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Om vidensledelse Peter Holdt Christensen Hent PDF Vidensledelse handler om at lede viden - det er der ikke
noget overraskende i. Hvad der er overraskende, er at ledelse af viden oftest ikke afspejler vidensbegrebets
kompleksitet.Vidensledelse handler i høj grad om at etablere rammer for tilblivelsen af viden, og om at
inddrage de aktører og processer der har indflydelse på denne tilblivelse.Denne bog analyserer hvordan

vidensbegrebet har indflydelse på den vidensledelse der kan bedrives - der analyseres hvad viden er, hvilken
form viden findes i, og hvor viden eksisterer. Derudover analyseres hvilke mekanismer der kan anvendes til
både at udnytte, skabe og fastholde viden, samt hvilke ledelsesudfordringer disse mekanismer rummer.Bogen

består af fem kapitler: Udover et indledende og afsluttende kapitel som sætter begrebet vidensledelse i
perspektiv, analyserer kapitel to vidensbegrebet, kapitel tre analyserer organisering af viden, og kapitel fire
analyserer hvilke ledelsesudfordringer organisering af viden rummer.Peter Holdt Christensen er adjunkt ved

Handelshøjskolen i København.
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