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Den bevidste virksomhed

Den e-lærende virksomhed

Den engagerede leder

Den innovative virksomhed

Joachim Sperling & Teddy Wivel:
Børsens Forlag. 263 sider. Pris kr. 455.
ISBN 8775538989.
Anmeldt i Børsen den 26. oktober 2001.

Claus Agø Hansen og Bjørn Borup
Børsens Forlag.
296 sider. Pris kr. 425.
ISBN 87 75538830.
Anmeldt i Børsen den 14. september 2001.

Stig Kjerulf og Markus Bjørn Kraft.
Børsens Forlag.
247 sider. Pris kr. 455.
ISBN 87 7553-891-1
Anmeldt i Børsen den 14. december 2001.

Anders Drejer.
Børsens Forlag. 213 sider. pris kr. 455.
ISBN 8775538253.
Anmeldt i Børsen den 9. marts 2001.

Danskto

– de bedste danske le
BOGNYT
redigeret af STEEN HILDEBRANDT,
professor ved Institut for Organisation og
Ledelse, Handelshøjskolen i Århus.

Ledelse på spring
En håndbog i personaleledelse.
Kommunernes Landsforening.
189 sider. Pris kr. 225.
ISBN 8778486025.
Anmeldt i Børsen den 30. marts 2001

Af professor Steen Hildebrandt
www.steenhildebrandt.dk

D

et danske bogmarked
er rigt. Man kan bare
gå ind i en boghandel
og se. Og enhver, der besøgte
bogmessen i Forum i dette efterår, kunne i hvert fald dér
konstatere det. Det er en vidunderlig oplevelse – i hvert

fald for en bogelsker – at gå
rundt i Forum og se alle de
nye bøger og alle de mange
forlag - store og små – præsentere sig.
Også markedet for fagbøger er rigt på nye titler og
temaer. Jeg har set tilbage på
2001 og set på de nye danske
ledelsesbøger. Der er mange.
Jeg har udelukkende set på

Mangfoldighed som
virksomhedsstrategi
Benedikte Jacobs, Dorte Cohr Lützen og
Elisabeth Plum
Gyldendal. 151 sider. Pris kr. 295.
ISBN 8700488844.
Anmeldt i Børsen den 2. marts 2001.

de bøger, der så at sige er født
på dansk. Jeg har anlagt følgende kriterier: Praktisk relevans, teoretisk forankring
og dybde, formidlingskvalitet
og nyhedsværdi. Disse kriterier har jeg holdt op imod de
bøger, jeg har kendskab til
fra det forgangne år. Ud af
dette er der kommet følgende
uprioriterede liste over de

Noget for noget
Rekruttering og fastholdelse af
unge højtuddannede.
Henrik Holt Larsen
Berlingske Annoncecenter og Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 287 sider. Pris kr. 285.
ISBN 8770343284.
Anmeldt i Børsen den 6. april 2001.

bedste danske ledelsesbøger i
2001 (ordnet alfabetisk efter
bogtitel). Det er selvsagt ikke
en videnskabelig eller objektiv bedømmelse. Det er
bøgerne set igennem mine
briller og med de ovennævnte forhold som dominerende
udvælgelseskriterier.
Selvfølgelig skriver ledelsesforskere bøger om ledelse.

Skulle det være noget særligt
Kurt Klaudi Klausen.
Børsens Forlag.
296 sider. Pris kr. 455.
ISBN 87-7553-850-4.
Anmeldt i Børsen den 1. juni 2001.
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Forandringskommunikation

Følsomhedens etik

Ledelse på dagsordenen

Ledelse på fri hånd

Helle Petersen.
Samfundslitteratur. 337 sider. pris kr. 275.
ISBN 8759308680.
Anmeldt i Børsen den 23. marts 2001.

Kirsten Marie Bovbjerg.
Hovedland. 135 sider. Pris kr. 298.
ISBN 8777395263.
Anmeldt i Børsen den 21. september 2001.

Finansministeriet.
57 sider. Schultz Information 43632300.
www.fm.dk
Anmeldt i Børsen den 2. november 2001.

Per Thygesen Poulsen.
JP Bøger.149 sider. Pris kr.248.
ISBN 8790959256.

