OVETSKAP

HÖSTEN 2018

Konsten att göra ovisshet till en tillgång
Kunskap och expertis är högt värderade i
dagens affärsvärld. Dessa värden introduceras tidigt i vårt utbildningssystem, och på
jobbet utvärderas vi utifrån vad vi vet och
utifrån vår förmåga att kunna ge svar och
lösningar.
Det är jobbigt att inte veta. Våra hjärnor är programmerade
att undvika det oväntade och att föredra det vi har visshet
om. Situationer som är tvetydiga eller osäkra kan få oss
att känna oss inkompetenta, generade och skamsna. Men
trots allt lever vi i en värld full av ovisshet, komplexitet och
ombytlighet.
Denna prisbelönta bok erbjuder ett alternativt, motsatt
sätt att hantera kunskap och expertis – att omfamna ”inte
veta” snarare än att frukta det. På randen mellan det kända
och det okända finns en fruktbar mark full av möjligheter.
Att hålla till i detta gränsland kan leda till en upplevelse av
fräscha, nya kunskaper, kreativitet, glädje och förundran.

OM FÖRFATTARNA
Steven D’Souza är baserad i London och arbetar med
ledarskapsrådgivning, bl.a. internationellt som konsult,
talare och coach inom ledarskap, organisationsutveckling,
mångfald. Han är utbildad i gestaltpsykologi, coachning
och är en erfaren ledarskapscoach som ofta arbetar med
ledningsgrupper inklusive på koncernchefsnivå.
Diana Renner arbetar som konsult och fokuserar på att
bygga organisationers och individers förmåga att framgångsrikt navigera i osäkerhet och komplexitet. Hon är
baserad i London men arbetar med ledande befattningshavare i en rad kommersiella, statliga och samhällsorganisationer runt om i världen.

Ovetskap
– konsten att göra ovisshet till en tillgång
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HEPPOLOGI

HÖSTEN 2018

Om värderingar och kärleksfullt
ledarskap
Vill du ha engagerade medarbetare? Som
generöst delar med sig av sig själva, är
öppna för förändring och tar ansvar för
verksamheten som helhet?
Här presenteras HEPP – en förkortning för ”happy”, engagerad”, ”personlig” och ”på tå” – en metod som är lika enkel
som den är genialisk. Den handlar om att gemensamt
utforma en värdegrund, om att låta alla vara med och besluta vilka värderingar som ska gälla i organisationen. Den
handlar också om att skapa ett arbetsklimat som tillåter
alla på arbetsplatsen att vara sig själva och hitta sina egna
drivkrafter. Den förändringsprocess som då tar sin början
fortgår även om chefer byts ut eller engagerade kollegor
slutar, och lever i medgång och motgång, eftersom den
lever genom medarbetarna.
HEPP fungerar i alla organisationer där det finns ett driv,
en medvetenhet kring vad som är verksamhetens existensberättigande och en vilja att bli bättre. Det handlar lika
mycket om hur man bemöter kunder som hur man beter
sig mot varandra inom organisationen.

OM FÖRFATTARNA
Ella Wahlgren har jobbat med personal-, event- och
servicefrågor inom Payex, Svenska Spel och på Kneippbyn.
I dag jobbar hon i eget företag som coach och föreläsare.
Fredrik Emdén är journalist och författare med ledarskap,
möten och besöksnäringen som inriktning. Han har skrivit
för tidningen Chef sedan 2008 och blev 2013 nominerad till
Årets journalist av Sveriges tidskrifter.

Heppologi
– en bok om värderingar och ett kärleksfullt ledarskap
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STRATEGIER FÖR AFFÄRSUTVECKLING

HÖSTEN 2018

Innovation och entreprenörskap i
digitaliseringens spår
Alla företag påverkas av digitaliseringen.
Kunder ändrar beteenden, tidigare behov
försvinner och nya tillkommer.
Konsumenternas valfrihet och möjligheter att välja och
ta egna självständiga beslut ökar. Många företag står och
stampar och tillväxten inte bara uteblir utan försäljningen minskar och kunderna hittar alternativa lösningar. Alla
mynt har två sidor, finns det utmaningar finns det även
möjligheter. Det genomgående temat i denna bok är att
innovation och framgångsrikt entreprenörskap handlar om
att vara lösningen på kundernas problem.

