Økonomi, markedsføring
og organisasjonsfag

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Kontakt oss

akademisk@cappelendamm.no
21 61 66 13 / 21 61 65 00
www.cda.no
Besøks- og leveringssadresse: Akersgata 47/49, Oslo
Postadresse: Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo
Kristiansand: Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

Birgit Skaldehaug

Dorte Østreng

FORLAGSSJEF

REDAKSJONSSJEF
samfunnsfag, humaniora,
juss og økonomi

mob. 991 52 728
birgit.skaldehaug@
cappelendamm.no

mob. 922 13 269
dorte.ostreng@
cappelendamm.no

Åsne Lund Godbolt

Silje Tørnblad Bøckmann

mob. 917 27 776
asne.lund.godbolt@
cappelendamm.no

mob. 951 11 916
silje.bockmann@
cappelendamm.no

Elisabeth Holmberg

Nils Jørgen Gundersen

REDAKTØR
organisasjon og ledelse

REDAKTØR
økonomi og finans

REDAKTØR
samfunnsfag, mediefag og
markedsføring

MANUSREDAKTØR
mob. 458 85 840
nils.gundersen@
cappelendamm.no

mob. 408 45 124
elisabeth.holmberg@
cappelendamm.no

Christopher Johansen
MARKEDSANSVARLIG
økonomi og ledelse
mob. 922 01 063
christopher.johansen@
cappelendamm.no

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Cappelen Damm Akademisk

Den industrielle revolusjon
Kapitalisme, industri og teknologi
KRISTINE BRULAND

• 2022 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202608736 | kr 379,Industrialiseringen skapte en ny verden som var teknologiintensiv,
ressurskrevende, energiintensiv og kontinuerlig innovativ. Den førte til
vedvarende økonomisk vekst, men også til den massive økologiske krisen som
vi nå lever i. Samtidig hersker fortsatt forvirring om hva denne revolusjonen
faktisk var, og hvordan den skjedde.
Tradisjonelt har den industrielle revolusjonen blitt forstått som en britisk
begivenhet som skjedde fra omtrent 1760 til 1830, drevet av dampkraft og
mekaniserte tekstilfabrikker og senere etterlignet andre steder i Europa og
verden. I denne boken utfordrer historieprofessor Kristine Bruland disse
tradisjonelle ideene. Bruland viser at veksten begynte mye tidligere, basert på
utallige innovasjoner på tvers av hele samfunnsøkonomien, og at den var en del
av en global omstrukturering.
I boken plasseres starten på den britiske industrialiseringen i overgangen til
kapitalismen fra rundt år 1400, og følger utviklingen til rundt 1850. Den viser
hvordan kapitalismen genererte industrialisering gjennom tre spesifikke
prosesser: teknologisk konkurranse, despotiske former for kontroll på
arbeidsplassen og fremveksten av en ny maskinvareindustri.
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Digital transformasjon
Ti evner din organisasjon må ha - og tre som du har bruk for
PERNILLE KRÆMMERGAARD

• 2022 | 250 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202786960 | kr 399,Den digitale og teknologiske utviklingen krever nye måter å tenke og lede på,
og det er evnen til å tilpasse seg og søke bedre løsninger for medarbeidere,
kunder og samfunn som står sentralt – ikke teknologiene i seg selv.
Digital transformasjon – ti evner din organisasjon må ha og tre som duhar
bruk for beskriver hvordan bedrifter og organisasjoner raskere kan nå digital
modenhet og organisere seg for å kunne bruke teknologi til både optimalisering
av eksisterende systemer og rutiner, og for radikal innovasjon. Forfatteren tar
hele tiden i betraktning kundenes og samfunnets behov i et stadig skiftende
konkurranselandskap.
I denne utgivelsen, som er ment som en praktisk anvendelig bok for ledere på
alle nivåer, bruker Pernille Kræmmergaard sin lange erfaring fra forskning og
praksis, sine teoretiske kunnskaper og ikke minst sin erfaring fra de hundrevis
av kurs hun har holdt hos offentlige organisasjoner og private virksomheter.
Boken inneholder mange konkrete eksempler og gir praktiske råd om hva ledere
bør være oppmerksomme på når de jobber med digital transformasjon. I
forbindelse med boken og rammeverket den presenterer er det utviklet en
selvevalueringstest der ledere kan undersøke sin organisasjons evne til digital
transformasjon.

