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12.1.

Videnledelse og videnregnskab på
Handelshøjskolens Bibliotek i

Århus
af overbibliotekar Tove Bang, toba@asb.dk,

Handelshøjskolens Bibliotek i Århus

1. Handelshøjskolens Bibliotek – en 
videntung organisation

Handelshøjskolens Bibliotek er oprettet i 1939 samtidig
med, at undervisningen startede på Handelshøjskolen i
Århus. Biblioteket er et offentligt forskningsbibliotek. Sam-
lingerne er fokuseret mod de erhvervsøkonomiske og
erhvervssproglige fagområder, og Biblioteket har status som
Europæisk Dokumentationscenter.

Bibliotekets primære 
opgave

Bibliotekets primære opgave er at tilbyde Handelshøjsko-
lens forskning og undervisning alle former for relevant
informationsservice. Men også erhvervslivet og andre inte-
ressenter med behov for erhvervsøkonomisk eller erhvervs-
sproglig information, kan benytte Bibliotekets samlinger og
service. Biblioteket er som fakulteterne en integreret del af
Handelshøjskolen. Der samarbejdes med Handelshøjsko-
lens faglige miljøer i udviklingsprojekter på kryds og tværs
af faggrænser. Bibliotekets årlige budgetramme er ca. 18
mio. kr. og videnkapitalen udgøres af ca. 32 fuldtidsansatte
medarbejdere.

Nationalt er Handelshøjskolens Bibliotek ét af de 12 store
forskningsbiblioteker i Danmark. Siden 1998 har Biblioteket
medvirket aktivt til realiseringen af Danmarks Elektroniske
Forskningsbibliotek, DEF. Internationalt set er Biblioteket
udviklingspartner i en række udviklingsprojekter, primært i
sammenhænge, hvor uddannelse, læring og bibliotek brin-
ges i samspil. Et af Bibliotekets væsentligste indsatsområder
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i disse år sigter mod integration af det elektroniske forsk-
ningsbibliotek i virtuelle læringsmiljøer. Bibliotekets fokus
er her især rettet mod indretning og facilitering af lærings-
platforme, hvor det elektroniske biblioteks ydelser integre-
res og understøtter videndeling i læreprocesser.

Markedsvilkår og udfordring

Det er velkendt, at viden er det centrale omdrejningspunkt i
dagens samfund og den vigtigste ressource i fremtidens
virksomhed. Det gælder uanset om der er tale om en pro-
duktions,- service- eller klassisk videnproducerende virk-
somhed. De fleste er tilmed enige om, at evnen til at skabe
ny viden og evnen til at filtrere, udnytte og organisere eksi-
sterende viden er den vigtigste kilde til at opnå vedvarende
konkurrencemæssige fordele.

En videntung 
servicevirksomhed

Handelshøjskolens Bibliotek er en videntung servicevirk-
somhed. Det betyder, at Bibliotekets ‘produktion’ og de
ydelser, der leveres til brugerne bæres frem af den viden,
som den enkelte medarbejder er i besiddelse af.
Sveiby(1992) har karakteriseret den videnintensive virk-
somhed som en virksomhed, hvor majoriteten af medarbej-
dere har en høj uddannelse, hvor produktionen ikke er kon-
centreret omkring ét produkt eller én service, men oftest om
en kompleks ikke-standardiseret problemløsende ydelse.
For at opnå succes må sådanne organisationer ledes, så den
enkelte medarbejders viden udnyttes ledelsesmæssigt og
bidrager til at skabe merværdi og øget konkurrencekraft.
Medarbejderen er altså Bibliotekets vigtigste ressource, og
det er en ledelsesopgave at sørge for at ressourcen gøres til
genstand for ledelse sådan, at den skaber merværdi for Bib-
lioteket.

Bibliotekets kernebrugere er forskere, undervisere og stude-
rende. De befinder sig på Handelshøjskolen, dvs. i det klas-
siske videnproducerende miljø. Bibliotekets kerneopgave er
at understøtte og facilitere deres videnproduktion. Hertil
kommer at Biblioteket også skal betjene færdige kandidater,
når de senere i livet bidrager til videnskabelse og produkt-
udvikling som ansatte i danske og internationale virksom-
heder.