OM FÖRFATTAREN
Patrik Widlund har varit chef i mediebranschen
sedan slutet på 80-talet. Som vd för företag inom content
marketing, tv-produktion, utgivning av tidskrifter, tidningar
och böcker har han själv drivit omfattande förändringsarbetet. Nu arbetar Patrik med utbildning, e-handel, finans,
PR m.m. i eget bolag.

Denna bok ger inspiration och vägledning för hur man ska
förändra en verksamhet så att den ligger i tiden, med andra
ord hur man leder en digital transformation.

Strategier för affärsutveckling
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HARDER, BETTER, FASTER, STRONGER

HÖSTEN 2018

Prisbelönt vd om ett annorlunda
ledarskap
Det här är en bok som beskriver ett ledarskap som inte liknar något annat och som
har inspirerat chefer i hela Europa, och som
har visat sig extremt framgångsrikt.
Erik Ringertz (grundare och vd Netlight) har en i grunden
annorlunda syn på företaget som rörelse, utgående från
medarbetarna: Det som är organiskt behöver ingen organisation.
Utdrag ur synopsis:
”Näringslivet är fullkomligt upptaget av tävling. Ledarskap
definieras i sport- eller krigsreferenser. Det anses vedertaget att det enda sättet att nå framgång är ”att vinna”. I
själva verket begränsar tävling det möjliga utfallet då det
bygger på jämförelse. Genom att släppa tävling och istället
sträva efter att vara en förebild släpper företaget begränsningarna, för sina medarbetare och för sin egen utveckling.
Jämförelse byts mot inspiration. På samma sätt som att
sluta tävla är det dags att lämna ”corporate fear” bakom
oss. Ångest är en negativ drivkraft, kortsiktigt effektiv, men
långsiktigt begränsande. Istället för att sträva efter perfektion, bejakar Netlight imperfektion.”

OM FÖRFATTARNA
Erik Ringertz är grundare och vd på IT-konsultbolaget Netlight. Han har vunnit åtskilliga priser för sitt ledarskap och
Netlight har även vunnit pris för bästa arbetsgivare, årets
gasell, innovatör m.m. Han skriver boken tillsammans med
ekonomijournalisten Fredrik Emdén.
Fredrik Emdén är journalist och författare med ledarskap,
möten och besöksnäringen som inriktning. Han har skrivit
för tidningen Chef sedan 2008 och blev 2013 nominerad till
Årets journalist av Sveriges tidskrifter.
Harder, better, faster, stronger
– nya idéer för morgondagens ledarskap
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HÖGPRESTERANDE INNOVATIONSTEAM

HÖSTEN 2018

Innovation som passion
Hur kan företag skapa förutsättningar för
ett effektivt innovationsarbete? Boken tar
upp grunderna i hur man skapar högpresterande innovationsteam och därigenom ökar
innovationstakten och stärker företagets
konkurrenskraft. En bok i nuet som kan
förändra framtiden.
Ur manus:
”Så länge som jag kan minnas har jag alltid sökt finna bättre sätt att utföra saker på, och passionen har hela tiden varit för skapandet av det nya. ”Måste det vara så här?” är ett
mantra som jag har blivit hånad för åtskilliga gånger under
mina olika anställningar innan jag hittade in på banan med
tillämpad forskning. Att acceptera en dålig lösning bara för
att ”så här har vi alltid gjort” har jag aldrig förlikat mig med
och har alltså alltid stävat efter att göra saker smartare.
Att försöka se problemet i den enklaste formen och sedan
lösa det vid roten, där problemet börjar har varit min devis.
Så, varefter som jag ömsom varit anställd och ömsom
studerat innovationsteknik så har kunskaperna, blivit allt
bredare och djupare om hur man kan utveckla en idé mot
marknaden.”
Boken vänder sig till personer i ledande position, managementkonsulter, affärsutvecklare och innovationsledare.

OM FÖRFATTAREN
Mikael Johnsson är forskare, innovationsrådgivare
och föredragshållare inom
innovationsledning. Hans
specialområde är hur man
skapar innovationsteam
som tar ansvar för, och
aktivt arbetar självständigt
med att utveckla produkter och tjänster inom den
organisation de arbetar.