Pernille Kræmmergaard er direktør for og grunnlegger av DI2X –
Digitaliseringsinstituttet (www.di2x.com).
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En kort innføring i klinisk informatikk
PETTER HURLEN

• 2022 | 278 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202702694 | kr 399,En kort innføring i klinisk informatikk er den første norske boken som beskriver
det nye fagfeltet klinisk informatikk (e-helse/helseinformatikk).
Boken er delt inn i tre:

• Den første delen fokuserer på klinisk informasjon og gir en innføring i
begreper og tenkemåter, både fra medisin og informatikk.
• Den andre delen fokuserer på teknologi, skrevet så det er forståelig også for
helsepersonell som engasjerer seg i utvikling, valg, innføring og tilpasning av
systemer i den kliniske hverdagen.
• Den tredje delen omtaler rammer for bruk av IKT i helsesektoren.
Boken er skrevet for alle som arbeider i grenselandet mellom helse og
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og er beregnet både på
helsepersonell og personer med teknologisk bakgrunn.

Petter Hurlen er utdannet både lege og informatiker, og har en doktorgrad i
evaluering av teknologi-innføring i radiologi.
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Etikk
Teori og praksis
SIRI GRANUM CARSON OG NORUNN KOSBERG

• 2022 | 214 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202741013 | kr 429,Etikk – teori og praksis er en aktuell og lettlest innføringsbok i etikk. Etikk
som fagfelt er en kombinasjon av nettopp teori og praksis – derfor inneholder
boka eksempler fra samfunnsliv og medier. Boka gir en god oversikt over
sentrale retninger innenfor etisk tenkning og argumentasjon, og etikk innen
yrkesliv, religion og politikk blir behandlet. Boka foreligger nå i 2. utgave med
oppdaterte eksempler og sterkere vektlegging av tema som bærekraft og
teknologi.
Etikk – teori og praksis er godt egnet som en innføringsbok i etikk for
studenter innenfor ulike emner hvor etikkspørsmål står sentralt. Den er blant
annet relevant for studenter innen ex.phil. og helsefag, og for alle som ønsker
en praktisk orientert innføring i etisk teori.

Siri Granum Carson er professor i anvendt etikk ved NTNU.
Norunn Kosberg er rådgiver i Forsvarsdepartementet i Etisk råd for
forsvarssektoren. I tillegg skriver hun bøker, artikler og bokanmeldelser.
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Fradragsrett for inngående merverdiavgift
– tilknytningskravet
ANDERS BERNHARD MIKELSEN

• 2022 | 216 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202750473 | kr 699,Merverdiavgiften setter sitt preg på samfunnet. Provenyet er helt sentralt for
finansiering av velferdsstaten, og reglene har betydning for virksomheters
omsetning, innførsel og anskaffelser. Virksomheters fradragsrett ved
anskaffelse av varer og tjenester er kjernen i merverdiavgiftssystemet.
Fradragsretten reiser mange rettsspørsmål, men særlig sentralt er kravet til
tilknytning mellom anskaffelsen og avgiftspliktig virksomhet. Det foreligger
mange retts- og forvaltningsavgjørelser om tilknytningskravet, men dette er
den første boken om tilknytningskravets innhold.
Boken er viktig for jurister som jobber med merverdiavgift til daglig eller som
skal vurdere fradragsretten i en konkret sak. Også revisorer, regnskapsførere og
andre som jobber med merverdiavgift til daglig vil ha nytte av boken.