Udfordringen for det 
moderne forsknings-
bibliotek

Udfordringen for det moderne forskningsbibliotek er altså
på den ene side at udvikle biblioteks- og informationservi-
cen til et niveau, hvor servicen faciliterer kernebrugeren i en



12.1.Videnledelse og videnregnskab på 

Oktober 2003 Knowledge Management 12.1. 3©
 B

ør
se

n 
Fo

ru
m

 A
/S

, B
ør

se
n 

Le
de

ls
es

hå
nd

bø
ge

r

sådan grad, at det bidrager til videnskabelsen og på den
anden side at udvikle stadig nye services, der bidrager til at
værdiforøge den produktskabelse, der foregår ude i sam-
fundet.

Informationskompetence

At skabe ny viden I løbet af et universitetsstudie skal de studerende tilegne sig
informationskompetence. Dvs. de skal trænes i at søge, selek-
tere og vurdere kildemateriale og anvende det i deres opga-
ver og afhandlinger. De skal tilegne sig færdigheder i at
manøvrere rundt i de enorme informationsmængder, og de
skal frem for alt lære at forholde sig kritisk til kildernes
lødighed og relevans. Det er vigtigt, at de ikke kun passivt
tilegner sig viden, de skal, med baggrund i den viden de
afsøger, dokumentere at de selv bliver i stand til at skabe ny
viden.

Undervisere og forskere har ansvar for at de studerende
udvikler disse færdigheder gennem træning i projekter og
gruppearbejde i studietiden. Biblioteket derimod har ansvar
for at facilitere hele denne læringsproces.

Bibliotekets 
udfordring

Bibliotekets udfordring er således at stille faciliteter, ind-
holdsressourcer, værktøjer og ikke mindst videnressourcer
til rådighed for processen i et omfang, der matcher beho-
vene på alle trin i uddannelsen. Omstillingen til nye studie-
former, projektorienteret arbejde og øget brug af netbaseret
undervisning, stiller igen nye og anderledes krav til Biblio-
teket og dets videnressourcer. Der skal til stadighed udvik-
les nye tjenester og services, som præcis matcher de nye bru-
gerbehov – just-in-case, just-in-time – og som bidrager til at
skabe merværdi for brugeren i forhold til den konkrete situ-
ation.

Kendskab til brugernes behov

Brugernes behov er 
alfa og omega

Kendskabet til brugernes behov, den tætte kontakt til studie-
miljøet og til underviserne er alfa og omega for at Bibliote-
kets facilitering lykkes. Og faciliteringen skal lykkes, hvis de
studerende skal have den nødvendige informationskompe-
tence med i bagagen, som en del af deres ballast på vej ud i
vidensamfundet. Det moderne forskningsbiblioteks betyd-
ning som omdrejningspunkt for læringsmiljøet på universi-
teter og højere læreanstalter har ændret karakter de seneste



12.1. Videnledelse og videnregnskab på 

4 12.1. Knowledge Management Oktober 2003

©
 Børsen Forum

 A
/S, Børsen Ledelseshåndbøger

år og er i dag mere iøjnefaldende end tidligere. De universi-
teter, der nationalt og internationalt ser værdien ved at
koble læringsmiljø og videncenter tæt sammen, opnår nu
konkurrencemæssige fordele.

En sund konkurrence Med Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek, DEF som
referenceramme, samarbejder de store forskningsbiblioteker
om løsning af en række fælles biblioteks- og formidlingsop-
gaver som ét virtuelt videnservicenetværk. Til trods for det
gode samarbejde, er der mellem bibliotekerne fortsat en
sund konkurrence. Brugerne i dag har fri adgang til infor-
mationsressourcer via nettet, de kan frit vælge betjenings-
sted, og i princippet kan de surfe fra bibliotek til bibliotek og
lade sig betjene hvor som helst. Det der fortsat bidrager til at
differentiere ét bibliotek fra et andet er bibliotekets ind-
holds- og serviceprofil. Mens de store forskningsbibliote-
kers eksistensbetingelser er overvejende ens, afspejler servi-
cekonceptet i vid udstrækning det enkelte biblioteks særlige
evne til at udlede, dele og forankre egne videnressourcer på
en hensigtsmæssig og kreativ måde. Dybest set handler det
om at bringe organisationens kollektive kompetencer i spil,
så biblioteket differentierer sig i forhold til konkurrenten
med målrettede ydelser, der gør en forskel for brugeren.

