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Humanocracy

Bekæmp bureaukratiet og giv medarbejderne
magten
af Gary Hamel, visiting professor ved London Business School
og grundlægger af the Management Lab & Michele Zanini,
managing director ved the Management Lab
Det træge bureaukrati, der dræner mennesker for energi og kreativitet, må erstattes af mere humane og agile ledelsessystemer,
som passer til den stadigt mere omskiftelige verden,
organisationer befinder sig i. Sådan argumenterer Gary Hamel,
en af verdens mest respekterede ledelsestænkere, og hans medforfatter Michele Zanini i Humanocracy, der er oversat fra 1. udgave af den engelske version, som udkom i august fra Harvard Business Review Press. Bogen er baseret på et årtis
forskning, fyldt med eksempler fra organisationer verden over og er en guide til ledere og
alle andre, der ønsker inspiration til nye måder at lede og organisere på.
1. udgave | Udkommer i marts 2021

Bæredygtig transformation i danske
virksomheder
af Bente Overgaard, professionelt bestyrelsesmedlem & Jeanette
Fangel Løgstrup, professionelt bestyrelsesmedlem
En guide til bestyrelser og direktioners strategiske arbejde med
bæredygtig transformation. Gennem fakta, analyse, interviews
med bestyrelsesformænd og topledere samt relevante cases fra
en række store virksomheder, giver bogen indblik i, hvordan
bæredygtig transformation gribes an i praksis samt udstyrer
læseren med konkrete værktøjer. Bogens særlige omdrejningspunkt er kommende EU-regulering, der tager sigte på at øge kapitaltilstrømningen til den grønne omstilling – og øge hastigheden heraf. Dette vil kunne
få betydning for virksomheder i alle brancher.
1. udgave | Udkommer i juni 2021
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Det nye lange liv

- En praktisk guide til en tilværelse i forandring
af Andrew J. Scott & Lynda Gratton, begge professorer på London
Business School
Banebrydende nye teknologier og en middellevetid, der stiger og
stiger. Den menneskelige udvikling har nået nye højder, men der
er samtidig frygt for, hvor vi er på vej hen. Er vores jobs truede?
Skal vi arbejde, indtil vi dør? Og hvordan vil omvæltningerne
ændre vores måde at elske, lede og lære på? ”Det nye lange liv”
af den internationale bestsellerduo Andrew J. Scott & Lynda
Gratton tager livtag med disse spørgsmål og guider læseren til at
finde vej i en tilværelse, der vil adskille sig markant fra tidligere generationers. Bogen henvender sig til alle, der søger inspiration til planlægningen af egen karriere, uddannelse og
familie. Dertil gives anbefalinger til samfundets beslutningstagere om at skabe de fornødne
rammer.
1. udgave | Udkommer i juni 2021

Grønt iværksætteri

Sådan skaber du en virksomhed, der redder
verden (lidt)
af Thomas Høgenhaven, cand.scient.pol, ph.d. i IT-management
og medstifter af ’Fælleshaverne’ og ’Planetary Impact Ventures’,
& Christian Sparrevohn, cand.scient.pol og medstifter af ’The
Footprint Firm’
Klimakrisen er vor tids største trussel. Og største forretningsmulighed. Erkendelse af krisens alvor, politisk bevågenhed og
stigende efterspørgsel efter grønne løsninger betyder, at behovet
for at starte nye virksomheder, der reelt løser verdens bæredygtighedsudfordringer, er
nærmest uudtømmeligt. Nu er med andre ord det helt rette tidspunkt at skabe fremtidens
virksomheder og springe ud som grøn iværksætter. Men hvordan bærer man sig så ad
med at starte en virksomhed, der ikke “bare” skal tjene penge? Denne bog demonstrerer
med talrige eksempler og cases fra progressive grønne startups, hvordan du kan skabe en
grøn virksomhed, der både gør en forskel og er profitabel.
1. udgave | Er udkommet
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John Dewey
af Martin Ejsing Christensen, ph.d. i filosofi og specialkonsulent i
Det Etiske Råd.
John Dewey (1859-1952) er en af det 20. århundredes mest konsekvente og systematiske fortalere for ideen om demokrati som
livsform, og hans tanker har haft stor indflydelse langt ud
over hans eget fag, filosofien, hvor han især er kendt som udvikler
af pragmatismen. Hans tanker om demokrati og uddannelse har
fx påvirket den pædagogiske udvikling i en lang række lande,
mens han i en amerikansk kontekst har spillet en central rolle
i udviklingen af et ikke-kommunistisk, liberalt og progressivt
alternativ til de etablerede partier. I denne bog præsenteres læseren for en analyse af,
hvordan Deweys idé om demokrati som livsform gennemsyrer hans tænkning om alt fra
politik, kunst og religion til uddannelse, videnskab og offentlig debat.
John Dewey er den nyeste udgivelse i serien Statskunskabens klassikere, der nu er oppe på
37 bind. Udvalgte findes også som podcast her.
1. udgave | Er udkommet