Anders Bernhard Mikelsen er førsteamanuensis på Det juridiske fakultet ved
Universitetet i Oslo, der han arbeider med skatte- og avgiftsrett.
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Frivillighet og ledelse av frivillige
STEPHEN SIRRIS

• 2023 | 226 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202774295 | kr 359,Frivillig arbeid har lang tradisjon i Norge og står sentralt i lokalsamfunnene
gjennom lag, foreninger og frivilligsentraler. Frivillighet er i endring og har fått
fornyet oppmerksomhet i forbindelse med koronapandemien og satsningen
gjennom Frivillighetens år 2022.
Denne fagboken drøfter spørsmål som:

• Hva er særegent og verdifullt ved norsk organisert frivillighet, og hvordan kan
den best ledes?
• Hva er frivillighetens betydning for samfunnet, organisasjoner og
enkeltmennesker?
• Hvilke rolle spiller motivasjon og mening?
• Hvordan kan frivillige rekrutteres og følges opp?
En ny modell for frivillighetsledelse som legger vekt på det verdsettende og
tilretteleggende aspektet, strukturerer bokens innhold. Kapitlene vies
modellens ledelsesfaglige temaer med konkrete ledelsesimplikasjoner.
Målgruppen er studenter og forskere innenfor organisasjons- og ledelsesfag,
helse- og sosialfag, kirkelige utdanninger og andre studieløp som kvalifiserer til
arbeid hvor man vil møte og samarbeide med frivillige. For forskere gir boken
innsikt i ledelse i frivillige organisasjoner. Både ansatte og frivillige i
Frivillighets-Norge vil ha utbytte av boken.
Frivillighet og ledelse av frivillige er en fagfellevurdert monografi.

Stephen Sirris (PhD) er professor i organisasjons- og ledelsesfag og leder ved
Senter for verdibasert ledelse og innovasjon, VID vitenskapelige høgskole.
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Homo appiens
Hvordan teknologi endrer våre liv
ARNE KROKAN

• 2022 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202427252 | kr 289,Vi lever mye av våre moderne liv i det digitale nettsamfunnet, og teknologien
har skapt et filter mellom oss og den virkelige verden der det som vises er
utvalgt, regissert og iscenesatt gjennom en stadig større flora av apper.
Samtidig står vi overfor store komplekse utfordringer i samfunnet knyttet til det
digitale skiftet og bærekraft. I Homo appiens. Hvordan teknologi endrer våre
liv undersøkes dette nærmere gjennom en rekke historiske eksempler som kan
vise oss hvordan teknologi har endret både mennesker og organisering av
arbeid og samfunn. Boken kommer inn på hvilke endringer som er i gang nå og
hva mulige konsekvenser av disse kan bli. Er det for eksempel mulig å tenke seg
at både landbruk og fiskeoppdrett i stor grad vil være erstattet av "kultiverte"
kjøttprodukter i løpet av bare en 10-årsperiode? Og hvem er det egentlig som
styrer utviklingen, og hvilken vei går det?

Arne Krokan er professor ved NTNU der han arbeider med prosjekter som
omhandler problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi,
organisasjon og samfunn.
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Hvordan gjennomføre undersøkelser?
Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
DAG INGVAR JACOBSEN

• 2022 | 448 s. | 4. utg. | Innbundet | 9788202727307 | kr 699,Hvordan gjennomføre undersøkelser? er en grundig og systematisk innføring
i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Dag Ingvar Jacobsen går først
gjennom forskningens forberedende fase hvor utvikling av problemstilling, valg
av forskningsdesign, valg av data samt praktiske og etiske avveininger står
sentralt. Deretter ledes leseren pedagogisk gjennom hovedfasene i både
kvalitative og kvantitative forskningsopplegg.
Boken egner seg godt til bachelorstudenter som skal lære om
samfunnsvitenskapelig metode for første gang, men den fungerer også godt
som et oppslagsverk for den som søker etter mer spesialiserte tilnærminger til
forskningsdesign, datainnsamling og analyse.
I mer enn 20 år harHvordan gjennomføre undersøkelser? vært en av de mest
brukte innføringsbøkene i samfunnsvitenskapelig metode i Norge. Dette er en
grundig revidert og oppdatert utgave av denne populære boken – den fjerde i
rekken.
Boken er blant annet oppdatert på følgende områder:

• Forskningsetiske retningslinjer er oppdatert og drøfter nå alle sider ved
personvern og EUs personvernforordning (GDPR)
• Gjennomføring av litteraturstudier, både systematiske og usystematiske, er
viet mye mer oppmerksomhet i forbindelse med utvikling av problemstilling
• En grundigere gjennomgang av kriterier for valg av caser
• Sekundærdata (aviser og massemedier, internett, offentlig tilgjengelige
dataregistre) og bruk av disse som grunnlag for bachelor- og masteroppgaver
er drøftet i mer detalj
• Utvalgsstørrelse er drøftet mer i detalj, både i kvalitative og kvantitative
forskningsdesign
• Gjennomgangen av kvalitativ analyse beskriver mer utfyllende forskjellen
mellom induktive og deduktive tilnærminger, samt abduksjon som
analysetilnærming.
• Bruk av digitale plattformer for innsamling av data er viet enda mer
oppmerksomhet

Dag Ingvar Jacobsen er professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag
ved Universitetet i Agder.
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Håndbok i krisehåndtering
Kriseledelse
OLE ANDRÉ BRÅTEN

• 2022 | 202 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202755942 | kr 399,Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Den enkeltes
vurderinger og handlinger spiller en avgjørende rolle når en krise oppstår og
utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på
hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring,
samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres på best mulig
måte.
I boken lærer du mer om:

• faser i krisehåndtering
• prinsipper for krisehåndtering
• beredskap og samfunnssikkerhet
• krisehåndtering og kommunikasjon
• praktisk krise- og beredskapsledelse
• trening av krise- og beredskapsteam
• stabsmetodikk og krisehåndtering for ledere
• krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv
• planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser

Ole André Bråten er organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra
konflikt- og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
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Internasjonal finans
Valuta, råvarer, renter
PÅL E. KORSVOLD OG GEIR BJØNNES HØIDAL

• 2022 | 375 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202749668 | kr 479,Finans- og råvaremarkedene er preget av varierende priser, og det er vanskelig å
forutse hvilken retning markedene tar. For mange bedrifter er dette
problematisk. Historien har vist at prisen på sentrale innsatsfaktorer kan dobles
i løpet av kort tid. For eksempel selger flyselskaper billetter til faste priser flere
måneder før avreisetidspunktet. Med sterkt økende priser på jetdrivstoff kan et
forventet overskudd raskt snu til røde tall.
Internasjonal finans omhandler valuta-, rente-, og råvaremarkedene. Boken
gjennomgår praktisk informasjon om markedene, blant annet om de ulike
instrumentene som omsettes. I tillegg gis en beskrivelse av hvordan handelen
foregår, og det gis nyttige tips om hvordan man kan redusere kostnadene ved
kjøp og salg av valutainstrumenter. Boken gjennomgår også noen sentrale
sammenhenger i valuta-, rente-, og råvaremarkeder.
Et viktig tema i boken er hvordan bedrifter kan håndtere finansiell risiko
forbundet med sterkt svingende priser i finans- og råvaremarkeder. Boken
inneholder en rekke eksempler på hvordan dette kan gjøres, både i forbindelse
med valutarisiko og med svingende oljepriser og renter.
Boken kan brukes både i næringslivet og som lærebok innen finans eller
bedriftsøkonomi. Det forutsettes ingen spesielle forkunnskaper om valuta,
internasjonal økonomi eller råvaremarkedene. Internasjonal finans og finansiell
risikostyring er temaer som sjelden behandles i norsk akademisk litteratur.
Denne boken er derfor et viktig bidrag for norsk næringsliv som opererer med
valuta- og råvareprisrisiko kontinuerlig.