2. Videnledelse i videnorganisationen

Det er en væsentlig ledelsesopgave at lede selve videnpro-
cessen i en videnorganisation som Biblioteket, dvs. at sam-
mensætte det rette hold af videnpersoner og at udnytte og
videreudvikle de fælles videnressourcer, så der opnås den
maksimale brugsværdi i forhold til de løsninger, brugeren
efterspørger.

På Handelshøjskolens Bibliotek har videnledelse taget afsæt
i en definition af Bibliotekets kerneydelser og kernekompe-
tencer. Det har været vigtigt at skabe klarhed over hvilke
videnprocesser, der skal optimeres, og hvilke der skal fra-
vælges. Fokuseringen bidrager til at sikre, at de prioriterede
opgaver nu får mest mulig opmærksomhed og vedligehol-
delsen af medarbejdernes videnressourcer på de for Biblio-
teket helt centrale områder prioriteres tilsvarende.

Kernebrugeren får 
en oplevelse

Kun ved at have fokus rettet skarpt mod denne proces og
mod resultaterne af den, bliver Biblioteket i stand til at opnå
konkurrencemæssige fordele i forhold til andre biblioteker
og eksterne informationsleverandører. Med andre ord – hvis
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det lykkes at sammensætte en rigtig servicepakke, indehol-
dende de informations- og formidlingsløsninger der efter-
spørges af kernebrugeren og servicepakken iklædes den rig-
tige formidling, så er der gode chancer for, at kernebrugeren
får en oplevelse der gør, at han loyalt vender tilbage.

Men videnledelse drejer sig også om den daglige pleje af
Bibliotekets egne videnressourcer. Bibliotekets ledelse må
nurse og stimulere medarbejderne og styrke deres lærings-
proces ved at tilbyde uddannelse, sidemandsoplæring, træ-
ning og support, når der er behov for det. Endelig tøver vi
aldrig med at fejre succeser, når de er i hus!

Afsæt i kernekompetencerne

Vidensudvikling og 
personlige 
kompetencer

Et biblioteks kernekompetencer består grundlæggende af de
samme færdigheder som det altid har gjort, skønt store
ændringer i formidlingsmetoder og værktøjer: indsamling,
strukturering, systematisering, lagring, genfinding og for-
midling er basalt det, biblioteket skal have viden om. Men
nye brugerbehov, nye arbejdsformer, nye medier og nye
værktøjer udfordrer hele tiden kernekompetencerne, så de
må udvikles og sofistikeres. Kernekompetencerne testes og
justeres i gennem den løbende produktudvikling, og resul-
tatet af processen er ofte helt nye værdiforøgede, ‘smarte’
informationsprodukter og serviceydelser. For at kunne
opretholde konkurrenceevnen er Biblioteket nødt til at være
god til at kombinere it-smarte teknologier med effektiv
udnyttelse af medarbejdernes viden. Produktudvikling i
den videntunge organisation bliver derfor også et spørgs-
mål om udvikling af viden og personlige kompetencer, som
den er det i den producerende virksomhed.

