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JENS FRØSLEV CHRISTENSEN er professor ved 

Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, 

CBS. Han har mange års erfaring med forskning 

og undervisning inden for området innovations-

ledelse og -økonomi. Han har i en længere årrække 

været le der af den internationalt orienterede cand.

merc.-uddannelse „Management of Innovation and 

Business Development“. Jens Frøslev Christensen 

har desuden i en længere årrække været institut-

leder og medlem af Det Økonomiske Fakultetsråd. 

Efter afskaf felsen af det kollegiale styre på univer-

siteterne i 2003 har han i to perioder været valgt 

medlem af CBS’ bestyrelse (2004-2008 og 2010-

2012). I den sidste periode deltog han på nært hold 

i op røret på CBS.

Oprøret på CBS giver en førstehåndsbeskrivelse og analyse af det 

 oprør, som udfoldede sig bag kulisserne på CBS i de første måneder 

af 2011 og førte til den daværende rektors og bestyrelsesformands 

 afgang. Oprøret på CBS blev i dele af pressen fejlagtigt tilskrevet en 

ulovlig fusion. Men ledelsen begik  ingen ulovlig heder, og fusionen var 

ikke den centrale årsag til oprøret.

Baggrunden var en dramatisk organisatorisk, strategisk og ledelses-

mæssig krise. Denne form for konfl iktfyldte organisations- og ledel-

sesprocesser har sjældent været genstand for en så omfattende 

 insider-afdækning, som det sker her. Loya litets- og karrierehensyn, 

gyldne håndtryk og uvilje mod at rippe op i en problemfyldt fortid 

 betyder, at sådanne forløb som regel enten for bliver bag kulisserne, 

beskrives i beroligende termer af den øverste ledelse eller i sort-hvide 

farver i pressen.

Oprøret på CBS afspejler desuden mere almene problemer knyttet 

til styring og  ledelse af strategiske forandringer i professionelle 

organisa tioner – også uden for universitetsverdenen.

Dette er en særlig bog. En original og dybt interessant bog. Den handler om 

Handelshøjskolen i København (HHK) og om den transformationsproces, 

der gjorde HHK til CBS, Copenhagen Business School. Professor Jens 

 Frøslev Christensen er en meget skarp iagttager og analytiker og en 

sjælden god formidler. Han præsterer i bogen at formidle et historisk 

drama i en professionel organisation om ledelse, forandring og kampe.

(Steen Hildebrandt, ph.d., professor emeritus og adjungeret professor)
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Karl E. Weick er ph.d. i psykologi. Han er 
i dag professor emeritus ved Stephen M. 
Ross School of Business, University of 
Michigan, hvor han også var professor 
i psykologi og organisationsadfærd fra 
1988, til han blev pensioneret i 2013. Før 
dette var han blandt andet professor ved 
Cornell University i en længere årrække. 
Weick er forfatter og medforfatter på en 

række bøger om organisering, meningsskabelse og ledelse. Han fik sit 
helt store gennembrud med bogen The social psychology of organiz
ing, som udkom i 1969, men som først for alvor blev kendt i en revi
deret form i 1979. Herudover har flere af hans bøger nået stor udbre
delse og anerkendelse. Det gælder hans bøger om meningsskabelse 
(Sensemaking in organizations (1995) og Making sense of the organi
zation (2001/2009)) såvel som hans bog om ledelse under usikkerhed 
(Managing the unexpected) skrevet sammen med Kathleen Sutcliffe 
(2001/2007). Han har derudover skrevet mere end hundrede artikler 
i internationale tidsskrifter, hvoraf flere har vundet priser.

