
Fra bagsiden

Den bedst tjenende virksomhed 
forstår at tjene andet og mere end 
penge. Den forstår og forholder sig 
aktivt til den større sammenhæng, 
den er en del af. 
    I Den bedst tjenende virksomhed 
får du bl.a. et sjældent indblik i en 
række virksomheder og markante 
nordiske lederes arbejde med 
visioner, organisationsdesign og 
værdier, og de har alle med succes 
brudt med normer og traditioner.

 den bedst tjenende virksomhed 
Vækst og bæredygtighed
Af Tina Monberg med Marie Kraul og Gitte Larsen
Gyldendal Business, 256 sider, vejl. pris DKK 300,- 
Udkommer 4. oktober 2013 

bogen kan købes til dkk 250,- ved receptionen   
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Den beDst 
tjenenDe

virksomheD
Vækst og bæredygtighed

OM BOGEN 

“Der er ikke noget, verden har mere brug 
for end virksomheder, der tjener helheden. 
Det er godt for både vores indre og ydre 
verden. Vi står over for voldsomme foran-
dringer i de kommende årtier – og det 
kræver et nyt lederskab og et nyt ansvar 
fra virksomheder, ledere og medarbejdere. 
Jeg kan varmt anbefale Tina Monbergs bog 
som et godt udgangspunkt for de nødven-
dige forandringer i organisation og ledelse.” 

– Steen Hildebrandt, professor i ledelse 
og organisation, Aarhus Universitet

“Den bedst tjenende virksomhed giver dig 
ikke bare et svar på, hvorfor vi i erhvervs-
livet har så svært ved at forandre os og 
tilpasse os ændringer på markedet og i 
samfundet. Bogen giver dig en løsning på, 
hvad vi skal gøre – og det er faktisk lige til 
[...] Jeg vil gerne udtrykke min taknemme-
lighed over denne bog. Jeg har savnet svar 
på, hvorfor tingene hænger sammen, som 
de gør, og hvorfor vi opfører os, som vi gør. 
Det har jeg fået med denne bog.”

– Torben Craner, projektleder, Rockwool A/S

Den bedst tjenende virksomhed forstår at tjene 
andet og mere end penge. Den tjener også de men-
nesker, det samfund og det miljø, der omgiver den.

Ledere og medarbejdere i den bedst tjenende 
virksomhed forholder sig aktivt til den sammen-
hæng, de er en del af. Det handler om visioner, om 
alternative måder at organisere og lede virksom-
heden på og om at turde bryde med normer og 
traditioner.

Bogen viser en vej ud af de gamle og nedslidte 
siloer og hen til de fleksible platforme, hvor alle 
arbejder sammen om at skabe bæredygtig vækst, 
der bygger på sund fornuft og naturens eget de-
sign. I både danske og udenlandske eksempler 
hører vi om virksomheder, der skrotter budgetter, 
decentraliserer, åbner for reel selvledelse og gør 
en forskel i deres omverden. 

I bogen kan du læse interview med Michael Møllmann 
fra Novo Nordisk, Hanne Lindblad fra Call me, Jan Wal-
lander den tidligere direktør i Handelsbanken, Thomas 
Harttung der er stifter af Årstiderne og Jan Carlzon, den 
legendariske chef for SAS.

OM BOGEN 

“Som ledere skal vi skabe følgeskab, og det 
gør vi bedst ved at være autentiske og turde 
være os selv. Når dine medarbejdere kan 
mærke dig – mennesket bag lederen – bru-
ger du dig selv som et aktiv. Når du mobi-
liserer hele dig og dermed også både din 
hjerne og dit hjerte, er det mere sandsynligt, 
at andre vil følge dig. Der er brug for at 
styrke det personlige lederskab, fordi det er 
forudsætningen for god 360-graders ledelse. 
Det er befriende med en bog, der handler 
om helheden, og som giver konkrete bud på 
menneskers rolle i vores virksomheder i dag 
og i morgen.” 

– Elise Brøchner, koncerndirektør CSR, 
HR og kommunikation, Coop

“Finanskrisen har efterladt virksomhederne 
med en ‘ny normal’. Vi må være agile og 
samtidig tænke langsigtet og løfte vores 
del af ansvaret for, at også de kommende 
generationer har sunde virksomheder i en 
bæredygtig verden. Social ansvarlighed og 
profit skal være hinandens forudsætninger, 
ikke modsætninger. Ledernes rolle er i den 
sammenhæng vigtigere end nogensinde, og 
det er en af ledelsens fornemmeste opga-
ver at kommunikere, så det giver mening 
for alle medarbejdere. Den, der ikke har 
information, kan ikke tage ansvar. Jeg kan 
anbefale Tina Monbergs bog som et vigtigt 
indlæg i debatten omkring virksomheds-
ledelse og værdiskabelse fremadrettet.”

– Flemming H. Tomdrup, 
koncernchef/Group CEO, Solar A/S

Bogreception & koncert

kom og vær med til at fejre udgivelsen af 
Den bedst tjenende virksomhed sammen 
med os fredag den 4. oktober, kl. 15.00-18.00 
i house of Futures, nybrogade 26a, st., 1203 
københavn k. 

Vi holder en lille tale, og du kan møde Hanne 
Lindblad, direktør i Call me, som er en af inter-
viewpersonerne i bogen. Vi skal også skåle og 
nyde musikken fra vores nordiske venner, Uni 
& Jon Tryggvi, som spiller fra kl. 16.15-17.00. 
Og hvis du er heldig, kan du vinde et eksem-
plar af bogen ...

Vi glæder os til at se dig! 

Varme efterårshilsner
Marie, Gitte og Tina

Uni & Jon Tryggvi 

Uni & Jon Tryggvi are a musician couple from 
Iceland. Their new album „Morning Rain“ was 
released in Iceland in august 2013. They will 
be following their album with concerts around 
Europe in the fall of 2013.
     Uni & Jon Tryggvi´s music is acoustic folk 
– related to their special country Iceland, but 
also inspired by European and American Folk 
Music. Even though their main instrumentation 
is vocal and guitar, they spice it up with Ukulele 
and Hand drums. Giving their music a sense of 
romance and adventure.
     In order to survive the dark and dramatic 
winters of Iceland they are sustained with re-
ceiving and giving music. Both being solo artists 
for years, they decided to form a duo. They join 
forces to deepen the connection to the World 
through music. They look at their music as a 
way to heal. To heal themselves, people who 
listen and planet Earth...
 Please listen to their music on www.
unijon.com and watch the video at http://unijon.
com/media/video/


