INBJUDAN TILL

BOKSLÄPP
Välkomna att ta del av de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv.
Representanter från akademi respektive arbetsliv inleder med korta föreläsningar. Därpå följer
gemensamma diskussioner.

Bok: ”Att Leda i en komplex organisation”
- Stefan Tengblad, Professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde
Några av Sveriges främsta ledarskapsforskare ger i Att leda i en komplex
organisation en ökad kunskap för att förstå, styra och hantera organisatorisk
komplexitet. Komplexiteten i organisationer och ledaruppdrag både intresserar
och irriterar alltfler. Men vad är komplexitet? Vad behöver chefer och ledare
tänka på och göra? Författarna ger exempel på hur chefer i komplexa
sammanhang har hanterat de problem och dilemman som kan uppstå, till
exempel tendensen att detaljplanera och styra även när medarbetares mer
självständiga arbete skulle vara mer effektivt. Syftet med boken är att bidra till
ökad förståelse och möjliggöra en mer initierad hantering av organisatorisk
komplexitet.

Bok: ”Open Innovation and Knowledge Management in Small and
Medium Enterprises”
- Susanne Durst—Professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde
Med en kollega från Turkiet och en kollega från Brasilien har Susanne Durst

lanserat boken som redaktör. Tillsammans med forskarkollegor från Turkiet,
Brasilien, Tyskland, Island, Hong Kong, Nederländerna och Spanien har
Susanne Durst undersökt hur små och medelstora företag utvecklas och hur
kopplingen mellan kunskapshantering och öppen innovation ser ut i en sådan
process. Bokens innehåll visar att vara framåtsträvande och utveckla produkter
eller tjänster är viktigt, även för små- och medelstora företag. Men det måste
finnas en strategi för att hantera öppenhet kring idéer och hur man ska ta
marknadsandelar. Annars ökar risken för uppköp eller intern kunskapsbrist.
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