS? Hvilke medier anvendes? 
4. Anvender du ofte intranettet til at tilegne samt dele viden? 

 

Tema d – infrastruktur 

1. Mener du at de fysiske rammer i KS er med til at styrke videndeling? Er de med til at øge 
effektiviteten? 

2. Mener du at det åbne miljø er en hensigtsmæssig struktur? Ville du foretrække lukkede 
kontorer og/eller mindre afdelinger? 
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Tema e – kompetencer 

1. Føler du at dine kompetencer bliver udnyttet og anvendt hensigtsmæssigt? 
2. Hvor meget er du involveret i beslutningsprocesser og problemløsning? 
3. Er der opstillet retningslinier og mål for jeres kompetenceudvikling?  
4. Hvordan har MUS samtaler fungeret i forhold til kompetenceudvikling? 
5. Bruges MUS samtalerne til at drøfte KS værdier og viden? 
6. Stilles der andre krav til fremtidens medarbejdere i dag end tidligere? F.eks. stress, 

kompetenceudvikling, overarbejde, videreuddannelse, initiativer. 
 

Tema f – kultur 

1. Hvad er kendetegnende for kulturen i KS – er der forskel mellem de enkelte teams, og hvad 
tror du det skyldes? 

2. Hvordan opfatter du dine kollegaers faglighed og hjælpsomhed? 
 

Tema g – målinger 

1. Hvordan måles viden i KS? 
2. Eksisterer der dig bekendt et system eller en måde at holde styr på medarbejdernes 

udvikling? 
3. Har ledelsen reageret på tilfredshedsmålingerne, og hvilke initiativer bliver implementeret? 
4. Eksisterer der en belønnings/forfremmelsesstruktur?  
5. Mener du at tilfredshedsmålingerne er med til at ændre på ledelse/medarbejdernes adfærd og 

holdninger – hvordan giver det sig udslag? 
 

Tema h – samarbejde 

1. Hvordan vil du beskrive samarbejder i KS? F.eks. projekter, specielle hændelser.  
2. Hvilke praksisfællesskaber er du medlem af, og hvordan fungerer de? 
3. Føler du at praksisfællesskaberne bidrager til videndeling og udvikling af ny viden? 
4. Føler du dig stresset i hverdagen – er der ressourcer og tid til at dele viden? Kan du give et 

eksempel på hvordan det foregår? 
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12. Bilag B – Interviews 

A�HP 

Akademichef har været i Nykredit i 4 år, men har arbejdet i bankbranchen i 30 år. 

”vi tager os af alt mht. faglige og personlige kompetencer inden for KS” 

”vi vil hellere have nogen der har vilje, lyst og engagement end nogen, der har den faglige 

kompetence vi skal bruge, men som er gået i stå rent fagligt” 

”de fastansattes uddannelsesforløb vare 10 uger, hvor der både er træning i de tre fagområder samt 

omsætning til teori, samt et service og kommunikationskursus” 

”20% af uddannelsen er inden for systemerne” 

”vi har trænere med ude på faglig support, hvor de sidder ude blandt teamsne, så folk kan tage fat i 

dem, hvis der er et spørgsmål de ikke lige kan svare på” 

”nogen gange så slipper vi dem tidligt i forløbet, fordi vi skal have dem til selv at videndele 

imellem hinanden” 

”de skal videndele med hinanden for at finde ud af hvor deres styrker ligger, og hvor har den anden 

nogle udviklingsområder og omvendt” 

”en af de udfordringer KS har, er at der i perioder ikke er nok tid til at søge viden i systemer og 

blandt kolleger” 

”de bliver trænet til selv at kunne klare en del, men selvfølgelig skal de også gå i dialog med deres 

kolleger, fordi det er derfor vi har opbygget vores organisation som vi har opbygget den ved at 

samle den i fagområder” 

”Vi bruger e-learning under uddannelsesforløbet, og efterfølgende til efteruddannelse. Vi har 

erfaring med at det virker godt, og efterfølgende kan folk altid spørge os eller en kollega hvis de er i 

tvivl.  

”De ansatte virker i hvert fald positive overfor e-learning, jeg tror det er fordi at de ikke bliver 

overdænget med information, og kan tage små delkurser” 
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”systemerne er ikke ensartede inden for de tre fagområder, og det er vel Nykredits største 

udfordring, at vi sidder med nogen rent ud sagt oldnordiske systemer” 

”vi kunne hente meget gevinst ved at få nogen nyere systemer i stedet for at sidde med både 2 og 3 

systemer inden for et fagområde, og det ville gøre det mere effektivt at samle det til et system” 

”nogen gange bliver folk lidt frustrerede mht. de gamle systemer på boligområdet, der kan vi godt 

mærke at frustrationen kommer når det bliver svært, og de er overraskede over at koncernen som 

har så godt et brand ikke har bedre systemer” 

”jeg oplever ikke at de bruger diskussionsforum dynamisk, de bruger deres team chat, men det er 

ikke noget der gemmes, så hvis der er guldkorn i det går de tabt, og derfor er det vigtigt at få dem 

ind på KS’ hjemmeside” 

”kernekompetencerne er inden for de tre fagområder og betjeningen af kunderne via telefon, chat og 

mail, samt at rådgive privatkunderne inden for de basale produkter” 

”inden for de første 3 måneder af ansættelsen har vi en samtale hvor vi følge op på, hvordan 

medarbejderen levede op til de forventninger vi havde til dem, og de får også muligheden for at sige 

hvordan jobbet levede op til deres forventninger” 

”vores medarbejdere spotter hurtigt hvem der er dygtige inden for fagområderne, så det er gerne de 

samme der bliver brugt til at besvare spørgsmål” 

”vi gør ikke noget ekstraordinært for at fastholde vores nøglemedarbejdere, det er ikke nogen vi går 

ud og belønner for at gøre det attraktivt, og der har vi virkelig en udfordring” 

”vi er ikke gode til at gå ind og belønne, og det er noget jeg ønsker vi bliver bedre til” 

”jeg vil også gerne belønne dem, som skaber noget socialt som og som derigennem skaber bedre 

trivsel på arbejdspladsen” 

HE�O 

30 års anciennitet i branchen. 
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Kvalitetschef i Kundeservice. 

