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Forord

Denne bog er en forkortet og redigeret udgave af min ph.d.-af-
handling, »Vidensledelse i perspektiv – om udfordringer ved
organisering og ledelse af viden«, fra 2001. 

Bogen diskuterer begrebet vidensledelse med det formål at
reflektere over hvad der påvirker den måde der kan bedrives
vidensledelse på. Der gives altså ikke opskrifter på hvordan
der skal bedrives vidensledelse, da jeg ikke mener at sådanne
eksisterer. 

Såfremt indholdet i bogen således skal sætte spor i praksis,
forudsættes det at læseren i høj grad kombinerer bogens reflek-
sioner med egne erfaringer og refleksioner i forhold til den
praksis hvori der skal praktiseres vidensledelse. Bogen stiller
altså krav til læseren – den er ikke en pakkeløsning der uden
videre forbedrer virksomhedens håndtering af viden. 

Jeg håber naturligvis at du som læser – hvad enten du for-
følger en teoretisk eller praktisk interesse – synes at bogen gi-
ver et indblik i hvad der påvirker den måde vidensledelse kan
bedrives og forstås på.

Peter Holdt Christensen
Frederiksberg

Juni 2002
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