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Videnbaserede firmaer er værdi-værksteder, hvor ressourcer skal 
matches mod problemer 

(Woiceshyn, J. og Falkenberg, L.: Value Creation in Knowledge-Based Firms: Aligning Problems and 
Resources, The Academy of Management Perspectives, Vol. 22 # 2, May 2008: 85-99.) 
 
’Værdikæden’ har som begreb været en stor hjælp til forståelse af værdiskabelsen i en traditionel 
virksom- hed. Det er nemt at se materialernes vandring for sig fra udvindingen, ind på f.eks. en 
bilfabriks samlebånd 
og videre ud igennem distributionsleddene til forbrugeren. Det er også nemt at forestille sig udvikling, 
design, marketing og salg som led i værdikæden. 

 
Til gengæld er værdikæden ikke nogen stor hjælp til forståelse af værdiskabelsen i mange videnbaserede 
virksomheder. På et hospital, i et arkitektfirma eller et revisionsfirma sker værdiskabelsen ikke som en 
mate- rialestrøm i et lineært forløb. Nogle operationer på hospitaler er sådan, men rigtig mange former 
for diagno- stik og behandling på hospitaler er ligesom i de andre videnintensive processer forskellige 
former for avance- ret problemløsning. Her bliver mange forskellige kompetencer bragt i spil i et 
komplekst samspil, som på in- gen måde ligger pænt i rækkefølge. 

 
Denne artikels forfattere har tilført stor værdi i forståelsen af, hvordan videnbaserede virksomheder skal 
or- ganisere sig for at fungere effektivt. Forfatterne arbejder videre med begrebet ’værdi-værksted’. Ved 
at stu- dere organisering af olieefterforskning i fire forskellige virksomheder bliver de i stand til at 
opstille et praktisk begrebsapparat til at beskrive og analysere forskellige måder, hvorpå man kan 
organisere sine værdifulde videnprocesser – indrette sit viden-værksted.  
 
Her gengives det centrale skema, hvor de fire undersøgte virksomheders forskellighed opsummeres, og 
be- greberne dermed får praktisk mening: 
 

 
 •       Rutine teknologi, hyldevarer •       Både hyldevarer og ny tekno- 

logier 
 Ledelsessystem 

misk   
der  

 Mere  
af 

omkostninger 
 

 
 

 

  
 Lav teoretisk viden 

Høj teknologisk viden 
Moderat teoretisk viden 
Moderat teknologisk viden 

  
 Få/ingen interne kontakter; stær- 

ke eksterne kontakter 
Netværk ikke særlig udviklet; kun 

med lokale leverandører 

Stærke interne og eksterne 
kontakter 

Netværk godt udviklet og ud- 
nyttet; mest med lokale leveran- 
dører 

 Den værdi   
 Veldokumenterede løsninger (føl- 

ger andre i teknologi) 
Lokal (individuel) autonomi 

Innovative løsninger – men i 
samarbejde med leverandører 
for at sænke omkostninger 

Centraliseret autoritet (for at 
sænke omkostninger) 

  
 Uafhængige teknologier – ingen 

fælles platform 
Delte teknologier men ingen 

fælles platforme 
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 •       Lav grad af koordineret informati- 
on (ingen central funktion, ingen 
formidling) 

•       Lav teknisk support 

•       Høj koordination af informati- 
on (central funktion, formidling) 

•       Moderat teknisk support 

Forøget 
effekt 

 

’Cross’ 
 

’Stream’ og ’Cross’ 

 Videnbase 
 •       Moderat teoretisk viden 

•       Moderat teknologisk viden 
•       Høj teoretisk viden 
•       Høj teknologisk viden 

 Netværksressourcer 
 •       Stærke interne og moderate eks- 

terne kontakter 
•       Netværk veludviklede og velud- 

nyttede med lokale og internationale 
leverandører og forskningskonsortier 

•       Stærke interne og eksterne 
kontakter 

•       Netværk veludviklede og vel- 
udnyttede med lokale og inter- 
nationale leverandører og forsk- 
ningskonsortier 

 Den værdi  viden tillægges 
 •       Veldokumenterede løsninger (føl- 

ger andre i teknologi) 
•       Centraliseret autoritet (for at lette 

videndeling) 

•       Innovative løsninger (tekno- 
logisk leder) 

•       Centraliseret autoritet (for at 
lette videndeling) 

 Teknisk system 
 •       Integrerede teknologier -  fælles 

platform 
•       Hyldevarer 

•       Integrerede teknologier – fæl- 
les platform 

•       Nye, radikale teknologier 
 Ledelsessystem 
 •       Høj koordination af information 

•       Høj teknisk træning/støtte 
•       Høj koordination af informati- 

on 
•       Høj teknisk træning/støtte 

 
Artiklen giver mere kød på eksemplerne, forklarer i større detaljer, hvordan begreberne er 
operationaliserede, og giver anvisning på hvordan begrebsapparatet med fordel kan bruges. Det er alt 
sammen ret pragmatisk, 
og operationaliseringen skal nødvendigvis tilpasses den konkrete virksomhedstype. 
 
Begrebsapparatet inviterer til, at man definerer sin virksomheds økonomiske logik og grundlæggende pro- 
blemtyper – altså hvilken overordnet strategi har man, og hvilken slags arena eller marked opererer man 
i? Herefter gælder det om at vurdere, hvilke ressourcer man skal bruge for effektivt at løse opgaverne. Det 
gø- res ved at overveje og besvare følgende spørgsmål, der svarer til ressourcekategorierne i skemaet: 

 

•       Hvilken type viden har man brug for? 
•       Hvordan får man bedst muligt fat i yderligere nødvendig viden? 
•       Hvilken værdi tillægges det at skabe og besidde viden? 
•       Understøtter de tekniske systemer problemløsningen? 
•       Hvordan bør brugen af viden koordineres? 

Når disse fundamentale spørgsmål er overvejet og besvaret giver det måske anledning til at ommøblere 
sine centrale ressourcer – at ændre, afskaffe og anskaffe. 
 
Artiklen er kort og enkel, eksemplerne eksotiske men undersøgt over lang tid (5 år) og alligevel nogle, 
mange videnbaserede virksomheder eller dele af virksomheder kan spejle sig i. Denne artikels begreber og 
angrebs- måde giver en - ikke banal - men struktureret måde at gå til værdiskabelsen i videnbaseret 
virksomhed, som 
stærkt anbefales. 
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