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Velkommen til en præsentation af samfundsrelevant viden og debat inden for Djøf
Forlags udgivelsesområder: Jura, samfundsvidenskab og ledelse.
Her finder du udvalgte titler, der udkommer i løbet af efteråret 2021.
God fornøjelse!
Anette Wad
Forlagsdirektør
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Udvalgte efterårsudgivelser 2021 fra Djøf Forlag
Her finder du udvalgte titler, der udkommer i løbet af efteråret 2021.
Læs blandet andet om:
Fra velfærdsstat til overvågningsstat
af Michael Jarlner & Kim Escherich
Blockchain business: Ægte, sporbart og uerstatteligt
af Jan Damsgaard
Sikkerhedspolitik i Arktis og Nordatlanten
redigeret af Jon Rahbek-Clemmensen & Camilla Tenna Nørup Sørensen
Politiker: Dilemmaer i politisk repræsentation
af Helene Helboe Pedersen
Digital modenhed
af Pernille Kræmmergaard
Biasbevidst ledelse
af Christina Lundsgaard Ottsen & Sara Louise Muhr
Virtuel facilitering
af Henrik Horn Andersen, Iben Nelson & Kåre Ronex
Ministre og embedsmænd
af Jens Peter Christensen
Straffeprocessens katekismus
af Trine Baumbach & Thomas Elholm
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Fra velfærdsstat til overvågningsstat
Algoritmernes magt i den offentlige forvaltning

af Michael Jarlner, cand. polit., international redaktør, Politiken &
Kim Escherich, tech-etik rådgiver, forfatter
Bedre beslutninger, større indsigt, mere effektiv sagsbehandling,
lavere omkostninger, gladere borgere. Det burde være konsekvenser af den omsiggribende digitalisering af offentlig sagsbehandling
som vi ser for øjeblikket – primært drevet af investeringer i kunstig
intelligens. Denne bog rejser debatten om en digitalisering, der
allerede har slået nogle alarmerende skæverter. Men den handler også om en offentlig sektor,
der med sine prædiktive modeller og ønske om at løse problemer, inden de overhovedet er
opstået, frister grænsen mellem velfærd og overvågning. Bogen giver en række perspektiver
og eksempler på situationer, hvor vi skal være specielt påpasselige, og åbner for diskussionen
af, hvordan den offentlige sektor bør navigere i en verden af algoritmiske fristelser.
1. udgave 2021, udkommer i november

Blockchain business:

Ægte, sporbart og uerstatteligt
af Jan Damsgaard, professor, CBS
Ejer du maleriet og er det ægte? Kan du garantere, at dine penge
ikke har været involveret i kriminel aktivitet? Kan kunderne i din
butik få svar på, om skoene er ægte, og hvad deres CO2-aftryk er?
Kan du garantere dine leverandører, at du ikke benytter børnearbejdere? Med blockchain er det blevet muligt at dokumentere processer og produkter hele vejen og bremse ulovlige kopier, svindel,
korruption og hvidvask. Blockchain er bedst kendt som teknologien bag kryptovaluta som
bitcoins og ethereum, men teknologien kan revolutionere den måde, vi fremstiller og handler varer og tjenester på og dermed også dine kunders og leverandørers forventninger til din
virksomheds ansvarlighed. Skoproducenten Roccamore gør allerede, takket være blockchain,
rede for hele processen fra ko til sko, og andre danske livsstils- og designvirksomheder som
møbelproducenten Wehlers, tøjmærket Green Cotton og det spirende Sprouts er lige i hælene,
mens Mærsk har sparet papirarbejde og gebyrer ved at sætte en stor del af verdenshandlen på
blockchain. For kunstnere har blockchain gjort det muligt at skabe unikke digitale værker, der
kan udgives som Non-Fungible Tokens, Uerstattelige Digitale Værdibeviser, som kun findes i ét
eller få eksemplarer, der ikke kan reproduceres. Denne bog beskriver, hvad blockchain er, og
hvorfor din virksomhed ikke kommer uden om teknologien.
1. udgave 2021, udkommer i november
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Sikkerhedspolitik i Arktis og Nordatlanten
redigeret af Jon Rahbek-Clemmensen, lektor ved Forsvarsakademiet & Camilla Tenna Nørup Sørensen, lektor ved Forsvarsakademiet
USA opruster i Arktis og Nordatlanten og indgår nye aftaler med
Nuuk og Tórshavn. Russiske ubåde og fly kan true Grønland og
Færøerne, som også indgår i Kinas planer om en ”Polar Silkevej”.
Klimaforandringerne åbner for nye sejlruter og udvinding af olie, gas
og mineraler. Samtidig får grønlandsk og færøsk selvstændighedstrang Rigsfællesskabet til at knage i furerne.
Sikkerhedspolitik i Arktis og Nordatlanten er den første bog, der undersøger Rigsfællesskabets
og Forsvarets møde med en ny sikkerhedspolitisk virkelighed i Arktis og Nordatlanten. Er en
konflikt mellem USA, Rusland og Kina uundgåelig i polarområdet? Er Rigsfællesskabet rustet
til at håndtere den stigende stormagtskonkurrence, eller vil indre uenigheder få Færøerne og
Grønland til at søge egne veje? Hvad bliver Forsvarets rolle i regionen fremadrettet?
1. udgave 2021, udkommer i september

Politiker: Dilemmaer i politisk repræsentation
af Helene Helboe Pedersen, ph.d. og professor i statskundskab ved
Aarhus Universitet
Hvad vil det sige at være politiker? Der findes ingen egentlig jobbeskrivelse for en politiker, men måden, politikerne varetager deres
opgave på, har betydning for demokratisk repræsentation og for
samfundsmæssige beslutninger. Mange har kritiske holdninger til
politikere, men få har indsigt i politikernes opgaver og hverdag.
Med udgangspunkt i fem dilemmaer og et omfattende datamateriale
fortæller bogen, hvordan danske folketingspolitikere anskuer deres hverv som politikere, hvordan de prioriterer deres mange opgaver, og hvordan de balancerer mellem at være professionel og privat i deres virke.
Politikere bruger mindre tid på lovgivningsarbejde end tidligere, hvilket sætter spørgsmålstegn
ved den demokratiske kvalitet af de beslutninger, der påvirker borgeres hverdag. At politikere samtidig er ude af trit med vælgerne, hvad angår ønsker til politisk repræsentation, rejser
spørgsmål om den afgørende kobling mellem vælgere og politikere.
1. udgave 2021, udkommer i november
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Digital modenhed – samspillet mellem strategi, teknologi, organisation
og lederskab i 5 generationer
af Pernille Kræmmergaard, cand.merc., ph.d. og grundlægger og
ejer af Digitaliseringsinstituttet
Mange tror, at teknologi og IT hører til i en afdeling for sig. Men det
er helt forkert. Vil du lykkes som leder i en digital tid, er du nødt til
at have et digitalt mindset. I Digital modenhed får du indblik i, hvordan teknologi hænger sammen med virksomhedens udvikling og
strategi. Bogen tegner et billede af, hvordan teknologien har udviklet sig, siden vi begyndte at
designe hjemmesider som udvidede visitkort, til i dag hvor digitale løsninger kan skabe vækst
og give brugerne helt ny værdi.
Uanset om du skal lede en digitalt umoden organisation eller styrke en organisation, der allerede er teknologisk på vej, bliver din digitale modenhed styrket med hjælp fra forfatterens mere
end 20 års erfaring med digitalisering.
1. udgave 2021, udkommer i september