Antropocæn: Historien om verden af i
morgen
af Nils Bubandt, dr.scient.ant. og professor i antropologi ved Aarhus Universitet
Antropocæn bliver snart den officielle betegnelse for den geologiske epoke, som verden befinder sig i – en tidsalder, hvor
menneskelig aktivitet fundamentalt forandrer klodens basale
kemiske, geologiske og biologiske processer. Antropocæn betegner en verden, vi allerede kender alt for godt: en verden med
klimaforandringer, biodiversitetskrise, havforsuring og en global
virus-pandemi. Antropocæn beskriver dog samtidigt en verden, som er både ukendt og
uhyggelig, og som vi savner sproget til rigtigt at forstå.
I syv teser fortæller denne bog, hvordan det antropocæne er en miljømæssig og en forståelsesmæssig krise men også en fantastisk mulighed for at gentænke, hvad det vil sige at være
menneske, at være politisk og at turde drømme.
1. udgave | Udkommer i april 2021
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Smart krig

Militær anvendelse af kunstig intelligens
af Iben Yde, adjunkt, Ph.d., Institut for Militær Teknologi ved
Forsvarsakademiet, Thomas Galasz Nielsen, oberstløjtnant, institutchef, Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademie
& Rasmus Dahlberg, Ph.D., Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori ved Forsvarsakademiet.
Moderne krigsførelse er uhyre kompleks, og beslutninger skal
ofte træffes hurtigt på baggrund af enorme mængder ufuldstændige data. Til det formål er kunstig intelligens særdeles
velegnet. Maskinlæring, algoritmer, neurale netværk og andre
computerdrevne efterligninger af den menneskelige tænkeevne repræsenterer derfor en egentlig militærteknologisk revolution. I denne antologi
leverer førende danske forskere og praktikere for første gang en samlet introduktion
til teknologien bag og anvendelsen af kunstig intelligens i militære systemer og organisationer. Emner som logistik, kontrol- og kommandoforhold, cybersikkerhed og
etik præsenteres på letforståelig vis og sættes i både historisk, nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
1. udgave | Udkommer i april 2021

