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til Edgar Schein, hans liv og virke samt nogle af hans centrale teorier. Du kan fx læse om de vigtigste
begreber inden for virksomhedskultur, som bliver beskrevet i hans bog Organisationskultur og ledelse. I et
interview fortæller Schein om sin seneste bog, Hjælp, der har fokus på, hvad der sker, når hjælp ikke hjælper.
Han forklarer også, hvor man kan finde forskelle på hjælp og coaching. Desuden taler han om motivation af
medarbejderne, hvad der kræves af en god leder og om den hjernevask, der foregår i en virksomhedskultur.
Hvad siger de største guruer om ledelse? Små e-bøger med de største ledelseseksperters tanker om at udvikle
organisationskultur, innovation og bundlinje. Gurubøgerne er en slags greatest hits i e-bogform – udvalgt af
Henrik Ørholst, som er senior marketingstrateg hos PFA Pension, uddannet cand.oecon. fra Århus Universitet

og forfatter. Han er derudover anmelder på Berlingske Tidende.
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