Omslag: Annette Borsbøl / imperiet.dk

Sverri Hammer er uddannet cand.scient. 
pol., har sidefag i psykologi og er i dag lek
tor på DTU, hvor han underviser på Diplom
uddannelsen i ledelse. Derudover er han 
tilknyttet de offentlige lederuddannelser 
(MPA og MPG) på CBS som ekstern lektor. 
Sverri har tidligere været leder af Handels
gymnasiet i Køge og senere rektor for Has
lev Seminarium gennem mange år. Sammen 

med Mette Elting er han redaktør og medforfatter på lærebogen 
Ledelse og organisation (ny udgave 2014). Ud over undervisningen af 
ledere arbejder Sverri i dag med udvikling af organisationer, strategi 
og ledelse gennem konsulentfirmaet Hammer & Glahn ApS. Sverri har 
gennem årene anvendt Weicks tanker i sit konsulentarbejde og holder 
bl.a. foredrag og seminarer omkring forandring/forankring, strategi 
og meningsskabelse.

James Høpner er cand.merc. og efterud
dannelseschef i Praktiserende Lægers Orga
nisation. Han er derudover tilknyttet For
svarsakademiet som underviser på Master i 
Militære Studier, samt medlem af det råd
givende udvalg for HDuddannelserne på 
CBS. Han har tidligere været udviklings
chef i Djøf Efteruddannelse, samt center
leder, studieleder og udviklingschef ved 

forskellige uddannelsesinstitutioner. Han har en forskningsmæssig 
baggrund fra Copenhagen Business School, Uppsala Universitet og 
Stanford Business School. Sideløbende har han været ledelseskonsu
lent for en række private, offentlige og frivillige organisationer. 
James fungerer som ekstern censor på Diplomuddannelsen i ledelse og 
er tilknyttet Danmarks Evalueringsinstitut som ekspert inden for 
akkreditering af lederuddannelser. Han er forfatter til bogen Mod
stillinger i ledelse (2012), hovedforfatter til bogen Modstillinger 
i organisations og ledelsesteori (2007) og har derudover skrevet en 
række bøger og artikler om strategi, netværk og ledelse.

Karl E. Weick er en af de mest indflydelsesrige teoretikere inden for den procesorienterede organi
sations og ledelsesforskning. På vores breddegrader har han tiltrukket sig en særlig stor 
opmærksomhed, og han er en af de mest citerede forfattere inden for den skandinaviske organisa
tionsforskning i nyere tid. I Meningsskabelse, organisering og ledelse føres læseren på en let 
forståelig måde ind i Weicks ofte svært tilgængelige univers.

Bogen introducerer tre store temaer, som Weick har beskæftiget sig med siden 1960’erne og frem 
til i dag:

·    Første del handler om organisering og er en introduktion til et procesperspektiv, som særligt 
beskæftiger sig med vores indbyrdes relationer og de løse koblinger, som findes i mange organi
sationer.

·    Anden del omhandler Weicks mest kendte begreb, meningsskabelse, som i stigende grad optager
ledere i såvel offentlige som private organisationer.

·    Tredje del handler om, hvordan bl.a. strategisk ledelse, forandringsledelse og ledelse under 
usikkerhed ser ud i Weicks perspektiv.

Forfatterne afslutter bogen med ”Den meningsskabende leders 10 skud”, som er deres bud på, 
hvordan Weicks tænkning kan omsættes til praktisk ledelse.

In true sensemaking fashion, I’m now in the posi
tion of asking, “how can I know what I think until 
I see what Sverri and James say?” Given my 
respect for their efforts, it will be the case that 
some of what I think will be the product of what 
they say. And my good fortune is that they often 
say it more clearly than I do, which helps me (and 
them?) think more deeply.

Karl Weick, fra bogens forord

Dette er en meget velskrevet bog, hvor forfat
terne gør et genuint forsøg på at følge Weicks 
stil, form og indhold, og som vil være til hjælp for 
den Weickske skare i Danmark og Skandinavien. 
Der er mange steder i bogen, hvor ting hos Weick, 
som mange måske finder svært at forstå, bliver 
klarere og mere tilgængelige.

Tor Hernes, professor, 
Copenhagen Business School

Dette er én af de danske bøger om organisering, 
som jeg har været mest glad for at læse. Forfat
terne skal have en stor ros. Det er ikke ret mange, 
der kan skrive en sådan bog om Karl Weicks for
fatterskab og univers. Men de to forfattere til 
denne bog kan.