Henrik er ansvarlig for kvalitet ved at, da det for 2 år siden blev besluttet at der skulle være fokus på 

kvalitet. Man ville gerne samle den information der eksisterede omkring kundeklager. Dette er 

f.eks. fejloprettede konti. 

Informationen om kundernes ”negative” henvendelser lå spredt hos en masse forskellige personer, 

nu ligger den hos HENO.  

HENO går meget op i rettidig omhu og omtanke. - fornuft 

”Jeg har personligt 30 års erfaring i den finansielle sektor, mens andre i kundeservice har 5, og de 

betjener kunder som vi gerne vil have. Dette gør at de kommer i situationer hvor de kan komme 

meget langt ved at tænke sig godt om” 

”Det handler meget om fornuft. Mine opgaver handler meget om at fortælle medarbejderne hvor 

vigtigt der er at de gør det rigtigt.” 

”Det handler om indlevelse, og sætte sig ind i kundens oplevelse. ” 

”Vi arbejder efter frihed under ansvar–princippet. Man bliver ikke tvunget på kurser, men vi 

opfordrer folk at gøre det, så de kan blive dygtigere.”  

”Vi er f.eks. ikke så meget efter folk om de overholder deres vagtplan, men vi forventer at folk 

møder ind til den aftale tid. Vi slår ikke folk oveni hovedet.” 

”Vi har forventninger til medarbejderne, og forventer at de kan løse de opgaver de er blevet sat til. 

Medarbejderne skal kunne passe sig selv.” 

”Vi ønsker at have selvstyrende grupper, men oplever at medarbejderne ikke kan administrere 

denne frihed, og de skal derfor have en chef. Et dårligt eksempel på dette er at der er 35 grader 

varmt om sommeren, og derfor vælger nogen at møde op i undertrøje. Det er ikke særligt smart, når 

vi har webcams, så kunderne kan se hvem de snakker med” 

”Der bliver anset en studerende sidenhen, der skal kigge på den måde vi kommunikerer på.” 

” Kommunikation er fandm’ne svært” 
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”Det der sker meget er at hvis vi bare sender en mail ud, så har vi jo sagt det. Hvis informationen 

bare står i basisnyt17, eller dagens kundebetjening, så har vi jo sagt det. Hvis det står i 

forretningsgangen så kan de jo bare slå det op. Dette virker IKKE ! Du kender det selv, frihed under 

ansvar – jeg kan ikke nå at læse alle de informationer. Jeg mener at man i kundeservice er ansat til 

at holde sig ajour med de ting der sker. Det kræver at du bruger tid på at læse de forskellige ting, 

men det fungerer ikke godt nok.” 

”Den måde vi deler viden på foregår meget på skrift. ” 

”Vi skal have knækket koden, i forhold til at gå ud og snakke med medarbejderne, men samtidig 

kunne give dem noget på skrift” 

”Kan vi præsentere medarbejderne for information på en bedre måde?” 

”Vi ville gerne lave et opslagsværk, men et opslagsværk skal jo ajourføres, men hvem vil tage 

ansvar for dette? Hvis nogen laver en opgave, eller ændrer på noget, som beder vi dem om at skrive 

det i forretningsgangene.” 

”Vi forsøger at give folk informationer om hvor de skal klikke hen for at finde den information de 

søger, men vi vedligeholder ikke selv mange af informationerne, dem har vi outsourcet. Vores 

primære opgave er at folk kan finde informationen, det er andres opgave at ajourføre den.” 

”Jeg har som kvalitetschef forsøgt at lave kvalitetsrapporter, men lederne læser dem ikke. Vi 

forsøger at analysere på de tilgængelige informationer for at kunne sige til medarbejderne hvad de 

skal være opmærksomme på.” 

”Vi bruger de nyhedsbrevene som et primært medie til at dele informationer, da folk ikke holder 

styr på deres mails. Nyhedsbrevene er også besværlige at holde styr på, men det er det bedste vi 

har.” 

”Der en årsag til at tingene går galt. Informationen er til stede, men medarbejderne påstår at de ikke 

har tid til at læse den. Jeg er af en anden opfattelse som leder. Jeg mener at de har tid til at søge og 

finde information.” 

                                                 
17 Nyhedsbrev der udsendes hver fredag. Dagens kundebetjening udsendes dagligt. 
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”En af måderne at dele viden på er at gå ud og fortælle folk om konkrete sager. Jeg gør det en gang 

i kvartalet, hvor jeg har samlet en række eksempler. Jeg oplever at folk simpelthen har siddet med 

hovedet under armen. Det er nemt at være bagklog.” 

”Hvis folk læser den information der er til rådighed, så bliver sagen også løst korrekt første gang. 

Travlheden i afdelingen afhænger af vores evne til at betjene kunden korrekt først gang. Hvis en 

kunde skal ringe 4 gange og rykke for en sag, og være i kontakt med 4 medarbejdere i stadet for en, 

så har vi jo travlt! Vi skal ikke lave fejl der gør at kunderne ringer ind flere gange.” 

”Jeg synes ikke at intranet, notes og andre systemer spiller godt nok sammen. Teknikken er ikke 

optimal. Vi kunne f.eks. godt tænke os at der kom en række store fladskærme op rundt omkring i 

centret, hvor informationer bliver vest. Det er en halvpebret løsning.” 

