Lipiec 2017
Zarządzanie Wiedzą na świecie dzisiaj

W poprzednim Newsletterze wspomnieliśmy o tym, że Knoco
przeprowadza badanie na temat stanu Zarządzania Wiedzą
na świecie.
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Otrzymaliśmy 417 odpowiedzi od organizacji różnych
rozmiarów, różnych sektorów i zlokalizowanych w różnych
regionach. Dało nam to szeroki obraz aktualnego stanu
Zarządzania
Wiedzą,
a
ponieważ
w
2014
roku
przeprowadziliśmy analogiczne badanie, to mogliśmy
zobaczyć jak w międzyczasie zmieniła się branża KM.
Poniżej znajdują się niektóre z naszych wniosków.
--------------------------Słownictwo stosowane w tekście:
KM – Knowledge Management, Zarządzanie Wiedzą
Framework – system Zarządzania Wiedzą, na który składają się Procesy, Role,
Technologia i Governance

Dojrzałość Zarządzania Wiedzą
Poziom dojrzałości Zarządzania Wiedzą w organizacji był mierzony na dwa
sposoby – jako szacowana liczba lat, w ciągu których Zarządzanie Wiedzą było
w centrum zainteresowania firmy, oraz jako słowny opis dojrzałości. Poniższy
wykres przedstawia liczbę lat pracy z Zarządzaniem Wiedzą. Większość badanych
organizacji wskazała 8 lat.

Pozostałe
wiadomości
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organizacji. Jak widać z wykresu może to jednak być zarówno 6, jak i 12 lat.

Kontakt

Punkt „8 lat” reprezentuje więc de facto przedział 6-letni. Dla porównania –
punkt „1 rok”, wskazany przez 35 organizacji, reprezentuje tylko jeden rok.
Jeśli jednak zamienimy „liczba lat pracy z KM” na „rok rozpoczęcia pracy
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z KM” wówczas otrzymamy wykres jak niżej.
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Respondenci uporządkowani względem roku rozpoczęcia pracy z KM

Wykres pokazuje wyraźnie, że Zarządzanie Wiedzą jest dziedziną o
wzrastającej aktywności. Krzywa wyraźnie przyspiesza, a to oznacza, że

liczba firm rozpoczynających Zarządzanie Wiedzą rośnie z każdym rokiem.
Bardzo podobna tendencja była widoczna w badaniu przeprowadzonym w
2014 r.
Respondenci w obu badaniach (2014, 2017) odpowiadali również na pytanie:
„Czy jest zainteresowanie w rozwoju Zarządzania Wiedzą w Twojej
organizacji?” W obu przypadkach 70% odpowiedziało „Tak”.
Nie wszystkie regiony na świecie są na takim samym etapie dojrzałości, jeśli
chodzi o Zarządzanie Wiedzą. Kolejny wykres (poniżej) przedstawia poziom
dojrzałości KM dla różnych regionów świata (niektóre regiony zostały
pominięte z powodu zbyt małej ilości otrzymanych ankiet). Dla każdego z
regionów pokazana jest procentowa liczba respondentów, którzy identyfikują
swój poziom dojrzałości KM (Zarządzanie Wiedzą) jako należący do jednej z
kategorii:




Badamy obecnie KM, ale jeszcze nie rozpoczęliśmy działań




Jesteśmy mocno zaawansowani we wdrożenie KM

Jesteśmy na wczesnym etapie KM
KM jest mocno wbudowane w system naszej pracy

Regiony uporządkowane względem dojrzałości KM

Regiony o największej, w sensie Zarządzania Wiedzą, dojrzałości to USA,
Kanada i Europa Zachodnia - to są regiony, w których KM się narodziło.
Najmniej dojrzałe regiony to Centralna i Południowa Afryka oraz Centralna
Azja i Chiny.
Skontaktuj się z Knoco, jeżeli chcesz sprawdzić jak dojrzałe jest Zarządzanie
Wiedzą w Twojej organizacji i jak je poprawić.

Zespół Zarządzania Wiedzą
Wybór zespołu Zarządzania Wiedzą jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie
trzeba

podjąć

na

wczesnych

etapach

wdrożenia.