Steen Hildebrandt, professor, ph.d., 
Aarhus Universitet, 

adjungeret professor ved CBS

Bogen om Weick er et topkvalificeret bud på 
integrationen af teoretiske og praktiske betragt
ninger. […] Bogen fører os gennem Weicks be
tragtninger, anskuelser, tankeunivers – ja, nær
mest gennem hans livsrejse inden for organisation. 
En rejse, der er levende endnu – bl.a. via denne bog.
Bogen klæder Weick, som teorien klæder praksis.

Ingo Østerskov, rektor, 
KEA – Københavns Erhvervsakademi
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Organisationer og forventningerne til god ledelse forandrer sig hur
tigere end nogensinde før. Ledelse og organisation – forandringer 
og udfordringer sætter fokus på den kompleksitet og den mang
foldighed af perspektiver og tilgange til organisationsfeltet, som er 
nødvendig for at indfange organisationen og de daglige og strate
giske udfordringer, som lederen møder.

Bogen adskiller sig fra de fleste eksisterende organisationsteore
tiske lærebøger ved at indtænke organisationen og dennes udvikling 
i en ledelsesmæssig kontekst. Forfatterne belyser organisationen 
i forhold til de rammer, der gives for ledelse i dag, og de udviklings
mønstre, der tegner sig for ledelse fremover. Bogen giver en grundig 
indføring i centrale temaer og behandler såvel klassiske som nye 
teorier. I denne 2. udgave er alle kapitler revideret, og nye kapitler 
om organisationskultur, cocreation og strategisk ledelse i et net
værksperspektiv er kommet til.

Ledelse og organisation – forandringer og udfordringer hen
vender sig først og fremmest til studerende på lederuddannelser på 
diplom og bachelorniveau og på andre videregående uddannel
ser, hvor der undervises i organisationsteori i en ledelsesmæssig 
kontekst. Men bogen kan også med fordel læses af andre med 
interesse for ledelse og organisation. 

Bogens forfattere har alle en baggrund i organisationsforskning, 
ledelse og ledelsesrådgivning og repræsenterer tilsammen mange 
års forskning og praktisk erfaring med ledelse og organisation. Med 
bogen giver de et spændende indblik i feltet for både den stude
rende og den erfarne leder.
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METTE ELTING
er master i offentlig ledelse, cand.pæd. i almen 
pædagogik, HD i Afsætningsøkonomi og HD i 
Regnskabsvæsen og økonomistyring. Hun er af-
delingschef for Afdelingen for Forretningsudvik-
ling samt chef for  Center for Videreuddannelse på 
DTU Diplom. Mette Elting  har gennem adskillige 
år arbejdet med udvikling af lederuddannelserne 
samt med strategisk ledelse, organisationsudvik-
ling og personaleledelse under fusions- og foran-
dringsprocesser. Mette Elting har som lektor gen-
nem mange år undervist på lederuddannelserne 
ved DTU Diplom og desuden gennem flere år 
undervist på kandidatuddannelsen i teknologi-
ledelse ved Aalborg Universitet. Hun er endvidere 
beskikket censor ved censorkorpset  for Diplom-
uddannelsen i ledelse, samt for Medieproduktion 
og ledelse.

SVERRI HAMMER 
er cand.scient.pol. og lektor på lederuddannelser-
ne på DTU. Han har efter mange år som leder og 
underviser i strategi, organisation og ledelse nu 
etableret ledelsesrådgivningsfirmaet Hammer & 
Glahn ApS, hvor han bl.a. arbejder med fusioner, 
strategiudvikling og forandringsledelse samt hol-
der foredrag. Sverri Hammer er desuden ekstern 
lektor på MPA- og MPG-uddannelserne på CBS. 
Sammen med James Høpner har han bl.a. skrevet 
bogen: Meningsskabelse, organisering og ledelse: 
En introduktion til Weicks univers (2014).
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