Dygtig produktudvikling af Bibliotekets kerneydelser sker
som i andre fagområder bedst i et udviklingsfællesskab,
hvor forskellige kompetencer mikses og kompletterer hin-
anden. Det er i sådanne fællesskaber eller ‘videnklynger’,
som vi ynder at kalde dem, at der opstår synergier og inno-
vative resultater skabes. Videnledelse handler i bund og
grund om mennesker, deres evne til at dele viden og til at
udvikle løsninger i samarbejde med andre. Det er den kom-
plementære viden, der skaber unikke løsninger, derfor er
videnledelse et spørgsmål om at indtænke medarbejderne i
alle organisationens systemer, processer, strategier og hand-
linger.
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Individuel viden er 
fælles viden

Medarbejderne i Biblioteket er som i andre organisationer
nødt til at forholde sig til at skulle dele og udveksle den
viden med hinanden, som de besidder. De må være indstil-
let på at acceptere, at individuel viden er fælles viden og at
viden vokser, når den deles. Den villighed opnås uden tvivl
bedst i organisationer, hvor der er et gensidigt tillidsforhold
mellem medarbejderne, hvor det at eje viden ikke stiller
nogen medarbejdere bedre eller ringere end andre.

Den her nævnte tilgang til videnledelse og videndeling har
været den grundlæggende i Handelshøjskolens Bibliotek.
Den har vist sig at harmonere godt med teamtanken, hvor
medarbejdere, der arbejder teambaseret netop baserer deres
fællesskab på at udvikle en fælles videnbase, som de hver
især kan trække på i hverdagen.

Kortlægning af videntyper

Kortlægning af 
medarbejdernes 
viden

Som udgangspunkt har det været vigtigt for Bibliotekets
ledelse at kortlægge hvilke typer af viden, der reelt findes i
organisationen. Vi valgte derfor allerede for tre år siden at
eksperimentere med at kortlægge medarbejdernes viden
vha. et it-baseret kompetenceudviklingsværktøj, hvor med-
arbejderen selv fik til opgave at inddatere sin egen kompe-
tenceprofil – faglig som personlig. Forsøget gav anledning
til mange nyttige diskussioner blandt medarbejderne. Der
viste sig et behov for at arbejde med at definere og systema-
tisere de forskellige former for viden, som kunne lokaliseres.
Primært grovsorterer vi vores viden i:

• viden der er opsamlet i organisationen (gruppe viden)
• viden der beror hos medarbejderen (individuel viden)
• offentlig viden, som Biblioteket deler med andre udenfor

organisationen(eksplicit viden).

Individuel viden og gruppe viden er vanskelig at kodificere,
mens offentlig viden og data lettere kan deles og lagres i fx
it-systemer.

Rum for videndeling For den individuelle og den eksplicitte videns vedkom-
mende arbejder vi nu mere målrettet på at gøre den ekspli-
cit. Blandt de metoder, som Biblioteket har taget i anven-
delse er learning-by doing (eksperimenter), erfaringsud-
veksling, dialog, kaffepauser, teamwork, sidemandsoplæ-
ring m.m. Der satses meget på at skabe rum for eksperimen-
ter og projektdeltagelse, sådan at medarbejderne får frihed
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til at skabe løsninger uden for snævre bånd. Nogen kalder
‘rummet’ ‘en sandkasse’, andre ‘et eksperimentarium’.

Nye opgaver – nye roller

Forskningsbibliotekers kerneydelse er håndtering af infor-
mation i form af data repræsenteret i mange forskellige
typer af informationsressourcer samt at stille data til rådig-
hed for brugerne via bibliotekssystemet eller den elektroni-
ske brugergrænseflade. Det er fortsat de helt basale biblio-
teksydelser.

Kerneydelser Men Handelshøjskolens Bibliotek har i de senere år pro-
duktudviklet sine kerneydelser på dette område i en sådan
grad, at det har givet anledning til at Biblioteket i dag har
udviklet kompetencer indenfor tilgrænsende områder, og
som følge deraf nu også har tiltaget sig nogle helt nye roller.
‘Bibliotekets mure er faldet’, siger vi. Med det antyder vi, at
Biblioteket i dag er en integreret del af læringsmiljøet på
Handelshøjskolen. Formidlingen er tæt knyttet til læringssi-
tuationen og dialogen med brugerne foregår såvel virtuelt
ude i institutmiljøerne som fysisk indenfor Bibliotekets ram-
mer. Bibliotekaren har udviklet sig i rollen som informations-
konsulent eller som facilitator for læringsprocesser, hvor
praktisering af videnledelse, videnstyring og videndeling –
hele Knowledge Management (KM) konceptet – nu udfol-
des i praksis.