Zapytaliśmy

naszych

respondentów o wielkość zespołu Zarządzania Wiedzą w ich organizacjach. Do
wyboru były następujące opcje: 0, 1, 2, 4, 8, 12, 20, 30 lub 50 osób.
Okazało się, co oczywiste, że wielkość zespołu Zarządzania Wiedzą zależy od
wielkości organizacji, ale także od poziomu dojrzałości Zarządzania Wiedzą w tej
organizacji. Im wyższy poziom Zarządzania Wiedzą w firmie, tym większy zespół.
Na

poniższym

wykresie

uwzględniliśmy

oba

te

czynniki.

I tak dla organizacji, których liczba pracowników wynosi kilkaset i które są na
początkowym etapie rozwoju KM, średnia wielkość zespołu KM to 3,7 osoby;
ale już dla organizacji, która zatrudnia kilkaset tysięcy osób i ma w pełni wdrożony
system Zarządzania Wiedzą, średnia wielkość zespołu KM to 20,7 osób.

Średnia wielkość zespołu KM w zależności od wielkości organizacji i
dojrzałości KM

Warto zwrócić uwagę na efekt skali. Wielkość zespołów KM rozpoczynających
pracę wynosi 4, 5 osób, niezależnie od wielkości organizacji. W miarę rozwoju KM
zespół się rozrasta, co jest efektem tego, że zespół KM ma pewną ilość zadań do
wykonania, niezależnie od wielkości organizacji.
Ale kiedy Zarządzanie Wiedzą jest już w pełni dojrzałe i włączone w struktury i
procesy organizacji, wówczas wielkość zespołu KM w największych organizacjach
jest jedynie dwa razy większa niż wielkość zespołu w organizacjach najmniejszych.
Relacja wielkości zespołu i dojrzałości KM jest trochę zaskakująca. Intuicyjnie

można byłoby oczekiwać, że zespół KM będzie największy w czasie fazy
wdrożenia, ale potem wraz z procesem włączania KM w rutynowe działania
organizacji, powinien się zmniejszać. Badanie pokazuje inaczej. Zespoły KM są
największe wtedy, kiedy Zarządzanie Wiedzą jest całkowicie zintegrowane z
innymi procesami w organizacji (i kiedy wartość KM jest najbardziej widoczna).
Skontaktuj się z Knoco aby dowiedzieć się więcej o budowaniu zespołu KM

Budżet KM i wartość, jaką wnosi
Drugą wielką decyzją jest ustalenie wielkości budżetu przydzielonego do
Zarządzania Wiedzą w organizacji. Poprosiliśmy naszych respondentów o podanie
rzędu wielkości ich budżetu KM w dolarach. Rezultat jest przedstawiony na
wykresie poniżej.
Najczęściej wskazywaną wielkością było 300 000$ rocznie, przy czym 6 firm
wskazało wydatki na KM większe niż 10 mln $ rocznie. Im większa organizacja,
tym budżet jest większy. Patrząc całościowo na dane widać, że wydatki na KM w
przeliczeniu na pracownika średnio wynoszą 1900$ rocznie. To nieco więcej niż w
badaniu przeprowadzonym w 2014 roku (1600$).

Budżet KM szacowany przez respondentów

Drugą stroną medalu jest wartość dostarczana przez Zarządzanie Wiedzą. I znowu
- zapytaliśmy naszych respondentów jak szacują wartość, jaką wnosi Zarządzanie
Wiedzą. Odpowiedzi (wskazane poniżej) wskazują, że wartości te są ściśle
uzależnione od wielkości organizacji. Wzrastają proporcjonalnie do wielkości

organizacji, ale są niższe, niż te wskazywane w 2014 roku. Trzeba jednak wziąć
pod uwagę, że dane 2014 vs 2017 reprezentują różne grupy organizacji, ze
znacznie większą reprezentacją przedsiębiorstw z sektora publicznego, które nie
mierzą wartości dostarczanej przez KM w kategoriach komercyjnych.

Wartość dostarczana przez KM w zależności od wielkości organizacji

Skontaktuj się z Knoco aby dowiedzieć się jak można przeprowadzić ocenę KM
(KM Valuation)

Czynniki biznesowe i podejście strategiczne
W tej części ankiety chcieliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, co napędza program
KM w organizacji i jak to wpływa na zastosowane podejście. Poprosiliśmy
respondentów o uszeregowanie według ważności czynników biznesowych
istotnych dla programu KM w ich organizacji, jak również o analogiczne
uszeregowanie metod stosowanych w ich strategii KM.