Den digitale velfærdsstat
af John Storm Pedersen, ph.d. og professor emeritus på Syddansk Universitet, Institut for Sociologi Miljø- og Erhvervsøkonomi
Velfærdsstatens digitalisering og anvendelse af digitale værktøjer analyseres. Analysens udgangspunkt er, at der sættes strøm
til den såkaldte djøfisering, og at denne derved udvikles til en
version 2.0. Det indebærer, at velfærdsprofessionelles løsning af
borgeres udfordringer på velfærdsområderne - beskæftigelsesområdet, det sociale område etc. - rammesættes og disciplineres
yderligere og på mere avancerede måder. Desuden præsenteres
og diskuteres analyser af, hvordan digitale værktøjer forventes at erstatte velfærdsprofessionelle i løsningen af borgeres udfordringer. Med afsæt i digitale værktøjer diskuteres fire
scenarier for velfærdsstatens fortsatte udvikling.
1. udgave | Udkommer i maj 2021
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NATO: Forsvar og fællesskab i
forandring
af Ann-Sofie Dahl, ph.d. og docent i international politik og
Nonresident Senior Fellow ved the Scowcroft Center on International Security, Atlantic Council (USA)
NATO er i dag mere aktuel og relevant end nogensinde, efter
fire år med præsident Trump i Det Hvide Hus, den russiske aggression i Østersøen og Nordatlanten, med nye trusler fra Kina,
cyberkrig og terrorisme. Men hvad er NATO egentlig? Hvordan
og hvorfor opstod dette forsvarssamarbejde på tværs af Atlanterhavet, hvordan har forsvarsalliancen udviklet sig i de mere end syv årtier, og hvordan
tegner fremtiden sig for det transatlantiske samarbejde med Joe Biden som ny amerikansk
præsident? Hvilken betydning har NATO for Danmark - og hvilken rolle spiller Danmark
i NATO? Disse og mange flere spørgsmål belyses i bogen ’NATO: Forsvar og fællesskab i
forandring’, der tegner et fremtidsperspektiv på baggrund af en gennemgang af NATOs
historie fra 1949 til i dag.
1. udgave | Udkommer i juni 2021

Unge i det digitale demokrati
af Søren Schultz Hansen, cand.com og ekstern lektor på Institut
for Ledelse, Samfund og Kommunikation, CBS, samt forfatter til
en række bøger om unge i en digital verden
Hvilke kanaler er de vigtigste til unges demokratiske viden?
Hvordan engagerer man bedst en 18-årig førstegangsvælger til
at deltage? Hvad betyder det for den demokratiske samtale, når
den foregår via de sociale medier?
Unge i det digitale demokrati giver de unge stemme til selv at
svare på disse spørgsmål, og resultaterne er ofte overraskende.
Fx får du forklaringen på, hvorfor de unge deltager mindre i
den demokratiske debat, når den bliver digital på Facebook. Bogen er baseret på studier,
som bl.a. har fulgt en gruppe unge tæt under valgkampen i 2019. Det er første gang, sådanne detaljerede studier er
foretaget.
1. udgave | Udkommer i april 2021
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Demokratisk forvaltning
af Simon Laumann Jørgensen, cand.mag., ph.d. og lektor i politisk teori ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet,
Jacob Dahl Rendtorff, ph.d., dr. scient.adm. og professor (MSO) i
ledelsesfilosofi ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv,
Roskilde Universitet & Peter Sørensen, mag.art. i filosofi og ph.d.
i statskundskab samt ansat som adjunkt ved Institut for statskundskab, Syddansk Universitet
Det er en misforståelse at den gode forvalter, administrator og
embedsmand blot skal forstå systemets logikker og praksisser.
De skal også forstå værdierne og etikken i den demokratiske forvaltning, selvom disse elementer ofte trænges i baggrunden. Som forvalter af det demokratiske samfund, har man et stort ansvar for at håndtere magten gennem etisk dømmekraft
og dialog. Denne bog tager afsæt i aktuelle skandalesager om ministeransvar, embedsmandssvigt, interessekonflikter og forvaltningsparadokser med henblik på at forstå udfordringerne med at realisere demokratiets værdier i forvaltning og administration. Bogen
insisterer på, at ansvaret for magten, dømmekraften og dialogen hviler på såvel forvalterne
i fronten, som på de beslutningstagere og ledere, der rammesætter den demokratiske forvaltning.
1. udgave | Udkommer i maj 2021