”Eftersom der er ansat 230 personer i kundeservice, og der gennemsnitligt er lidt over 100 personer 

på arbejde samtidigt, så går der jo tid før informationer har nået alle. Der går tid mellem 

informationen er aktuel til den er opsnappet.” 

”Ansatte bliver sure over at de får noget at vide i sidste øjeblik, men grundet konkurrencen i 

branchen udvikler Nykredit produkter hurtigt, og med kort varsel, så det er der ikke noget at gøre 

ved.” 

”kunden ringer ind og efterspørger et produkt, som medarbejderen ikke er klar over eksisterer” 

”Medarbejderne synes at intranettet og notes er uoverskueligt. Der kommer simpelthen for meget 

ind, og det står for rodet. Jeg mener at det er svært at gøre det anderledes.” 

”Medarbejdernes største anke er at finde informationerne, for de er der.” 

”Data ligger spredt rundt omkring. Der ligger noget som mails, noget som nyhedsbreve, noget i 

databaser. Medarbejderne sidder i de enkelte teams og udvikler deres egne databaser og 

html.sider18. Det handler om kroner og ører.” 

”Hvis Nykredit ikke kan hjælpe, så ordner vi det selv” 

                                                 
18 Internet sider, lavet udenom de officielle Notes tilgange, således at de blot kan ligge på et netværksdrev.  
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”Da det er et call-center vi arbejder i, er det godt at kunne tilbyde folk noget andet at lave, f.eks små 

udviklingsprojekter, så de lærer noget, og kan bruge deres kompetencer.” 

 

”Hvis medarbejderne ikke mener at de har tid til at læse information, så har de vel heller ikke tid til 

at skabe eller ajourføre viden.” 

”Det skal være nemt og intuitivt, og det skal være pædagogisk og ikke mindst opdateret!” 

”Jeg mener at der skal udpeges nogen der får ansvaret for at tingene og informationen er up to date. 

Nogen der er proaktive, og sørger for at tingene er opdaterede.” 

”Når alle har ansvar, så er der ingen der tager det, da de regner med at der er andre der ordner det 

for dem” 

”Der eksisterer ikke nogen direkte belønningsstruktur når det kommer til videndeling. 

Kundeservices belønningsstruktur er bygget op om faktabaserede målinger, som er yderst nemme at 

måle på. F.eks. hvor mange kald den enkelte har taget osv.” 

”Hvordan måler man på om en person bidrager til teamets udvikling? Udfordringen er at måle på de 

bløde mål. Dette kan f.eks. komme gennem medarbejdersamtaler med lederne.” 

”Koncerndirektionen forholder sig jo kun til faktabaserede tal, når der skal lægges budgetter for 

f.eks. bonusser. De bløde mål medvirker til at nå de ”hårde mål”.” 

”Det er et problem at folk ikke finder og registrerer den rigtige viden og gætter overfor kunden.” 

”Medarbejdere lærer hurtigt hvem de skal kontakte for at finde information. Nyansatte vil typisk 

spørge underviserne. Der er en masse uofficielle kanaler som folk kan finde viden igennem. 

Officielt er der en base af viden hos individer indenfor de forskellige forretningsområder.” 

”Hvis medarbejdere komme med det samme konkrete spørgsmål til mig mange gange, så må jeg jo 

spørge mig selv hvor jeg har svigtet, siden at den viden ikke sidder fast hos folk. En del af dette er 

jo også fordi der er en meget stor udskiftning af medarbejdere.” 
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”Medarbejdere kan forsøge at håndtere klager selv, ellers er jeg den officielle kanal som klager 

bliver behandlet igennem. Hvis kunden ønsker at skrive en klage, eller snakke med en overordnet, 

så er det mig der behandler sagen.” 

”Klager bliver registreret i vores CRM-system dialog. Det er meget vigtigt at klager står i vores 

CRM-system, så alle kan se historikken på kunden. Der bliver lavet status og opsamlinger over 

klager hvert kvartal.” 

JO�J 

9 års anciennitet i Nykredit 

Teamchef for ekspeditionsservice, som udelukkende består af studerende. 

Sidder også med en del administrative opgaver. Vagtplanlægning, strategi osv. 

”Jeg går ind for situationsbestemt ledelse.”  

”Indlevelse med kunderne. Medarbejderne forsøger at servicere kunden på bedste vis, og vise at 

Nykredit er professionel.” 

”Nykredit er meget afhængige af at være i besiddelse af den nødvendige viden for til at servicere 

kunderne. Noget af det vigtigste er at for vidensdelt medarbejderne for at højne kvaliteten af 

arbejdet.” 

”Der videndeles på forskellige måder, f.eks. medarbejdere imellem som vi kalder kollegasparring. 

Der eksisterer også en hotlinefunktion på telefonnummer 9191, hvor man kan søge sparring til 

forretningsgange og produkter. De faglige trænere som lærer medarbejdere op fungerer også 

efterfølgende som sparringspartnere.” 

”Vores tekniske setup, er baseret på HR & Økonomiafdelingen, som opdaterer intranet mm. Vi har 

en side der hedder A-Z om produkterne, som vi forsøger at vedligeholde. Altså sker videndeling i 

Kundeservice på rigtigt mange planer.” 

”Videndeling i afdelingen er med til at gøre folk professionelle, og i stand til at levere den bedste 

kundeservice til kunderne.” 
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”Jeg synes ikke at den måde videndeling fungerer på i dag er den optimale løsning, og der synes jeg 

specielt at det handler på it-området.  Man kan f.eks. ikke søge dynamisk på et enkelt ord, men skal 

simpelthen vide præcis hvor den information man søger ligger henne. Det er ikke dynamisk nok.” 