Det er oplagt, at biblioteker og bibliotekarer tager ansvar for
disse KM opgaver. Men det forudsætter også, at biblioteker
er parate til at investere mange ressourcer i at optimere og
kvalificere medarbejderne til at agere i rollen som leder af
videndelingsprocessen i samspil med læringsmiljøet.

At tage egen medicin

Tradition for 
storytelling

Ved et hurtigt blik på Handelshøjskolens Bibliotek i dag vil
man erfare, at videndeling faktisk praktiseres i Biblioteket i
vidt omfang. Der er en lang tradition for storytelling. Viden-
deling udøves på såvel gruppe- som individuelt niveau
overalt i organisationen. Men mulighederne for at prakti-
sere videndeling støder på mange nye barrierer, som van-
skeliggør processen. Barriererne bliver ikke færre af de
mange nye roller, Biblioteket påtager sig.
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Organisationen har vokset sig stor. Medarbejderne fungerer
i udpræget grad som kontaktpersoner og formidlere ude i
læringsmiljøerne – udenfor Bibliotekets traditionelle mure –
hvor de agerer selvstændigt i tæt samspil med brugerne.
Bibliotekarer og informationsspecialister er sparringspart-
nere i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisningsfor-
løb og gradvis også i forbindelse med udarbejdelse af pen-
sumplaner. Medarbejderne kan i dag udføre dele af deres
arbejde fra en hjemmearbejdsplads, så det i perioder slet
ikke er nødvendigt, at de er fysisk til stede i biblioteket.
Distancen til kollegerne i Biblioteket bliver gradvis større.
Disse forhold udgør tilsammen en trussel mod realisering af
strategien om at fremme videndeling med kolleger i hverda-
gen. Biblioteket er nået til et punkt, hvor det er nødvendigt
at kombinere storytelling med en flerhed af videndelingsini-
tiativer.

Derfor arbejder vi bl.a. også med at:

Forbedre integrationen af KM konceptet i organisation og strategi.
Dvs. at vi bestræber os på at skabe et internt sprog, der dæk-
ker over KM begrebets betydning, og som kan give alle
medarbejderne en fælles forståelse for, hvordan vi vil for-
holde os til begrebet og handle efter det.

Videnkultur/
videnstruktur 
stimuleres

Videnkultur/videnstruktur. Videndelingskulturen er til stede i
organisationen i dag, men den skal løbende stimuleres, fordi
barriererne for videndeling som nævnt bliver flere og flere.
Der skal udvikles nye værktøjer, som sikrer bedre forank-
ring af viden.

Intranet/groupware. Begge dele anvendes, men der er stadig
behov for it-smarte hjælpeværktøjer på intranettet, som kan
omskabe passiv viden til brugbar viden. Fx kunne vi tænke
os at tage teknologier i brug, som ekstraherer emneord, mat-
cher dem mod personlige kompetencer og kobler udtrækket
til bl.a. en maildistribution.

Brugerkendskab. Et bibliotek skal kende sine brugere. Gør vi
ikke det, er der stor risiko for, at den ydelse, vi leverer, ikke
tilfører brugeren merværdi, hvorved Bibliotekets målsæt-
ning ikke opfyldes. Der laves brugerundersøgelser og
fokusmøder med udvalgte brugergrupper, men Bibliotekets
viden om brugernes individuelle behov opdateres bedst
direkte i gatewayen – enten ved at logge webben eller ved at
personalet indsamler oplysninger til en database.
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Dele ‘best practice’ og optimering af referencetjeneste. En viden-
base over best practice er nyttig i forbindelse med besvarelse
af konkrete spørgsmål som løbende stilles af brugerne. Den
fremmer genbrug, minimerer dobbeltarbejde og stimulerer
videndeling. En videnbase er også oplagt ifm videreudvik-
ling af den døgnåbne elektroniske referencetjeneste.