9

toppen

ledelsesbøger i 2001
De er derfor også fint repræsenteret på listen. Det drejer
sig bl.a. om professorerne
Kurt Klaudi Klausen, Henrik
Holt Larsen, Jan Mouritsen
og Per Nikolaj Bukh. Det
danske bogmarked for ledelse er derudover karakteriseret ved, at der er markante
bidragydere fra konsulentverdenen. Jeg håber, at dette

billede vil fortsætte: At fagligt dygtige og erfarne konsulenter tager sig tid til at skrive om deres erfaringer, koncepter og modeller. Kurt
Klaudi Klausen og jeg udgiver i foråret 2002 en bog,
hvor danske konsulentvirksomheder skriver om deres
arbejde specielt for den offentlige sektor. Hvis jeg måt-

te ønske mig noget i den forbindelse, så var det, at dan ske ledere i højere grad fik tid
til at dele ud af deres erfaringer, metoder og ledelsessyn.
Journalist Per Thygesen Poulsen formidler i den sammenhæng i sine bøger en
række lederes erfaringer, historier og budskaber, og det
er godt. Noget andet tydeligt

er, at forskellige officielle organisationer og ministerier
også markerer sig. Det gælder eksempelvis Finansministeriet og Kommunernes
Landsforening.
Her er den
uprioriterede liste med
de 15 bedste danske
ledelsesbøger i 2001:

Slip anerkendelsen løs

Unik Nu

Videnregnskaber – vejen til vækst

Mads Ole Dall, Sonja Hansen m.fl.
Forlaget Frydenlund. 84 sider.
ISBN 8778870755.
Anmeldt i Børsen den 12. januar 2001.

Jesper Kunde.
Børsens Forlag.
384 sider. Pris kr. 455.
Anmeldt i Børsen den 9. februar 2001.

Per Nikolaj Bukh, Jan Mouritsen m.fl.
Børsens Forlag.
310 sider. Pris kr. 455
ISBN 87-7553-841-5.
Anmeldt i Børsen den 5. oktober 2001.

Ledelse på
dagsordenen
Det er tydeligt, at ledelse er kommet på dagsordenen i Danmark, sådan som Finansministeriets bog på listen meget tydeligt anbefaler det.
Ledelse er et anliggende for mange. Ledelse gør
en forskel. Ledelse er nøglen til løsning af mange af de opgaver, som samfundet og dets offentlige og private virksomheder skal løse. Ledelse
er afgørende for, om vi når de mål, vi sætter os.
Ser vi på de ledelsestemaer, som disse bøger
er optaget af, så er den menneskelige faktor,
menneskets kompetencer, viden, engagement og
motivation tydelig. Medarbejderne er virksomheden. Det er stadig mere tydeligt. Medarbejdernes talent og engagement er afgørende for
virksomhedens succes. På samme måde er ledernes talent og engagement afgørende. Selvforvaltning og selvledelse bliver stadig vigtigere
fænomener. Offentlig ledelse kommer mere tydeligt frem, dels som noget selvstændigt, og også som et ledelsesfelt, hvor mange generelle ledelsesmodeller og ledelsesindsigter kan bruges.
Videnregnskaber og i det hele taget andre former for målinger og registreringer kommer også klart frem i bøgerne.
Som en selvfølge har jeg holdt mine egne
bøger fra 2001 uden for denne liste, men jeg
nævner dem her alligevel – for god ordens skyld:
Hildebrandt om ledelse.
Børsens Forlag. 230 sider Pris kr. 299.
Børsens Management Leksikon. 3. udgave.
Børsens Forlag. 447 sider. Pris kr. 699.
Offentlig ledelse på dagsordenen.
(Sammen med Kurt Klaudi Klausen). Børsens
Forlag. 261 sider Pris kr. 455.
Familien på arbejde. (Sammen med Sif Ris høj). Børsens Forlag. 294 sider Pris kr. 455
Ledelse, ånd og religion. Specialnummer af
tidsskriftet Ledelse i dag. (Sammen med An ders Laugesen). Ledernes Hovedorganisation.
220 sider. Pris kr. 593. ISSN 09058966.
Godt Nytår! Steen Hildebrandt

