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Præsentation af forfatterne

Svend Albæk, ph.d., er økonom i Cheføkonomens Kontor i europa-
Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence. han har tidligere 
været ansat som kandidatstipendiat ved Aarhus Universitet og lektor 
ved Københavns Universitet.

Jørgen Andersen, cand.scient., var indtil pensionering i 2008 admini-
strationschef i Aarhus Universitets Forskningsfond og direktør i Forsk-
ningsfondens ejendomsselskab A/S. han har siden 1980’erne medvir-
ket ved en række af de initiativer, som fonden har deltaget i af inno-
vativ og brobygningsmæssig karakter, herunder etablering af forsker-
parkerne og Steno Museet. 

torben M. Andersen, professor i nationaløkonomi ved Aarhus Univer-
sitet og tilknyttet en række internationale forskningscentre. han er tid-
ligere formand for Det økonomiske råd og Velfærdskommission. Ak-
tuelt er han medlem af Finanspolitisk råd nedsat af den svenske rege-
ring, og kommission omkring velfærdssamfund og migration nedsat 
af den norske regering.

Ken L. Bechmann, cand.scient.oecon., ph.d., er professor ved Institut 
for Finansiering, CBS. hans primære forskningsområde er Corpora-
te Finance, hvor han er forfatter til en række artikler. han anvendes 
hyppigt som ekspert i specielt ledelsesaflønning af ministerier, priva-
te virksomheder og pressen.

Per Blenker, cand.merc. og exam.art. i idéhistorie, er lektor ved Insti-
tut for økonomi, Aarhus Universitet. han arbejder teoretisk og prak-
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tisk med udvikling af entreprenørielle undervisningsformer ved de vi-
deregående uddannelser.

Per Nikolaj Bukh, cand.oecon., ph.d., er professor ved Institut for er-
hvervsstudier, Aalborg Universitet. han er forfatter til en række artik-
ler og bøger og har fungeret som rådgiver for en mængde offentlige 
virksomheder omkring strategi og design af økonomistyrings- og le-
delsessystemer.

Benjamin W. Blunck, cand.oecon., ph.d., er ansat som ledelseskonsu-
lent hos A.t. Kearney i København. han modtog sin ph.d.-grad fra In-
stitut for økonomi på Aarhus Universitet i 2009. han forsker og un-
derviser inden for virksomhedsstrategi og finansiering med speciale i 
virksomhedsopkøb og fusioner.

Karina Skovvang Christensen, cand.oecon., ph.d., er adjunkt ved Insti-
tut for økonomi, Aarhus Universitet. hendes primære forskningsom-
råder omfatter organisatorisk adfærd, motivationsteori, innovation og 
videnledelse. Karina har udgivet flere artikler og bøger om disse em-
ner og er redaktør af håndbogen Knowledge Management.

Lars holger ehlers, cand.oecon., ph.d., er seniorforsker ved Afdelin-
gen for Medicinsk teknologivurdering & Sundhedstjenesteforskning, 
region Midtjylland og klinisk lektor ved Institut for Folkesundhed, 
Aarhus Universitet. han er forfatter til en række videnskabelige artik-
ler og rapporter om medicinsk teknologi og sundhedsøkonomi.

Anders Grosen, cand.oecon., er professor i finansiering på handels-
højskolen, Aarhus Universitet. han har de senere år især forsket in-
den for styring af finansielle virksomheder og pensionsøkonomi og 
har publiceret sin forskning i danske og internationale tidsskrifter og 
bøger. Anders Grosen er redaktør af fagtidsskriftet Finans/Invest.

Steen hildebrandt, professor ved Institut for Ledelse, handelshøjsko-
len, Aarhus Universitet. han er cand. merc., ph.d. og formand for råd-
givningsvirksomheden hildebrandt & Brandi A/S. Desuden er han 
forfatter til bøger og artikler samt medlem af forskellige råd, nævn og 
tænketanke vedrørende ledelse.

bog2101.indd   376 07-09-2009   15:47:47



Pr æSeNtAtION AF FOr FAtter Ne 377

Jens holmgren, cand. oecon, ph.d., er videncenterchef i Center for Le-
delse. han beskæftiger sig med rådgivning af virksomheder i strate-
gisk ledelse og strategiimplementering og har som ansvarsområde at 
formidle den nyeste viden og best practice inden for ledelse til CfL’s 
medlemsvirksomheder.