Czynniki biznesowe, uporządkowane wg priorytetu, badania 2014 i 2017

W ciągu ostatnich 3 lat nie zmieniły się ani główne czynniki biznesowe, ani ich
waga. Skuteczność operacyjna i wydajność to dwie najważniejsze siły napędowe
KM, a potem jakość dostarczanych usług i retencja wiedzy.

Metody stosowane w strategii KM, uporządkowane wg priorytetu, badania
2014 i 2017 (różnice zaznaczone na żółto)

Natomiast jeśli chodzi o strategiczne podejście do Zarządzania Wiedzą, to są, jak
widać, duże różnice pomiędzy badaniami. Podczas gdy w roku 2014 najbardziej
popularnym podejściem do KM było łączenie ludzi poprzez „Communities of
Practice” i uczenie się na doświadczeniu, to dane otrzymane w badaniu 2017
wskazują, że zdystansowały je następujące metody: poprawa dostępu do
dokumentów i wytwarzanie najlepszych praktyk.
Skąd ta zmiana? Wśród respondentów badania 2017, w porównaniu z badaniem
2014, znajdowała się znacznie większa reprezentacja sektora publicznego i usług
prawnych, a mniejsza sektora naftowego i badawczo-rozwojowego, a różne
sektory gospodarki potrzebują różnych podejść strategicznych:



Dostęp do dokumentów to podejście o wysokim priorytecie w firmach
prawniczych i sektorze publicznym.



Dobre praktyki mają wysoki priorytet w sektorze publicznym.



Łączenie ludzi ma wyższy priorytet w sektorach naftowym i badawczorozwojowym.



Uczenie się poprzez doświadczenie ma wyższy priorytet w sektorze
wojskowym i badawczo-rozwojowym.

To jest przyczyna przesunięć w priorytetach podejść strategicznych do KM - nie
tyle zmiana w sektorze, ale zmiana w strukturze danych.

Skontaktuj się z Knoco, aby uzyskać informację na temat priorytetów
strategicznych.

Stosowana technologia i jej wartość
Poprosiliśmy naszych respondentów, aby ocenili wartość technologii, z których
korzystają (możliwe były również opcje „za szybko, aby ocenić”, „nie korzystamy
z

tego

typu technologii”).

Odpowiedzi

pozwoliły

nam

ocenić

stopień

wykorzystywania danej technologii i jej wartość, jeśli jest wykorzystywana. Lewa
kolumna w poniższej tabeli przedstawia stosowane technologie, w kolejności
malejącej, poczynając od najczęściej wykorzystywanych. Prawa kolumna
przedstawia te same technologie, uporządkowane według wartości.

Stosowane technologie uporządkowane wg
popularności (najczęściej wykorzystywane są
na górze)

Stosowane technologie
uporządkowane wg wartości
(najbardziej wartościowe na górze)

Best practice repository
Document collaboration
eLearning
People and expertise search
Enterprise search
Enterprise content management
Portals (non-wiki)
Video publication
Question and answer forums
Blogs
Lessons Management
Microblogs
Brainstorming/ideation/crowdsourcing
Wikis
Social media other than microblogs
Expert systems
Data mining
Innovation funnel
Semantic search

Enterprise search
Best practice repository
Document collaboration
Enterprise content management
eLearning
Portals (non-wiki)
People and expertise search
Question and answer forums
Lessons Management
Expert systems
Brainstorming/ideation/crowdsourcing
Microblogs
Video publication
Social media other than microblogs
Wikis
Semantic search
Data mining
Innovation funnel
Blogs

Jest wyraźny związek pomiędzy tymi dwiema kolumnami - generalnie widać, że
technologie, które mają największą wartość, są też najczęściej używane. Jednakże
warto spojrzeć na technologie, które wnoszą większą wartość, niż wskazywałoby
to ich wykorzystywanie. Technologie których relacja miedzy wnoszą wartością, a
popularnością jest najwyższa to Expert Systems (systemy eksperckie) i

