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stiller skarpt på succesfuld ledelse af videnintensive virksomheder med henblik på at skabe succes, opnå

resultater og sikre lønsomhed. Udfordringen er at udvikle og eksekvere virksomhedens strategi via ledelse af
veluddannede medarbejdere med store krav til egen udvikling og ansvar, fordi strategi i videnvirksomheder
udmøntes i medarbejdernes daglige beslutninger. Bogens pointer underbygges med eksempler og cases fra
interviews med markante ledere i videnintensive rådgivningsvirksomheder som fx advokat-, revisions-,

konsulent-, arkitekt-, ingeniør- og it-virksomheder samt offentlig sektor-organisationer. Flemming Poulfelt er
professor ved Copenhagen Business School og har været ansat ved CBS i mere end 40 år. Ved siden af sin
undervisning skriver han bøger om virksomheder, management og ledelse. Nikolaj Ejler arbejder til daglig

ved Rambøll Management og står bag flere bøger om virksomhedsledelse og resultatbaseret styring.
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