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Vi er dem, vi vælger at væreDenne bog tjener som en indføring i teorien bag værdibaseret ledelse, men bogen
kan også bruges som en konkret guide til at implementere værdibaseret ledelse i en virksomhed eller
organisation. Bogen, der nu foreligger i en fjerde udgave, er blevet drejet en smule fra de tidligere udgaver.
Det tema, der nu kommer frem, er værdibaseret ledelse i transformationsprocesser. Det gør ikke de tidligere
udgavers temaer irrelevante, hvorfor store dele af stoffet stadig er bevaret. Bogen er handlingsorienteret og
lægger vægt på at beskrive den løbende proces, der skal sikre dybdeimplementering af værdierne, så de ikke
ender som skueværdier, der kun tages frem ved særlige lejligheder.
Værdibaseret ledelse som et centralt omdrejningspunkt i transformationsprocesser behandles blandt andet
gennem følgende temaer:Visioner og værdier som basis for etablering af fodslag og ejerskab i
magtsystemet.Værdiledelse som værktøj til etablering af bredt organisatorisk ejerskab.Værdiledelse som
element i skabelse af ændringsparate kulturer.Værdier som fundamentet bag tværorganisatorisk samarbejde,
sammenhængs-kraft, fleksibilitet og effektivitet.Nyt i 4. udgaveDe vigtigste ændringer er nye indskud,
fjernelse af et par af de gamle, en ny disponering af stoffet og en ny konkret case til sidst. Denne fjerde udgave
af bogen fokuserer nu på: Værdibaseret ledelse i transformationsprocesser.Bogen er nu disponeret efter 3P
modellen. Denne model opsummerer, hvad ledere skal gøre, ikke blot for at udøve lederskab, men også for at

udvikle sig personligt. Modellen er kendt for sit forsøg på at kombinere fordelene ved ældre lederskabsteorier
samtidig med at den afdækker deres begrænsninger. Modellen er blevet klassificeret som en “ integreret
psykologisk teori om ledelse. De tre P’er står for public, private og personel lederskab. MålgruppeBogen
retter sig mod ledere - i både offentlige og private virksomheder - som arbejder aktivt med
virksomhedsværdier, men er også relevant for andre praktikere og teoretikere med interesse i værdibaseret
ledelse.Om forfatterenPeter Beyer er akademiingeniør, erhvervsforsker og phd, ansat på CVL på CBS samt
som ekstern lektor på ITU og har derudover mere end 40 års erfaring bag sig som managementkonsulent i
flere internationale konsulentfirmaer.
Ledelse med formål var det gennemgående tema, da Presidents. Med en akademiuddannelse i ledelse får du
kompetencer inden for strategisk ledelse og ledelse i praksis. 04. Lige fra det praktiske fokus til de mere
nørdede teoretiske detaljer. Herzberg motivationsteori Frederick Herzberg (1923-2000) var arbejdspsykolog
og havde lavet en omfattende undersøgelse på arbejdspladser. Så ud Vi kommer hele vejen rundt om begrebet
værdibaseret ledelse. juni 2003. Du styrker desuden dit personlige netværk. Download gratis bøger på
ventus. com Organisationsteori Ledelse 4 Indholdsfortegnelse Forord 1. Undersøgelserne mundede. 2003Det
uforløste potentiale – faglig og personlig ledelse Børsen, den 21. Nedbemanding Børsen, den 13. Et
forandringsprojekt uden den brændende platform vil være som at flyve uden brændstof. com
Organisationsteori Ledelse 4 Indholdsfortegnelse Forord 1. com Organisationsteori Ledelse 4
Indholdsfortegnelse Forord 1.