”Vi kommer simpelthen ikke hurtigt nok ud til medarbejderne med viden. Vi bruger chats19, til 

hurtigt at komme med information, men lige så straks at chatten bliver lukket ned, er den viden gået 

tabt.” 

”Jeg ville ønske at systemerne understøttede en mere fleksibel og dynamisk videndeling, 

medarbejdere i blandt.” 

”Teknisk set er det enormt besværligt at dele viden, da den først skal ind til vores 

planlægningsfunktion (HR & økonomisupport), som skal sætte det op i html, og derefter lægge der 

på intranettet. Det er nok for at sikre kvaliteten af det der bliver lagt op på intranettet, men 

planlægningsfunktionen kender ikke produkterne, så hvordan skal de kunne tage stilling til om den 

information de lægger op, er korrekt?” 

”Der eksisterer en kvalitetssikring så indholdet er tjekket igennem inden man trykker på den store 

knap, og lægger det ud på intranettet, tilgængeligt for 220 medarbejdere. Det er en svær balance.” 

”Under uddannelsesforløbet lærer medarbejderne hvor de kan finde de forskellige informationer, i 

forretningsgange, og hvor de ligger. De bliver opfordret til at tilføje de vigtigste links under 

foretrukne.” 

”Medarbejderne kender mulighederne, men jeg hører fra dem at det ikke fungerer optimalt. Det sker 

tit at et link er dødt, og så mangler der en information som men regnede med lå der.” 

”Sametime chat fungerer rigtigt godt, men hvis man f.eks møder senere ind på arbejde, kan man 

ikke læse historikken.” 

”Det kunne være fedt med et medie der understøtte videndeling således at information kunne 

kategoriseres efter hvornår, og i hvor lang tid den er gyldig.” 

”Det er essentielt at medarbejderne selv er opsøgende i forhold til viden.” 

                                                 
19 Kundeservice benytter sig af Lotus Sametime, som er en chat-klient ligesom messenger. 
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”I og med vi har et uddannelsesforløb forventer vi at medarbejderne har helt styr på de 

grundlæggende ting.” 

”Der eksisterer officielle mål, såsom målet at vi gerne vil betjene alle kunder indenfor en rimlig tid, 

og derfor har vi bl.a. 80/25 målet som betyder at 80% af alle kald skal blive besvaret indenfor 25 

sekunder. Vi bruger tilfredshedsanalyser foretaget blandt kunderne til at vurdere kvaliteten af det 

udførte arbejde.” 

”Jeg har valgt med jævne mellemrum at lytte med til mine medarbejderes telefonsamtaler, for at 

høre hvordan de betjener kunderne, og for at kunne give feedback. Jeg forsøger på den måde at 

”måle” på andet en de hårde facts.” 

”Jeg har ikke et kontor hvor jeg sidder isoleret. Jeg sidder blandt medarbejderne, og så de kan se 

mig og føle mit nærværd.” 

”Gennem IT-løsninger er det muligt at måle på alle ting i forbindelse med brugen af telefoner og 

IT-systemer. Vi kan f.eks. se hvor mange telefonbeskeder en medarbejder har lagt på en dag, og 

bruge dette til at undersøge om dette er fordi vedkommende ikke er i stand til at hjælpe kunden.” 

”Vi holder samtaler med medarbejdere minimum en gang om året, for at snakke om hvad de har lyst 

til, og hvad de gerne vil med deres job. De skal have lyst søge deres eget job igen.” 

”Vi måler desuden medarbejdertilfredshed gennem anonyme spørgeskemaundersøgelser som vi 

kalder fokus light. På den måde får vi ærlig feedback på hvordan medarbejdere i de enkelte teams 

synes at det går.” 

 KADA 

35 års erfaring i banksektoren 11,5 år i Nykredit 

Kvalitetsansvarlig – foretager stikprøver af kundekontakten, hjælper med at besvare klager, og 

hjælper med problemer i kundesager. 

”Jeg går mere op i kvalitet end kvantitet, jeg går meget op i at kvaliteten er i orden, sådan så at 

kunderne ikke vender tilbage og siger, at det vi har gjort det er forkert, og derfor er jeg nok også 

noget længere om det, end man normalt ville være” 
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”Jeg vil hellere have at tingene er i orden, end at det bare bliver gjort hurtigt færdig” 

”Nogen gange skal du rede nogen tråde ud, og der nytter det så ikke at være hurtig, men der nytter 

det at være grundig, sådan at kvaliteten bliver i orden” 

”I modsætning til telefon teamsne, handler det ikke om at jeg skal nå så meget som muligt, men at 

jeg skal nå det så godt som muligt” 

”Folk kommer til mig, hvis de gerne vil have hjælp til at vide hvordan en opgave eller et problem 

kunden har stillet skal løses” 

”Så kommer de til mig, og så prøver jeg at hjælpe dem ud fra den viden som jeg har opbygget 

efterhånden i de mange år jeg har været i finanssektoren” 

”Det er en viden som mere og mere er puttet op i min rygsæk efterhånden som jeg har lært det” 

”Finanssektoren har jo ikke ret meget i de 35 år, som jeg har været i den” 

”Det handler stadig væk om at servicere kunden bedst muligt, bare på nogle måske mere raffinerede 

måder end tidligere” 

”Tiderne har ændret, at man kan gøre meget mere med teknikken i dag, end man kunne dengang” 

”Nogle af de beskrivelser, der ligger i ekspeditionen, har jeg været med til at skrive, ud fra hvordan 

Nykredit gør det, og også ud fra den viden jeg har omkring, hvad kutymen er i finansverdenen” 

