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Gränsöverskridande bok om 
management från Studentlitteratur
Att leda och ta ansvar för en verksamhet och de människor som arbetar i den – s.k. management 
– kan vara en komplex och utmanande uppgift. Men det kan också vara ett spännande 
och engagerande arbete. Då det länge saknats en bok som omfattar ledares ansvar för såväl 
verksamhet som människor är Studentlitteraturs Management – att leda verksamheter och 
människor ett synnerligen välkommet tillskott. 

Med begreppet management, till skillnad från ledarskap, vill författarna Lars H. Bruzelius och Per-
Hugo Skärvad understryka att de som leder en organisation – eller någon del av den – inte bara leder 
människor utan också den verksamhet som bedrivs.

Management – att leda verksamheter och människor är förankrad i en klinisk forskningstradition och 
förenar ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. Boken innehåller dessutom många exempel från 
såväl svenska som utländska företag och andra organisationer.

– Syftet med boken är att ge dem som leder eller kommer att leda, och därmed är eller blir ansvariga 
för verksamheter och människorna i dessa, effektiva begrepp, modeller och teorier, som ökar ledarnas 
förutsättningar att leda, underhålla och utveckla sina verksamheter, säger Lars H. Bruzelius och Per-
Hugo Skärvad. Begreppet management fångar in vad detta ansvar handlar om.

Efter att ha definierat och ingående presenterat olika perspektiv på management förklarar författarna 
begreppet affärsidé och redogör samtidigt för affärsidésynsättets fundament. Därefter behandlas hur 
management, med affärsidésynsättet som plattform, konstruktivt och effektivt kan förhålla sig till och 
hantera viktiga frågor, som mål och strategi, organisation och styrning, ledarskap, affärsutveckling och 
förändringsarbete.

Management – att leda verksamheter och människor är lämplig för kurser i management, ledarskap, strategi 
och organisation vid universitet och högskolor, men passar även för yrkesverksamma chefer och ledare 
eller för dem som är intresserade av ledningsfrågor. Boken ingår i Studentlitteraturs nya serie med 
introducerande böcker inom centrala företagsekonomiska områden.

Om författarna:
Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad är docenter i företagsekonomi vid Lunds universitet. De 
har under många år arbetat som forskare och konsulter i frågor som gäller organisationers strategi, 
effektivitet och förnyelse och de har publicerat böcker om företagsekonomi, företagsledning och 
företagsadministration. 1985 startade de Bruzelius-Skärvad International (numera BSI & Partners). 

För ytterligare information kontakta:
Susanne Lundholm, förläggare Studentlitteratur
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