Produktefterligninger i praksis
af Kasper Frahm, advokat og partner i Plesner Advokatpartnerselskabs afdeling for immaterialret & Michala Kragmann, advokat i Plesner Advokatpartnerselskabs afdeling for immaterialret
Produktefterligninger i praksis beskriver den aktuelle danske
retstilstand om produktefterligninger samt nogle af de praktiske
og processuelle overvejelser, som sager om produktefterligninger
giver anledning til. Bogen indeholder en gennemgang af nogle
af de seneste 20 års vigtigste domme om produktefterligninger.
I forbindelse med gennemgangen af dommene er der billeder af
de produkter, som sagerne handlede om, hvilket giver en bedre
forståelse af sagerne og sagsområdet. I tillæg til de praktiske og processuelle overvejelser
vil sagerne desuden være kategoriseret efter b.la. produkttyper, sagstyper og udvalgte problemstillinger, hvilket gør bogen til et brugbart værktøj for praktikere.
1. udgave | Udkommer i april 2021
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Afskrivningsloven
Med kommentarer

af Inge Langhave, ph.d., cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen i
Århus samt professor i skatteret ved Juridisk Institut på Aarhus
Universitet
Afskrivningsloven i sin nuværende form blev vedtaget med lov
nr. 433 af 26. juni 1998. Siden da er afskrivningsloven ændret
adskillige gange, ligesom der har været en righoldig praksis.
Formålet med denne lovkommentar er derfor at lave en nutidig kommentar til afskrivningsloven. Afskrivningsloven er en
skønsom blanding af jura og teknik. Hensigten er derfor at skabe
en lovkommentar, der dels beskriver og analyserer bestemmelserne, og dels indeholder
eksempler til illustration af teknikaliteterne i afskrivningsloven. Bogen kan tjenes som
opslagsværk både for de, der søger svar på et juridisk spørgsmål, og for de, der skal foretage en beregning efter en af afskrivningslovens bestemmelser.
1. udgave | Udkommer i februar 2021

Bortvisning
af Kia Philip Dollerschell, afdelingschef og advokat (H) i Djøfs
juridiske afdeling, tidligere ekstern lektor i arbejds- og ansættelsesret på Københavns Universitet samt forfatter til en række bøger
såsom Bortvisning, Sociale Medier i Ansættelsesretten og Afskedigelsesnævnet
Bogen ’Bortvisning’ er en overskuelig og praktisk håndbog for
jurister og andre praktikere, der beskæftiger sig med bortvisningssager, og som ønsker et samlet overblik over de mange
forskelligartede juridiske forhold, der knytter sig til bortvisningssituationen. Bogen er inddelt i en række emner, der hver især
relateres til bortvisningssituationen og som efterfølges af en række domme, såsom:
Advarsel · Afskedigelsesnævnets kompetence · Ansættelsesklausuler · CEO-Fraud · Condictio indebiti · Genansættelse · Kollektive afskedigelser · Lockout · Tyveri · Udeblivelse ·
Ytringsfrihed.
2. udgave | Udkommer i marts 2021
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Voksenansvarsloven
Med kommentarer

af Charlotte Avnsted-Vilman, enhedschef i Udlændinge- og
Integrationsministeriets Indfødsretskontor & Rikke Ilona Ipsen,
juridisk chefkonsulent i Energistyrelsen
Kommentaren til voksenansvarsloven (lov om voksnes ansvar
overfor anbragte børn og unge) giver en fyldestgørende gennemgang af reglerne i voksenansvarsloven og den tilhørende voksenansvarsbekendtgørelse og inddrager bl.a. retspraksis og ombudsmandspraksis. Magtanvendelsesudvalgets betænkning nr.
1551/2015 står centralt i kommentaren, ligesom der indledningsvist redegøres for anden
lovgivning med stor betydning for området, herunder anbringelse og anbringelsessteder
efter serviceloven, relevante regler i udlændingeloven samt lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Bogen indeholder derudover oversigter over bl.a. anvendelsesområdet
for udvalgte regler på voksenansvarsområdet. Bogen henvender sig især til fagfolk, men
også til praktikeren, der har behov for viden på et område, der praktisk og juridisk kan
være vanskeligt og dilemmafyldt. Bogen er opdateret frem til den 15. februar 2021.
1. udgave | Udkommer i juni 2021
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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.
Læs mere på www.djoef-forlag.dk og på www.jurabibliotek.dk.