3. Organisationsstrukturen understøtter 
videndeling

I en videntung organisation som Handelshøjskolens Biblio-
tek er det en vigtig ledelsesopgave at indrette organisations-
strukturen, så den understøtter videndeling, kommunika-
tion, idegenerering, kreativitet, synergi og læring. Det er til-
med nødvendigt, at interaktionen mellem medarbejderne
foregår helt ubesværet, når videndeling søges fremmet.

Integrering af 
eksplicit og tavs 
viden

Meget taler for en fleksibel organisation, der giver medar-
bejderne mulighed for at integrere både den eksplicitte og
den tavse viden i deres problemløsning gennem tværgående
samarbejde. Ledelsesudfordringen har derfor i høj grad
handlet om at sammensætte teams på tværs af faglige skel,
så det derved er muligt at udnytte og flytte viden rundt i
organisationen og inddrage den i eksterne udviklingspro-
jekter. Nurmi(1998) siger, ‘at den traditionelle funktionsop-
deling skal erstattes af en “markedsplads” for viden og
læring i den videnintensive organisation’. På markedsplad-
sen samles medarbejdere og eksterne aktører i formelle og
uformelle netværk for at udveksle viden, ekspertise og kom-
petence. Strukturen bliver derved mere dynamisk.

I princippet er det en model, som Biblioteket med succes har
afprøvet de seneste par år.
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Figur 1. Handelshøjskolens Bibliotek. Markedsplads for viden
og læring.

En videnintensiv organisation har ofte få niveauer og der-
med også få mellemledere. Strukturen er flad og informati-
onsvejene korte og tydelige. Organisationsstrukturen er
mere organisk med færre regler og procedurer at forholde
sig til.

Handelshøjskolens Bibliotek var tidligere hierarkisk opbyg-
get med et stort antal meget små selvstændige afdelinger.
Resultatet blev en atomiseret men ufleksibel organisation,
der gradvis blev drænet for dynamik og viste tilbøjelighed
til at sygne hen. I 1998 ændredes organisationen til en flad
netværksorganisation opdelt i tre teams og et antal ad hoc
projektgrupper. Teamledere og overbibliotekar udgør leder-
gruppen. Repræsentanter for Handelshøjskolens forskere,
undervisere, studerende og erhvervslivet udgør en kritisk,
rådgivende sparringsgruppe, som benyttes i væsentlige
strategiske og servicemæssige anliggender.
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Figur 2. Handelshøjskolens Bibliotek. Teamorganisation.

Netværks-
organisering

Netværksorganiseringen har medført, at flere opgaver og
mere ansvar nu er decentraliseret til grupper i organisatio-
nen. Medarbejderne har mulighed for at søge ind i projekter
og aktiviteter, som udnytter deres evner optimalt, og ledel-
sesopgaver fordeles nu gradvis på flere medarbejdere.
Ledergruppen har fortsat ansvaret for helheden. Strukturen
har åbnet op for nye karriereveje og fastholdelse af medar-
bejdere, fordi der er basis for at tænke karriere på tværs af
organisationen. Strategi, vision, værdier og kultur er de
faste holdepunkter i organisationen. Selve organisations-
strukturen udgør ikke længere så stram og støttende en
ramme, den er erstattet af mere uformelle strukturer og rela-
tioner. Denne nye måde at organisere på har selvsagt stillet
krav til medarbejderne, men tillige til organisationens infra-
struktur – i særlig grad til den mere komplekse it-struktur –
som nu er limen, der binder Bibliotekets medarbejdere,
systemer og services sammen til en helhed.
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Videnledelse med afsæt i strategien

Afsæt i vision, 
strategi og 
målsætning

Videnledelse på Handelshøjskolens Bibliotek har afsæt i
Bibliotekets vision, strategi og målsætning. Videndelings-
strategien er blevet en del af ledelseskonceptet, og der arbej-
des med realiseringen. Der er imidlertid stadig langt til, at vi
med overbevisning i stemmen kan kalde os ‘et vidende bib-
liotek’.

Et af de områder, som Biblioteket nu især har fokus på, er
effektmåling af videnprocesserne. Vi er meget indstillet på,
at ville kunne dokumentere, i hvilket omfang de enkelte
videnprocesser bidrager til Bibliotekets samlede resultatud-
vikling.