Niels Jacobsen, cand.oecon., er administrerende direktør og koncern-
chef for William Demant holding A/S, som er moderselskab for virk-
somhederne Oticon, Bernafon, Interacoustics, Maico samt Sennheiser 
Communications. herudover er han bestyrelsesmedlem i A.P. Møller 
– Mærsk A/S, LeGO A/S , KIrKBI A/S og thomas B. thriges Fond. 

Per V. Jenster, cand.oecon, ph.d., er professor ved China europe In-
ternational Business School, Kina, samt Copenhagen Business School. 
Per Jensters forskningsområde er inden for brancheanalyse, strategi 
og virksomhedsledelse, Ud over sine professorater har Per Jenster væ-
ret med til at starte en række virksomheder og deltager aktivt i besty-
relses arbejde i europa og Asien. 

Jørgen Vig Knudstorp, cand.oecon., ph.d., er administrerende direktør 
for LeGO Koncernen med base i Billund. han startede sit virke i Le-
GO Koncernen i 2001 med ansvar for forretningsudvikling og strategi 
og har siden 2004 været administrerende direktør. Forud for dette var 
han konsulent i McKinsey & Company i perioden 1998-2001.

henning Lehmann, prof. emeritus, cand.theol., var rektor for Aarhus 
Universitet 1983-2002. I samme periode var han bestyrelsesformand 
for Aarhus Universitets Forskningsfond, Sandbjerg Gods samt flere 
fonde og legater og fra oprettelsen, i hhv. 1986 og 1987, bestyrelses-
medlem i Forskerpark Aarhus og bestyrelsesformand for Forsknings-
fondens ejendomsselskab.

Martin Lippert, cand.oecon., ph.d., har gennem en årrække arbejdet 
på toplederniveau både nationalt og international primært inden for 
it- og telekommunikationssektoren. Gennem sit virke som direktør 
i tDC og senest som CeO for det Luxembourg-baserede MACh, har 
han deltaget i lang række opkøb både i Danmark og en række andre 
lande.
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Preben Melander er Augustinus Fond-professor og direktør for Cen-
ter for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) på Copenhagen Busi-
ness School. han har en betydelig faglig produktion bag sig i form af 
bøger og artikler om især økonomistyringens udviklings- og anven-
delsesproblemer set i et socialt, politisk og ledelsesmæssigt perspektiv. 
han er ansvarshavende redaktør af fagtidsskriftet økonomistyring & 
Informatik, som i år udgiver sin 25. årgang.

Peter Møllgaard, cand.polit, ph.d., er professor i industriøkonomi og 
institutleder ved økonomisk Institut på Copenhagen Business School. 
han har tidligere arbejdet på Aarhus Universitet og i erhvervsministe-
riet og i Finansministeriet. hans primære forskningsområde er anven-
delsen af industriøkonomi på konkurrencesager.

Jørn Flohr Nielsen, cand.oecon., er professor og institutleder ved Insti-
tut for Ledelse, handelshøjskolen, Aarhus Universitet. han har tidli-
gere være ansat ved Institut for økonomi, Aarhus Universitet og ud-
givet en række artikler om organisatoriske aspekter af informationssy-
stemer, serviceledelse og organisatoriske ændringer.

Jerker Nilsson er professor i erhvervsøkonomi med særlig henblik på 
andelssektoren, og er ansat ved ved Institutionen för ekonomi, Sveri-
ges lantbruksuniversitet i Uppsala. I årene 1977-1982 var han lektor i 
afsætningsøkonomi ved Aarhus Universitet. han har skrevet adskilli-
ge bøger og artikler om andelsøkonomi.