Högpresterande innovationsteam
– steg för steg
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ELEFANTEFFEKTEN

HÖSTEN 2018

För djupare relationer, starkare team
och lyckade samarbeten
Det här är inte en bok om elefanter. Det
är en bok om människor, om vår ändlösa
strävan att förstå varandra och att lyckas
tillsammans.
Elefanteffekten är en viktig bok om avgränsningar, energi
och gemenskap. En genomgång av samarbetets betydelse för framgång. Det är en bok om teamledarskap, relevant för alla som vill bli bra på att bygga det som får par,
grupper och samhällen att utvecklas och lyckas i en tid då
världen behöver det som mest.
Av författaren till succéboken Lejonagendan kommer nu
uppföljaren Elefanteffekten. I denna andra bok av Cecilia
Duberg handlar det om hur vi får djupare relationer, starkare team och lyckade samarbeten genom att följa bokens
olika steg.

OM FÖRFATTAREN
Cecilia Duberg är legitimerad psykolog, specialiserad
i hälsopsykologi, ledarskap
och mental träning. Hon
har arbetat med vetenskapliga metoder ur flera
perspektiv: som forskarassistent, universitetslärare, terapeut, rekryterare, ledarskapscoach,
teamutvecklare och mental
tränare.

Elefanteffekten
För djupare relationer, starkare team och lyckade samarbeten
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ARBETSMILJÖ I PRAKTIKEN

HÖSTEN 2018

Lär dig hantera arbetsmiljön på ett
korrekt sätt på din arbetsplats
En bra arbetsmiljö utgör grunden för en
välfungerande organisation, välmående
personalstyrka och ett lyckat resultat.
Personalen är en av de absolut viktigaste resurserna i en
organisation. Som arbetsgivare är det oerhört viktigt att
göra rätt och följa de lagar och regler som finns i syfte att
säkerställa att personalen mår bra och att miljön främjar
bland annat hälsa och utveckling.

OM FÖRFATTAREN
Louise D’Oliwa är advokat med specialisering på arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Hon har skrivit flera böcker tidigare, bl.a. den årligen utkomna Rätt arbetsrätt och håller i
många utbildningar inom området arbetsrätt och arbetsmiljörätt.

De nya arbetsmiljöreglerna ställer höga krav på chefer vad
gäller t.ex. rehabiliteringsansvar. Boken är tänkt att vara en
praktisk guide för chefer och kunna användas både som
handbok samt passa som utbildningsmaterial.

Arbetsmiljö i praktiken
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BLUE OCEAN SHIFT

HÖSTEN 2018

Uppföljare till internationell bästsäljare
Nu kommer uppföljaren av den internationella bästsäljaren Blue Ocean Strategy!
Den nya boken grundar sig på nära 30 års studier av ”den
blå oceanen” där författarna granskat stora och små
organisationer, vinstdrivande och icke vinstdrivande, och
regeringar som gått vidare från att konkurrera på redan
överbelastade marknader – det vi kallar för ”röda oceaner”
– till att våga välja nya vägar som skapat nya marknader
och tillväxt.
I Blue Ocean Shift kombineras människor och vår mänskliga anda med en beprövad process och verktyg för att
skapa marknader. Det här gör att du, ditt team och din organisation kan förflytta er från de röda till de blå oceanerna
på ett sätt som gör att människor själva äger och driver sin
process mot framgång. Boken erbjuder en vägledning steg
för steg som vem som helst kan följa, med lektioner som
är noggrant testade och baserade på lärdomar från fältet
om vad som fungerar och inte samt hur man undviker
fallgropar längs vägen.

OM FÖRFATTARNA
W. Chan Kim är direktör vid INSEAD Blue Ocean Strategy
Institute och innehar Boston Consulting Group Bruce D.
Henderson-professuren i Strategy and International
Management vid INSEAD i Frankrike. Renée Mauborgne är
Distinguished Fellow och professor i strategi vid INSEAD.
Hon är också direktör vid the INSEAD Blue Ocean Strategy
Institute.

Blue Ocean Shift
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