Brugsværdien af biblioteksservice er vanskelig at måle. Ser-
viceydelser er både skræddersyede og individuelle og sam-
tidig så mangfoldige, at de kun vanskeligt lader sig sam-
menligne. Ofte kan det være svært at opstille målbare suc-
ceskriterier.

Biblioteket mod 
2008

Bibliotekets strategi er sammenfattet i strategiplanen “Bibli-
oteket mod 2008”. Ledergruppen og teamene udpeger årligt
en række indsatsområder, af hvilke Ledergruppen priorite-
rer de 6-8 mest betydningsfulde. De forfølges handlings-
mæssigt med handlingsplaner, budget og tidsplaner, og der
udpeges en projektleder, som koordinerer arbejdet. Grup-
pen sammensættes så vidt mulig på tværs af team og fag-
grænser. I flere og flere projekter inddrages tillige projekt-
deltagere fra Handelshøjskolens faglige miljøer, fra andre
biblioteker, leverandører i ind- og udland og fra eksterne
virksomheder. Projekternes fremdrift følges nøje af leder-
gruppen.

4. Måling og evaluering af den 
intellektuelle kapital

Det første af sin art i 
Europa

For at synliggøre resultaterne af effektmålingen har Han-
delshøjskolens Bibliotek siden 2000 taget skridt til at udar-
bejde et videnregnskab. Det første videnregnskab dækker
året 2001 og udkom i marts 2002. Regnskabet er publiceret
og trykt i 2000 eksemplarer på dansk og engelsk. Regnska-
bet er udarbejdet i henhold til ‘Videnregnskaber – den nye
Guideline’ og er så vidt vides det første af sin art i Europa
med fokus på et stort forskningsbiblioteks aktivitet.
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Videnregnskabet er en samtale om identitet, værdier, viden,
kompetencer, strategier og visioner mellem ledelse og med-
arbejdere og brugere, som andre interessenter kan lytte med
på.

Ud over videnregnskabet udarbejder Biblioteket årligt input
til Handelshøjskolens Virksomhedsregnskab, som er et tra-
ditionelt finansielt årsregnskab baseret på obligatoriske
taloplysninger, som dokumenterer Handelshøjskolens, Bib-
liotekets og hovedområdernes ressourceforbrug.

Videnregnskabet – formål og struktur

Det traditionelle 
årsregnskab

Det traditionelle årsregnskab fortæller ikke meget om
mængde og karakter af medarbejdernes kvalifikationer og
ekspertise. Det gør videnregnskabet derimod. Det sætter
ord og tal på videnressourcer og kompetencer. Måling af
den intellektuelle kapital – altså alle de videnressourcer,
som organisationen rummer, ideer, systemer og processer –
kan give en samlet pejling på hvilken effekt og hvilken rolle
viden spiller for værdiskabelsen i Biblioteket. På samme
måde opnås et billede af hvordan organisationens videnres-
sourcer forvaltes. Videnregnskabet løser på den måde en
bred formidlingsopgave overfor Bibliotekets kernebrugere.

Videnregnskabet 
tjener flere mål

Internt tjener videnregnskabet også flere formål. Dels er det
et værktøj til at udvikle det fælles vidensprog og til at sætte
fokus på videndelingens betydning for en videntung orga-
nisation. Dels bidrager det til at skabe en bedre dialog mel-
lem brugerne og medarbejderne. Endelig er det også vigtigt
for Biblioteket at skabe stor åbenhed om de nye roller og
opgaver, som vi påtager os i de nye læringsmiljøer. Bibliote-
kets udvikling fra traditionelt forskningsbibliotek med
basale kerneydelser til et moderne elektronisk forsknings-
bibliotek, der fungerer som krumtap for læringsmiljøet og
tager del i uddannelsestilrettelæggelsen, og som indgår i
skabelsen af ‘videnklynger’ – professionelle vidennetværk
med interne og eksterne interessenter – beror på en helt
anden pool af videnkapital end tidligere set i forskningsbib-
lioteket1. Videnkapitalen skal ledes og naturligvis også

1) Et eksempel på en videnklynge, hvor forskellige aktører i en
videnklynge bidrager til en helt ny form for tværgående viden-
skabelse/produktmodning, er projektet ‘MEDVID’ http://
www.hba.dk/medvid/pressemeddelelse.htm.
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måles og dokumenteres, så værdien af ydelsen, kan evalue-
res.