Per Baltzer Overgaard, MA, ph.d., er professor og institutleder ved In-
stitut for økonomi, Aarhus Universitet. hans primære forskningsom-
råder omfatter informationsøkonomi, auktions- og spilteori, industri-
økonomi samt konkurrencepolitik og regulering. han har forfattet en 
lang række artikler og har fungeret som rådgiver ifm. konkurrencepo-
litik, regulering og markedsdesign. 

Johan Peter Paludan, direktør, cand.scient.pol., tilknyttet Instituttet for 
Fremtidsforskning siden 1976, siden 1998 som medlem af direktionen. 
Johan Peter Paludan har de senere år især været involveret i formidlin-
gen af Instituttets resultater gennem artikler og foredrag i Danmark, 
Skandinavien og resten af europa.
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Niels ravn, cand.oecon., er pensioneret koncerndirektør i VKr hol-
ding A/S og har gennem sin karriere haft en række ledende stillinger i 
dansk erhvervsliv. I dag er han medlem af en række bestyrelser herun-
der formand for bestyrelsen i bl.a. GlobalConnect A/S og Flexa hol-
ding A/S.

Niels Jørgen relsted, cand.oecon., er lektor ved Institut for økonomi, 
Aarhus Universitet. hans primære interesseområder er økonomisty-
ring, it-infrastruktur samt erP-systemer.

Carsten rohde, ph.d., er professor ved Institut for regnskab & re-
vision, Copenhagen Business School. han har publiceret flere artik-
ler og bøger om opbygning og anvendelse af økonomistyringsværk-
tøjer. endvidere arbejder han tæt sammen med danske virksomheder 
som foredragsholder og rådgiver samt i forbindelse med konkrete er-
hvervsrettede forskningsprojekter. 
 
Johannes raaballe, cand.oecon., er lektor ved Institut for økonomi, 
Aarhus Universitet, og har tidligere været funktionschef i flere danske 
virksomheder. han beskæftiger sig især med finansiering med hoved-
vægten på Corporate Finance og Governance.

Niels Sandalgaard, cand.oecon., er ph.d.-stipendiat ved Institut for er-
hvervsstudier, Aalborg Universitet, hvor han forsker i anvendelsen af 
nye budgetlægnings- og økonomistyringsmodeller. han har tidligere 
været ansat i VKr-Gruppen bl.a. som økonom og direktionsassistent.

Mikael Søndergaard, cand.scient.pol., ph.d., er lektor ved Institut for 
økonomi, Aarhus Universitet. hans forskningsområde er Global Ma-
nagement. han har udgivet en række artikler og kapitler i bøger og af-
holdt ph.d.-workshops i „Cross-Cultural Management“ i ind og ud-
land. 

henrik B. Sørensen er ph.d. og lektor i organisationsteori ved Insti-
tut for økonomi, Aarhus Universitet. han har beskæftiget sig med or-
ganisatoriske og strategiske problemstillinger i både teori og praksis. 
henrik B. Sørensen er forfatter eller medforfatter til en række bøger in-
den for organisationsteori og har leveret en række bidrag til bøger og 
artikler.
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Claus thrane, cand.oecon, ph.d., er adjunkt, ved Institut for økonomi, 
Aarhus Universitet. hans forskning er primært rettet mod entrepre-
nørskab. en del af denne forskning består i at udvikle didaktiske og 
faciliterende processer til at understøtte skabelsen af entreprenørielle 
muligheder både inden for og uden for universitetets mure.

Claus Vastrup, dr.oecon., er professor ved Institut for økonomi, Aar-
hus Universitet. hans primære forskningsområder er penge- og kre-
ditpolitik samt internationale monetære forhold. han har været med-
lem af formandskabet og siden formand for Det økonomiske råd. 
Claus Vastrup har også været medlem af bestyrelsen for Dansk Uden-
rigspolitisk Institut (DUPI) og sagkyndig medlem af/formand for mi-
nisterielle udvalg.
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