Biasbevidst ledelse
af Christina Lundsgaard Ottsen, ph.d. i tværkulturel diversitet og
ekspert i inkluderende ledelse & Sara Louise Muhr, professor, Institut for Organisation ved Copenhagen Business School
Vidste du, at diversitet er et af de bedste redskaber, du kan få til
ledelsesudvikling? Det kan nemlig blokere bias, så du træffer bedre
beslutninger. Med Biasbevidst ledelse får du indsigt i, hvordan du
minimerer ubevidste bias med det, vi mennesker ofte frygter mest.
Nemlig alt det, der er fremmet og ukendt – både i form af personer
og teknologi. Ved at invitere forskellighed ind i dit team, både menneskeligt og digitalt, kan du
undgå klassiske faldgruber og tænke mere innovativt. Som biasbevidst leder ved du, at det ikke
nytter at terpe bias for at undgå dem, det er det inkluderende mindset, der skal trænes. Med
bogen Biasbevidst ledelse får du programmet til mental fitness, der gør diversitet til det virksomme i din ledelse.
1. udgave 2021, udkommer i november
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Projektteaming

Samarbejde er projektlederens vigtigste redskab
af Anette Zobbe, cand.scient. i datalogi og management konsulent i
Peak Consulting & Elisabeth Plum, mag.art. i kultursociologi, forfatter og rådgiver i kultur- og teamledelse
Der er projekter i de fleste virksomheder, for det er arbejdsformen,
når vi skal forandre noget eller opfinde noget helt nyt.
Bogen giver nye projektledere indsigt og tips til at håndtere de komplekse og foranderlige projektprocesser, hvor klassiske projektredskaber ikke hjælper. Her præsenteres en ny tilgang til projektledelse, hvor projektlederens samarbejdsevner er det vigtigste redskab. Læs om faldgruber for nye projektledere, og om hvordan
”teaming”, ”vilkårsparathed” og ”selvsyn” kan omdanne teamets og interessenternes ”irriterende” forskelle til bedre projektresultater. Læs om oversete emner og tabuer som håndtering af
følelser og magt. Projektteaming indeholder cases og helt ny teori, modeller og 22 redskaber.
Bogen giver nye projektledere en genvej til professionelle samarbejdskompetencer.
1. udgave 2021, udkommer i november

Virtuel facilitering

Skab større engagement og effekt
af Henrik Horn Andersen, Konsulent og Partner i Implement Consulting Group, Iben Nelson, Konsulent i Implement Consulting
Group & Kåre Ronex, Konsulent i Implement Consulting Group
Den moderne verden kræver, at vi kan mødes virtuelt og samarbejde lige så udbytterigt, som når vi mødes fysisk. Men det virtuelle
rum kalder på andre faciliteringsgreb, herunder hvordan vi bibeholder den menneskelige interaktion.
Virtuel facilitering bringer faciliteringsdisciplinen ind i den virtuelle verden og giver en række
konkrete værktøjer samt tips og tricks til at hjælpe dig med at løfte kvaliteten af virtuelle møder
og skabe meningsfulde og udbytterige interaktioner. Håndbogen viser desuden, hvordan virtuelle rum kan være sociale, uden at møderne bliver mindre effektive eller produktive. Bogen
henvender sig til mødeledere i alle typer virksomheder og organisationer.
1. udgave 2021, udkommer ultimo august
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Ministre og embedsmænd
Pligter og ansvar

af Jens Peter Christensen, højesteretsdommer, dr.jur.
I de seneste årtier er talrige politisk-administrative skandalesager
blevet undersøgt af kommissionsdomstole, undersøgelsesretter og
undersøgelseskommissioner. Ministre har fået kritik, er blevet udstyret med ”næser” af forskellig længde eller er blevet tvunget til at gå
af. Senest har Instrukssagen ført til en omfattende dommerundersøgelse og en rigsretssag mod den involverede minister. De mange
sager har rejst væsentlige spørgsmål om ministeransvarets funktion, rækkevidde og effektivitet
og om embedsmændenes pligt til at informere, rådgive og advare ministeren.
Med udgangspunkt i de talrige sager belyser denne bog ministres og embedsmænds pligter og
ansvar på et virkelighedsnært grundlag, forankret i den mangfoldighed af situationer og problemstillinger, som de mange sager har bragt for dagen.
1. udgave 2022, udkommer i januar