Strukturen i Bibliotekets videnregnskab tager afsæt i den
formulerede strategi, mission, mål og værdier. Dernæst føl-
ger en fortælling om Biblioteket og dets brugere, hvilket er
et miks mellem en videnfortælling, en ledelsesberetning og
en virksomhedsbeskrivelse. Fortællingen lægger især vægt
på at beskrive Bibliotekets videnressourcer: Medarbejderne,
brugerne og processer & teknologi, og på hvilken konkret
idé om brugsværdi, organisationen bygger.

Konkrete 
handlingsplaner

Ud af fortællingen udledes ledelsesudfordringen. Det er de
strategiske indsatsområder ledelsen især vil sætte fokus på
at understøtte med handling og ressourcer i relation til
videnfortællingen. Endelig udmøntes ledelsesudfordringen
i konkrete handlingsplaner og ledelsesinitiativer, som skal
sættes i gang som svar på udfordringerne.
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Figur 3. Handelshøjskolens Bibliotek i Århus. Disposition Videnregnskab 2001/02.
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Videnregnskabet er krydret med forskellige statements fra
brugerne. De valgte statements tilstræber dels at vinkle den
store bredde, der er i brugernes forventning til Bibliotekets
ydelser dels at gøre præsentationen inspirerende for læse-
ren. Brugercitaterne er alene retningsgivende. De er på
ingen måde udtryk for en egentlig brugerundersøgelse, som
udføres med års mellemrum.

Konklusion – Erfaring og perspektiv

Handelshøjskolens Bibliotek har med sit første videnregn-
skab fået et nyttigt værktøj til år for år at kunne sammen-
holde og dokumentere forbruget af videnressourcer i forbin-
delse med Bibliotekets stadig voksende portefølje af viden-
opgaver.

Videnregnskabet kan bruges til at identificere yderligere
ledelsesindsatser samt til at vurdere, hvor der kan sættes ind
for at bevare en attraktiv og vidende arbejdsplads, som
modsvarer kernebrugernes forventninger og behov. Viden-
regnskabet har vist sig at være et godt kommunikations-
værktøj såvel internt som eksternt og ikke mindst til medar-
bejderne, som skal kunne identificere sig med regnskabets
fortælling, mål og resultater.

Videnregnskaber er 
ressourcekrævende

Det er både ambitiøst og ressourcekrævende at udarbejde et
videnregnskab. Handelshøjskolens Bibliotek planlægger
derfor kun at udgive et egentligt videnregnskab hvert 2-3 år,
men vil i de mellemliggende år opdatere og indsamle talma-
teriale i henhold til listen af indikatorer.

Det er Bibliotekets vurdering, at Videnregnskabet er kom-
met for at blive. I et vidensamfund er der behov for at vur-
dere og analysere organisationer ud fra andet end de finan-
sielle ressourcer, og det er det behov videnregnskabet kan
yde et bidrag til at dække.

Om forfatteren

Tove Bang har siden 1997 været overbibliotekar ved Han-
delshøjskolens Bibliotek i Århus og er som sådan også med-
lem af Handelshøjskolens direktion. Hendes baggrund er en
bibliotekaruddannelse i 1970 fra Danmarks Biblioteksskole i
København og kandidatuddannelsen Master of Library and
Information Sciences, M.Li.Sc. fra Danmarks Biblioteksskole
i Aalborg i 1992.
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Tove Bang modtog den internationale pris “Business
Librarian of the Year 1999” uddelt af The Gale Group i Lon-
don i forbindelse med konferencen Online ‘99 for “epokegø-
rende initiativer og indsats i forbindelse med reorganisering
og udvikling af det elektroniske forskningsbibliotek.”
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