”Nykredit er stadig ny hvad angår bankverdenen, så nogen lægge retningslinjer ud fra kutymen” 

”Jeg har lagt vores retningslinjer ind på vores hjemmeside ”A-Z”, og det er vigtigt at holde det up-

to-date, så medarbejderne altid kan finde det” 

”Det er vigtigt at tingene er samlet et sted, sådan så man ikke skal lede 10 forskellige steder for at 

finde en oplysning” 

”Ekspeditionen synes jeg har været meget gode til at bruge mediet, og er meget interesseret i, at 

tingene er i orden. Til gengæld synes jeg nogen gange, at telefonerne, går lidt for meget i panik i 

forhold til det, fordi de sidder med kunden lige nu og her. Det er nok der, hvor viden skulle lidt 

mere ud sådan, at de kan tage det lidt mere stille og roligt” 
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”Jeg har dog aldrig siddet i telefonteamet, så det er min opfattelse ud fra de ting de spørger mig om” 

”Mediet er meget svært at overskue, fordi mange kommer ind ”fra gaden”, og har ikke haft den 

finansmæssige uddannelse. De får godt nok en uddannelse fra akademiet, men den uddannelse varer 

kun 10 uger i forhold til en uddannelse inden for bankverdenen, som varer 2 år. Så der er meget der 

meget, der skal puttes ned i ens hoved og skal hænge fast.” 

”Derfor kan jeg godt forstå det, når de kommer og spørger, og det er også fint nok med mig, det har 

jeg ikke noget imod” 

”Jeg synes ikke det har været svært for mig rent teknisk at opdatere mediet, jeg har udviklet mig 

meget teknisk siden jeg kom ind i Nykredit, så jeg synes ikke det har været svært, men jeg er altid 

åben for, hvis der skal gøres noget nyt og noget anderledes” 

”Man kan selvfølgelig altid finde nogen nyere og nemmere måder at gøre tingene på, men den 

viden har jeg ikke” 

”Jeg mener, at alle medarbejderne for nogen informationer med gennemgang af systemerne” 

”Jeg går meget stærkt ud fra, at man får viden om, hvor man kan søge tingene. Det er i hvert fald 

det, der er vigtigt, da det er der, man skal søge, hvis man kommer i tvivl” 

”Jeg bruger Notes til at opdatere databasen, og det mener jeg ikke der er mange, der ved hvordan 

man gør. Jeg mener ikke der er andre, der har været inde i det end dem der er sat ind i, hvordan man 

gør tingene. Det er det jeg synes er vigtigt, at der er så få der har adgang til at gå ind og opdatere 

det. Sådan at vi ikke er for mange, der går ind og blander oplysningerne, så  der kan komme noget 

misvisende ind. Det er også vigtigt at man følger den samme struktur i opbygningen af en besked, 

så man altid kan finde tingene på en bestemt måde, og ikke skal lede efter dem” 

”Jeg tror ikke, at medarbejderne har nogen teamrooms, der har man forandret det, så der ikke skal 

bruges så meget tid på det. Den kommunikation der sker medarbejderne imellem, det tror jeg mere 

er Sametime, hvis det bare er en almindelig besked rundt omkring” 

”Det jeg synes er vigtigt, det er at man hjælper hinanden. Man skal have en interesse i at hjælpe 

dine kollegaer. Man skal også selv opbygge en viden, så man lærer efterhånden og husker det” 
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”Man skal være menneskelig, men man skal også have den der professionelle side, når man ringer 

og taler med en kunde” 

”Det der er vigtigt med kulturen herinde, at det er vigtigt at kunne omstille sig fordi der hele tiden 

kommer nogle nye ting, ny teknik og nye produkter. Så man skal indstille sig på, at kunne ændre sig 

hele tiden” 

”Medarbejdere skal være gode til selv at søge viden” 

”Man skal vide, hvor det er man skal søge oplysningerne, og så er det vigtigt, at oplysningen er let 

tilgængelig” 

”Jeg ved, at der er mange der får at vide, at hvis de ikke selv kan løse problemet, så skal de gå til 

mig. Jeg ved ikke hvordan det har spredt sig, men jeg tror det er foregået mund til mund” 

”Der var engang nogen der sagde til en gruppe der blev vist rundt, at de bare skulle holde sig gode 

venner med mig, fordi jeg vidste en masse ting” 

”I nogen situationer kan det måske være for meget, at folk kommer og spørger, fordi jeg måske 

sidder midt i et projekt, men jeg har svært ved at sende folk væk, fordi nor de kommer er det fordi 

de er i en panik situation eller ikke aner, hvordan de skal løse en opgave” 

”Det er ikke sådan, at jeg får det samme spørgsmål hver uge, når de har været og spørge, så tror jeg 

også de deler deres viden, når de kommer tilbage på deres plads til kollegaen ved siden af” 

”Det er for det meste nye ting folk kommer og spørger om, eller også er det bare fordi jeg har evnen 

til at tænke ”nå ja, de skal have lov til at spørge”” 

”Vi har nok en samlet kultur for afdelingen, men hver team har også sin egen lille kultur. Jeg synes 

alle er interesseret i, at vi skal have det godt, og nogle af dem, der har forladt os, siger at vi skal 

være glade for det vi har. Nykredit er interesseret i, at deres medarbejdere har det godt” 

”Der eksisterer så vidt jeg ved ikke nogen målinger af, hvordan medarbejdere deler deres viden” 

”Det kunne være en god ide, hvis man lagde mærke til hvilke sider, der blev klikket mest på, sådan 

at man måske kunne lægge mere vægt på en orientering af emnet, så folk ikke skulle bruge tid på at 

gå ind på siden” 
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”De ”gamle” medarbejdere bliver ikke målt på deres udvikling, men jeg mener, at man med de nye 

laver nogle tests for at se, om de har opnået den viden de skal efter deres 10 ugers kursus, og hvis 

der er huller i deres viden, så går de ind og giver noget mere undervisning på det område som den 

enkelte mangler” 

”Så vidt jeg ved eksisterer der ikke nogen belønningsstruktur for at dele sin viden, andet end at du 

får æren af at skrive det.” 