wyszukiwarki dokumentów w zasobach firmy (Enterprise search) - odpowiednio 6
i 4 miejsca wyżej na liście „Technologie wg wnoszonej wartości”, niż na liście
„Technologie wg wykorzystywania”. I przeciwnie - technologią które wnosi
najniższą wartość w stosunku do popularności są Blogi (9 miejsc niżej na liście
wartości, niż na liście popularności. Podobne rezultaty uzyskaliśmy w badaniu
2014. Blogi były również technologią o najniższej wartości w stosunku do
popularności, a Enterprise Search i Expert Systems o najwyższej.
Technologiami, których popularność wzrosła najbardziej od 2014 roku są
mikroblogi (Microblogs) i publikacja materiałów video (video publication). Nie jest
zaskakujące, że te dwie technologie najbardziej też podniosły swoją pozycję jeśli
chodzi o wnoszoną wartość. Technologią, której wykorzystanie spadło najbardziej
w ciagu ostatnich 3 lat, jest technologia „Innovation funnel”.
Skontaktuj się z Knoco aby uzyskać pomoc w wyborze technologii Zarządzania
Wiedzą.

Stosowane procesy KM i ich wartość
Jakie procesy są wykorzystywane w Zarządzaniu Wiedzą i jaką wnoszą wartość?
Poprosiliśmy naszych respondentów, aby ocenili wartość procesów KM, z których
korzystają (możliwe były również opcje „za szybko, aby ocenić”, „nie korzystamy
z tego typu procesów”). Odpowiedzi pozwoliły nam ocenić jak wykorzystywane są
procesy KM i jaka jest wartość, jaką wnoszą, jeśli są wykorzystywane. Lewa
kolumna

w

poniższej

tabeli

zawiera

uporządkowaną

listę

najczęściej

wykorzystywanych procesów, a prawa kolumna zawiera listę procesów
uporządkowanych wg wnoszonej wartości.

Procesy KM, uporządkowane wg
popularności (na górze najczęściej
wykorzystywane)

Procesy KM, uporządkowane wg wnoszonej
wartości, jeśli są wykorzystywane (na górze
najbardziej wartościowe)

1. coaching and mentoring
2. project lessons capture (large
scale)
3. after action review (small scale)
4. knowledge roundtables
5. Peer Assist
6. retention interviews
7. storytelling
8. action learning
9. knowledge cafe
10. crowdsourcing
11. open space
12. appreciative enquiry
13 Innovation deepdive
14. wikithon

1. knowledge roundtables
2. coaching and mentoring
3. project lessons capture (large scale)
4. after action review (small scale)
5. action learning
6 Peer Assist
7. retention interviews
8. knowledge cafe
9 Innovation deepdive
10. storytelling
11. appreciative enquiry
12. open space
13. crowdsourcing
14. positive deviance
15. wikithon

15. positive deviance

Tak, jak w przypadku Technologii, to również istnieje silna korelacja pomiędzy
częstością wykorzystywania i wnoszoną wartością. Procesy na górze list, to
procesy popularne, często wykorzystywane i wnoszące dużą wartość. Procesy
znajdujące się na dole list, to procesy mniej popularne i przynoszące mniejszą
wartość firmie, jeśli są wykorzystywane. Procesy, dla których relacja miedzy
wnoszą wartością, a popularnością jest najwyższa to Innovation Deep-dive,
Knowledge Roundtable meetings i Action Learning - każdy z nich 3 albo 4 miejsca
wyżej na liście „Procesy wg wnoszonej wartości”, niż na liście „Procesy wg
popularności”. Natomiast procesy o najniższej skuteczności tj. najniższa wartość
w stosunku do częstości wykorzystywania to: Crowdsourcing i Storytelling
Z porównania wyników badań 2014 i 2017 widać, że procesy, które najbardziej
podniosły w tym czasie swoją pozycję to: „Project Lesson Capture”, ze wzrostem
o 5 miejsc jeśli chodzi o wykorzystywanie i 6, jeśli chodzi o wartość oraz
Storytelling (+7 wykorzystywanie, +4 wartość). Zanotowaliśmy też spektakularne
upadki. Positive Deviance spadł o 9 miejsc, jeśli chodzi o wykorzystywanie i 8 w
przypadku wartości, a Crowdsourcing spadł o 6 miejsc, jeśli chodzi o
wykorzystywanie i 9 w przypadku wartości.
Skontaktuj się z Knoco aby uzyskać pomoc w wyborze procesów KM
dostosowanych do potrzeb organizacji.