Straffeprocessens katekismus
af Trine Baumbach & Thomas Elholm, professorer i strafferet ved
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Straffeprocessens katekismus er en grundlæggende og systematisk fremstilling af straffeprocessen. Bogen inddrager den nyeste
retspraksis og behandler de principper, der gælder for hele straffeprocessen, reglerne om politiets efterforskning, inkl. tvangsindgreb
og agentreglerne, anklagemyndighedens tiltalerejsning og sagens
behandling ved retten.
Straffeprocessens katekismus giver på samme tid et overblik over de straffeprocessuelle regler
og grundtræk, og samtidig en mere dybtgående behandling af en række vigtige problemstillinger.
1. udgave 2021, udkommer i oktober
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Servitutretten
af Jens Evald, dr.jur. og professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
De er almindeligt udbredt, man opdager dem først,
når de giver problemer, og de er svære at slippe af med: Servitutter.
Servitutretten af Jens Evald er den første samlede fremstilling af servitutretten siden 1943 (Knud Illum, ”Servitutter”).
Bogen indeholder en introduktion til servitutrettens systematiske placering, ligesom hovedtræk af servitutrettens udvikling beskrives. Desuden
introducerer bogen de forskellige privatretlige servitutter og indeholder en grundig behandling
af servitutters fortolkning og ugyldighed.
1. udgave 2021, udkommer i august

Verdenslitteraturens jura
af Peter Garde, forhenværende anklager og kriminaldommer og
forfatter til en række bøger om juridisk kulturhistorie, herunder
bl.a. ”Dommerens litteraturhistorie”
Værket er et stort anlagt verdenslitteraturhistorie i tre bind, som
skildrer de værker, hvor jura, juridiske idealer, retssager og jurister spiller en vigtig rolle, fra Bibelen og det atheniensiske drama
over bl.a. Shakespeare, Balzac og Kafka til de nyeste romaner og
noveller, herunder Rumpole og sensationelle retssagsdramaer.
Trebindsværk, 1. udgave 2021, udkommer i september
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Faglig inspiration til dig
Tilmeld dig forlagets nyhedsservice og få direkte besked pr. e-mail om nye udgivelser
inden for jura, økonomi og samfund samt organisation, ledelse og kommunikation. Vi
holder dig opdateret om nye udgivelser, gode tilbud og spændende arrangementer.
Husk at du som medlem af Djøf får 20 % rabat på bøger fra Djøf Forlag, når
du bestiller på forlagets hjemmeside.
Tilmeld dig nyhedsservicen på www.djoef-forlag.dk.
Bestil et gratis undervisereksemplar
Vi sender gerne et eksemplar af vores lærebøger til undervisere på videregående
uddannelser. Vi modtager rigtig mange henvendelser og udleverer derfor primært
til undervisningsformål, hvor bogen vil kunne indgå som en del af pensum.
Bestil via www.djoef-forlag.dk.
For yderligere information om anmeldereksemplarer kan du kontakte
marketingkonsulent Rune Homann, ruh@djoef.dk.
Om Djøf Forlag
Djøf Forlag udgiver årligt mere end 100 titler og en række faglige tidsskrifter og onlineløsninger inden for jura, samfundsvidenskab og ledelse rettet mod universiteter og det
fagprofessionelle marked.
Jurabibliotek.dk er Danmarks største juridiske online bibliotek. Få adgang til mere
end 450 titler af førende juridiske eksperter med Jurabibliotek.dk.
Læs mere på www.djoef-forlag.dk og på www.jurabibliotek.dk.