KA�Y 

25 år og lærerstuderende 

Salgscenter 1,5 år, KS 2 år først telefonstuderende, nu træner for nye studerende 

”en gang imellem kan det godt gå lidt hen over hovedet på folk, hvad der foregår af nye ting, men 

det er blevet bedre efter organisationsændring” 

”de studerende er i et team for sig selv hvilket gør, at der er mere opmærksomhed på, at de ikke er 

der hver dag, og der er mere fokus på, at holde dem opdaterede med nye ting” 

”en god leder skal være tæt på, så man kan gå til ham, og han også selv komme til en” 

”lederne er gode til at give frihed under ansvar, og lederne sidder lige ved siden af, og er 

tilgængelige når der er brug for det” 

”jeg har enormt stor frihed som træner… for de studerende er der også en stor grad af frihed under 

ansvar, men dog lidt mindre grad, da vi er lidt over dem, og sætter dem i gang og fortæller dem 

hvilken rækkefølge de skal prioritere opgaverne” 

”der er nogen opgaver, der skal løses, men ellers synes jeg at der generelt er frihed under ansvar” 

”man bliver taget alvorligt som studerende, og det forventes at man engagerer sig som studerende” 

”der er en stor grad af åbenhed, og man bliver ikke mødt med en lukket dør, hvis man går rundt til 

andre kolleger eller andre afdelinger internt i KS” 

”rent personligt handler vidensdeling for mig om, at have mulighed for, at kunne udvikle sig som 

medarbejder. Der er masser af kompetente mennesker herinde og der er masser af ting man kan 
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lære, hvis man selv opsøger det, og det er der mulighed for, hvis man selv er interesseret i at få del i 

denne her viden, som ligger i de forskellige kompetencer folk har” 

”jeg her personligt opbygget en god erfaring, der gør at jeg kan svare mange kunder hurtigt” 

”jeg er stadig meget afhængig af at kunne finde de rigtige oplysninger i systemerne” 

”vi har måttet erkende at mange studerende synes det er uoverskueligt med at søge de forskellige 

ting, og derfor har vi taget de mest almindelige normale ting med forretningsgangen og de ting man 

oftest skal bruge, og så har vi lavet vores egen lille hjemmeside, som kun er for vores team, hvor det 

ligger” 

”de ting som ligger på hjemmesiden kunne i teorien også være interessant for andre end lige vores 

team” 

”vi har måske lukket os lidt inde ved kun at bruge den hjemmeside” 

”vi har reducerede kompetencer i forhold til de fastansatte og derfor er der mange ting der ikke er 

relevante og så kan det være lidt af en jungle at finde rundt i, og derfor har vi plukket det ud vi 

oftest bruger, men derudover forventer vi stadig at man bruger intranettet osv. måske bare i en lidt 

mindre grad” 

”vi bruger også videndeling til at lave arbejdsbeskrivelser og workflows, sådan så at alle i 

princippet kan komme ind fra gaden og lave den samme opgave på den samme måde” 

”vi laver nogen ensrettede lektionsplaner, så der er en mester lektionsplan som man skal følge, så 

alle får det samme ud af det” 

”uddannelsen tager samlet ca. 2 uger fuldtid og inkluderer  forretningsgange, kundebetjening, 

produkterne og systemerne som tager  enormt lang tid samt træning ved telefonerne” 

”det øger effektiviteten hvis viden er let tilgængelig dvs. hvis alle ved lige præcis hvor de skal finde 

svar” 

”det er bedre at bruge 2 min. på at finde det rigtige svar end at lade kunden svæve i uvished” 

”det vi bruger er i vores team er, at vi altid har en faglig træner til rådighed, som de kan spørge” 
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”ulempen er at hvis folk allerede kender svaret, men alligevel spørger den faglige træner bare for at 

få bekræftet svaret, går det ud over effektiviteten” 

”det er bedre at spørge en ekstra gang end at give kunden et forkert svar” 

”jeg synes at systemerne fungerer, men de kan godt være lidt uoverskuelige, når man skal lære nye 

mennesker op især Dialog, som har utrolig mange lag, og det kan være svært at vide lige hvor man 

skal kigge henne” 

”mht. forretningsgangene skal man vide hvad man skal søge på, for at finde de rigtige ting, og der 

har vi så linket til nogen helt specifikke opslag som vi bruger tit” 

”vi bliver orienteret meget på basisnyt mht. kundebetjening her og nu. Sametime og intranettet 

bliver brugt meget, mails bliver også brugt, men vægaviserne er ikke nogen primær kilde” 

”de fysiske rammer er hensigtsmæssige i forhold til de opgaver der skal udføres, især for os som 

studerende er det rart, at man sidder i et åbent miljø, hvor man hele tiden kan bruge hinanden og 

spørge hinanden” 

”nogen gange kunne man måske godt forestille sig at der er lidt for meget larm og lidt for meget 

rumsteren rundt for dem, der sidder med de svære opgaver, men for vores team er det rigtig rart, at 

der er dette åbne miljø” 

”Jeg synes at mine kompetencer bliver udnyttet godt, og jeg elsker at undervise og at formidle 

viden, og jeg udvikler mig også selv, fordi hver gang man har en opgave, som man ikke kan løse, så 

finder man svaret på det, hvilket man i højere grad er nødt når man skal viderebringe viden” 