KM Governance
KM Governance jest czwartym z głównych elementów Zarządzania Wiedzą, obok
Ról, Procesów i Technologii. To, co nas interesowało, to które z elementów
zarządzania KM (czyli KMGovernance) są stosowane w organizacjach i jak się to
zmienia wraz ze utrwalaniem się KM w organizacji.

Elementy KM Governance stosowane w organizacji

Najbardziej powszechnym elementem KM Governance jest Strategia
Zarządzania

Wiedzą,

wykorzystywana

przez

prawie

dwie

trzecie

respondentów. Natomiast system zachęt i analiza biznesowa znajdują się na
dole listy.

Jak zmieniają się elementy KM wraz z dojrzałością KM

Jak widać z tego zestawienia, poszczególne elementy są włączane stopniowo
wraz ze wzrostem stopnia dojrzałości KM. Kolejne wnioski są takie, że na
każdym etapie rozwoju Strategia KM jest najbardziej powszechnie
stosowanym elementem, natomiast Zasady Zarządzania Wiedzą (KM Policy)

są ostatnim elementem, który jest włączany (największa różnica pomiędzy
czerwonym i zielonym paskiem na wykresie).
Skontaktuj się z Knoco aby uzyskać pomoc na temat zbudowaniu systemu
KM Governance.

Czynniki blokujące i sprzyjające Zarządzaniu Wiedzą
Na koniec spójrzmy na czynniki blokujące rozwój Zarządzania Wiedzą i na czynniki,
które temu rozwojowi sprzyjają. Są one zestawione w poniższej tabeli
uporządkowane wg ważności i porównane z danymi otrzymanymi w badaniu 2014.

Czynniki blokujące KM, badania 2017 i 2014

Czynniki sprzyjające KM, badania 2017 i 2014

Drugi z najważniejszych czynników sprzyjających i drugi z najważniejszych
czynników blokujących (jak również największa zachęta dla KM, oceniana w innym
badaniu) są takie same - wyraźne wsparcie i zachęta wyższej kadry
menedżerskiej. Tym bardziej może wydawać się zaskakujące, że relatywnie
mało firm przygotowuje uzasadnienie biznesowe dla Zarządzania Wiedzą, które
przecież służy pozyskaniu tego wsparcia, a także że „A senior KM champion” -

orędownik KM wywodzący się z wyższej kadry menedżerskiej wylądował całkiem
nisko na liście stosowanych elementów zarządzania.
Warto również zauważyć, że „dowody wartości Zarządzania Wiedzą” („evidence
of KM value”) są trzecim z najważniejszych czynników sprzyjających Zarządzaniu
Wiedzą, podczas gdy „KM success stories” - historie sukcesów Zarządzania Wiedzą
są blisko końca listy stosowanych elementów zarządzania.
Skontaktuj się z Knoco aby uzyskać pomoc w przygotowaniu uzasadnienia
biznesowego i pozyskać wsparcie kadry menedżerskiej.

Nowości Knoco
Nowości rodziny Knoco są przedstawione poniżej:



Cory (Knoco Kansas) został właśnie poproszony o opublikowanie swojego
artykułu, zatytułowanego "Knowledge Management in a Combined/Joint
Environment” w KM World November.



Knoco Indonesia będzie prowadziło 2-gi Indonesia KM Summit w Dżakarcie,
Java - Indonezja, 8-9 Sierpień 2017. Skontaktuj się z Sapta, oby otrzymać
więcej informacji.



Joaquim

(Knoco

Spain)

zaczyna

niedługo

Assessment

dla

http://www.cpnl.cat/. Jego celem jest promowanie języka katalońskiego
wśród nie-katalońskich użytkowników.



Rupert (Knoco UK) przygotowuje się do wyjazdu do Dubaju z jedną z
rządowych agencji, aby zweryfikować ich strategię Zarządzania Wiedzą i
Framework (system).



Javier (Knoco Chile) planuje wiele aktywności, w tym:

o

5,7 lipiec przeprowadzi szkolenie na temat „Critical Knowledge Maps” dla
Barcelona City Town Hall.

o

6 lipiec uczestniczy w seminarium na temat Metrics for Knowledge
Management organizowanym przez Cefje

o

11 lipiec w Santander bierze udział w konferencji "Knowledge
Management in the SXXI, lessons learned and challenges"
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