”jeg bliver involveret i beslutningsprocesserne hvis det er relevant for mig, og hvis jeg kan bidrage 

med noget som f.eks. ændringer i workflows eller ved ansættelsen af nye medlemmer af teamet, 

men ikke i de rent ledelsesmæssige ting” 

”vi har en ambition om hele tiden at kunne udvikle folk” 

”det kan godt gå hen og blive monotont, hvis man kun kan sidde og tage telefoner, der handler om 

at åbne og lukke dankort og ikke noget andet, så vi prøver hele tiden at få flere opgaver på” 
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”en gang hver 14. dag går vi rundt til hver medarbejder og viser statistikken for den person, ikke for 

at overvåge, men for at bruge det som en indgangsvinkel til en dialog med personen om hvordan det 

går” 

”vi er meget afhængige af hinanden og derfor også afhængige af at hjælpe hinanden med at få folk 

up to date, da vi er 60 medarbejdere i vores team, som alle skal opdateres” 

 ”vi har styr på hvem der har hvilke kompetencer i form af et Excel ark hvor vi holder styr på hvem 

der kan hvad, men ellers er der ikke generel måling på det” 

”der er ikke nogen belønnings / forfremmelses struktur andet end at man får ros hvis man gør det 

godt, og hvis man ikke gør det så godt bliver der gået lidt mere stille ved dørene, fordi man skal 

ikke være bange for at kvaje sig så at sige, det skal der også være plads til en gang imellem” 

”jeg kan ikke mærke nogen ændringer i forbindelse med fokusmålinger, men vores målinger har 

også været generelt gode, men de bliver taget meget alvorligt” 

”af praksisfælleskaber er jeg primært en del af trænergruppen, og derudover alle de studerende og 

så resten af KS” 

”vi har nogen studerende der er gode til at tænke nyt” 

”i perioder er der for meget pres på til at gøre det jeg vil i forbindelse med min stilling, primært når 

der er nye medarbejdere og dermed også mange praktiske ting at tage sig til” 

PERA  

PERA er ansvarlig for Nykredits databaser, samt vedligeholde af en række systemer. Vores 

interview med ham, er ikke foretaget ud fra interviewguiden, men en uformel samtale, da vi 

tilfældigvis mødte ham i elevatoren hos Kundeservice, selvom vi havde planlagt at foretage et reelt 

interview.  

Spørgsmål: Vi har lagt mærke til at i kører med en snart 9 år gammel version af Lotus Notes, 

hvorfor har I ikke opdateret jeres systemer, for at have den nyeste og smarteste version. 

Svar: Nykredits systemer er meget integrerede, mange af systemerne arbejder samen. I skal tænke 

på at der er omkring 4000 IT-brugere i Nykredit, så bare en lille ændring er ekstremt ressourcetung. 
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Jeg er godt klar over at det er en gammel 6.1 version vi kører med, men den fungerer og er yderst 

stabil. ”if it ain’t broken why fix it” 

 

Hvis Lotus Notes bliver opdateret på 4000 maskiner, er vi ikke helt klar over konsekvenserne. 

F.eks. er telefonsystemet er integreret med kalender og navnesøgningen. Dette er en funktion som 

de ansatte bruger meget i deres hverdag. Hvis der er problemer med systemerne, koster det Nykredit 

meget, og kunderne bliver meget utilfredse.  

Spørgsmål: Har det noget med økonomi at gøre? 

Svar: Ja det har det i høj grad. Enhver ændring i så store systemer er kostbar. 

Spørgsmål: Var det så ikke en mulighed blot at opdatere systemerne hos Kundeservice? 

Svar: Nykredit har en overordnet IT-strategi for at sikre at der kan ydes support på alle systemer fra 

et centralt sted. Hvis Kundeservice bruger andre systemer end resten af organisationen, er der ingen 

officiel support. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. 

Spørgsmål: Har nykredit så snart tænkt sig at gøre noget ved de gamle systemer? 

Svar: Der er i øjeblikket planer om at skifte hele Notes Platformen ud med Microsoft Sharepoint 

(Microsofts pandent til Notes ), men det er et kæmpe projekt der vil tage lang  tid.  

Spørgsmål: Hvorfor er det nødvendigt at skifte til en helt anden platform, i stedet for at opdatere 

den eksisterende Notes løsning? 

Svar: Vi tror det er bedst at starte på en frisk. Som I selv nævner er vores nuværende Notes ikke 

blevet opdateret i mange år, og folk er generelt trætte af systemet. Microsoft er en meget populær 

løsning, og den kan vende folk modstand mod at bruge systemerne.  

 

 

 

  



Videndelingsteknologi- Et casestudie af Nykredit Kundeservice 2009 

 

Peter Hvedstrup Jensen og Nikolaj Holm Ostri, cand.merc(dat) januar 2009 142

13. Bilag C – Vægaviser 

 
  

Intro 

I denne udgave af  vægavisen vil vi fortælle lidt 

nærmer om, hvad der rør sig vedrørende  det 

fy siske  a rbejdsmiljø i K undeservice sam t hvad 

der skal ske i den kommende tid . 

  

Fysisk arbejdsm ilj ø 

I foråret  200 8 var I  al le med til, at svare på en 

arbejdspladsvurdering omkring det fysiske 

arbejdsmiljø her i  Kunderservice. Det fysiske 

arbejdsmiljø omfatter  stort set alt  det på en 

arbejdsplads, som ikke handler  om mennesker og 

planlægning. Det kan f.eks. være støj, vibrationer, lys, 

osv. I  den fys iske arbejdsmiljøundersøgelse blev der 

spurgt ind til nedenstående forhold: 

 

1. Jeg er tilfreds  med  m it arbejdsbord  og de fysiske 

rammer omkr ing mig 

 

2. Jeg er til freds  med m in kontorstol 

 

3. Jeg er  tilfreds  med forholdende omkr ing m in s kærm 

og IT programmer 

 

4. Jeg er til freds med indeklimaet (varme, udluftning 

m.v.) 

 

5. Jeg er til freds  med rengøring en/oprydningen 

 

6. Jeg er til freds  med arbejds lys og dagslysindfald 

 

7. Jeg er til freds  med støjniveauet 

 

8. Mit fys iske arbejdsmiljø er  godt og påvirker  ikke m it 

 sygefravær 

 

De forhold som der var mest uti lfredshed omkr ing er 

følgende: 

 

1. Indeklima: I  forhold ti l indeklimaet er det 

nedenstående tin g, der fylder mes t: 

- D år ligt klimaanlæg – A lt for  skiftende 

  temperatur  (mellem kold og varm luft ) 

- Tyk, tung og tør  luft 

 

2 . Støjniveau: I forhold til støjniveauet er  det 

nedenstående ting, der  fylder mest: 

- Støj fra andre comput ere og telefon samtaler 

- Det at vi sidder  for  tæt medfører  øget støj 

-  Støj fra åb ne vinduer pga. at klimaanlægget  

   ikke virker 

 

3 . Rengør ing/oprydning: I  forhold til rengørin g er det 

nedenstående ting, der  fylder mest 

- Manglende rengøring i d ybden (f.eks. p å 

  toilett erne og på dørene) 

- Rod på borde og i køkken 

- Vi  er  ikke selv gode nok til  at rydde op – f.eks. 

  glas, bestik m.m.  

 

4 . Kontorstole: I  forhold til kontorstole er  det 

nedenstående ting, der  fylder mest 

- Personlig inds tilling af stolen 

- Pga. skiftende pladser  får  vi også nye 

  kontorstole – derfor sidder man tit dårli gt  

 

5 . Skærm: I  forhold ti l skærme er det nedenstående 

ting, d er  fylder mest 

- Bedre skærme 

- Større skærme 

 

For at forbedre ovenstående vil arbejdsmil jøgruppen 

og en projektgruppe sætte sig sammen, for at 

udarbejde en handlingsplan for  2 009.  

 

Handlingsplanen s kal bl.a. i ndeh olde, hvilke pr imære 

problems tillinger der  er  i den fys iske 

arbejdsmiljøundersøgelse samt hvilke handlingsplaner, 

der  skal  satses på i 2009. Handlingsplanen s kal l igge 

klar  d. 1. september 2 008.  

 

D u kan læse mere om arbejdsmi ljøet generel t I 

”A rbejdesmil jønyt”, som li gger under teamrooms på 

Intranettet. Her kan  du bl.a. s e, hvem der er din 

arbejdsmiljørepræsentant. I  vil høre nærmere om 

vores arbejde, når  handlingsplanen er  fæ rdig. 

 

Læs  mere om vores arbejde i næste udgave af 

Kundeservice’ vægavis. 
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Intro 

I slutningen af år 2006 blev det besluttet, 

at sætte endnu mere fokus på 

serviceringen af vores kunder i hele 

privatområdet. Arbejdet blev startet op i 

maj måned med Arne Sørensen som 

projektansvarlig. Målet med projektet var 

følgende:  

 

1. At skabe et overblik på tværs af hele det 

blå privatområde over hvilke services vi har 

i dag 

 

2. At afdække og identificere områder, hvor 

der er Nykredits service kan forbedres 

 

3. At arbejdet medfører klare 

forventningsafstemninger mellem kunden 

og Nykredit. 

 

Udbyttet skal være, at kunderne oplever 

værdi og at vi fastholder endnu flere 

kunder 

 

Servicearbejde på Nykreditniveau 

I forbindelse med ovenstående er der blevet 

udarbejdet et serviceunivers for Nykredit, som 

giver et overblik over, hvilke serviceaktiviteter vi 

stiller til rådighed for vores eksisterende kunder. 

Endvidere er der blevet identificeret en række 

såvel større som mindre opgaver, som hver især 

kan føre til forbedring af Nykredits Kundeservice 

– Jf. liste som er opsat i Nyhedsrummet på 7. 

sal. 

 

Det videre servicearbejde er nu overdraget til 

Privatafdelingen, som i den kommende tid har til 

opgave, at prioritere og gennemføre de 

identificerede opgaver. 

 

 

Servicearbejde internt i Kundeservice 

I forlængelse af vores arbejde med kundeservice 

på Nykreditniveau bevæger vi nu fokus en tand 

tættere på os selv og vil den kommende tid 

fokusere på, hvordan vi internt her i 

Kundeservice kan yde ”Den bedste 

kundeservice”. I den forbindelse er vi bl.a. gået i 

gang med, at kigge på ekspeditionsområdet i E-

service, hvor vi har udvalgt nogle processer, 

som vi vil optmiere. Konkret kigger vi pt. på 

vores servicemål i ekspeditionen, med et mål 

om, at få bragt dem ned fra 2 dage til 0 dage. 

Endvidere er vi i fuld gang med, at kortlægge 

kortområdet, herunder kundens vej fra bestilling 

til levering – med henblik på, at få nedbragt 

ekspeditions- og leveringstiden. 

  

Ovenstående er startskuddet til det, som vi 

kommer til, at arbejde meget mere med den 

kommende tid – nemlig, at kigge på vores 

arbejde med det formål, at kunne yde ”Den 

bedste kundeservice”.  

 

Læs mere om dette arbejde i næste udgave af 

Kundeservice’ vægavis, som udkommer d. 14/11 

2007. 
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