Pål E. Korsvold er professor emeritus i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen
BI. Han har doktorgrad fra Indiana University (USA).
Geir Bjønnes Høidal har doktorgrad fra Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI,
og er førsteamanuensis ved Institutt for finansiell økonomi ved
Handelshøyskolen BI.
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Intervju som metode
BENGT ANDERSEN OG JOAR SKREDE

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202753375 | Pris ikke fastsatt
For mange forskere og studenter er intervjuet et viktig verktøy for innsamling av
data. Det er likevel ikke alltid lett å vite hva intervjuarbeid innebærer. I hvilke
prosjekter kan intervjuer være et strategisk riktig valg? Hvordan utfører man et
intervju i praksis? Hvordan gå fra intervjudata – via analyse og teoretisk
refleksjon – til ferdigstilling av en fagtekst? I denne boken gir vi våre svar på
disse og andre spørsmål. Forfatterne har selv lang erfaring med
forskningsintervjuer, og gir en rekke eksempler på hva som fungerer godt og
mindre godt, samt hvilke utfordringer en kan støte på i prosessen.
Intervju som metode er skrevet for studenter og forskere i
samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Den vil også være nyttig for
andre som jobber med intervjuer og intervjuteknikk.

Bengt Andersen (f. 1974) er sosialantropolog og byforsker ved AFI, OsloMet.
Joar Skrede er sosiolog (ph.d.) og forsker I ved Norsk institutt for
kulturminneforskning (NIKU). Skrede har solid erfaring med publisering av
vitenskapelige arbeider – nasjonalt og internasjonalt.
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Markedsføring på 1-2-3
EIRIK HAUS OG LARS E. OLSEN

• 2022 | 156 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202738433 | kr 239,Markedsføring på 1-2-3 gir en grunnleggende innføring i fagområdet
markedsføring. Hensikten med boken er å gi en oversikt over et stort fagområde
og gi leseren innsikter over de mest sentrale problemstillingene, teorier og
modeller i faget. Boken kan med fordel brukes som repetisjon og oppfriskning i
eksamensforberedelser, og skrevet for alle som er interessert i å lære mer om et
spennende fagfelt.

Eirik Haus er høgskolelektor ved institutt for Markedsføring ved
Handelshøyskolen BI.
Lars Erling Olsen er professor i markedsføring og dean for Executive
programmer ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad fra BI, og er MBA og
siviløkonom fra NHH.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Økonomi, markedsføring og ...
Nyheter

•

Cappelen Damm Akademisk

Peter Drucker
Styrings- og ledelsestenkeren
ÅGE JOHNSEN

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202683245 | Pris ikke fastsatt
Mange forbinder Peter Drucker med tre forhold: målstyringsmodellen, rådet om
at lederlønninger bør være innenfor 20 ganger vanlig ansattes lønn og
påstanden om at «kultur spiser strategi til frokost». Mange oppfatter dermed
Drucker som en tvilsom styrings- og ledelsestenker fordi det er så mange delte
oppfatninger om ham.
Styring, ledelse og strategi er viktige stikkord for mye av det Peter Drucker var
opptatt av, men hans interesser var langt mer omfattende enn dette. Han skrev
også om politikk og totalitære systemer, bedriftsorganisering og
arbeidslivsforhold, frivillige organisasjoner, innovasjon og entreprenørskap,
samfunnsanalyser og fremtidsstudier. Hva gjorde at Drucker var så
toneangivende for mye av tenkningen – og kanskje også praksis – i styring,
ledelse og strategi gjennom den andre halvparten av det 20. århundret, og hva
gjorde ham samtidig så omdiskutert? Drucker ble verdenskjent og populær for å
fange tidsånden med nye begreper og modeller, kanskje også prege den. Hvor
mye av hans bidrag er aktuelle for oss i dag og i det 21. århundret?

Åge Johnsen er siviløkonom og dr.oecon. Han er professor i offentlig politikk
ved Handelshøyskolen ved OsloMet – storbyuniversitetet og professor II ved
Stabsskolen, Forsvarets høgskole.
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Richard Sennett
Arbeid og den nye kapitalismen
ERIK HENNINGSEN OG ANDERS UNDERTHUN

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202678968 | kr 359,Richard Sennett er en av verdens mest kjente sosiologer og har skrevet en lang
rekke klassiske bøker knyttet til temaer som urbanisme, offentlighet og arbeid.
I Richard Sennett – Arbeid og den nye kapitalismen, drøfter forfatterne
Sennetts ideer knyttet til det moderne arbeidslivet. Sentrale begreper fra denne
delen av Sennetts forfatterskap, er fleksibilitet, håndverk og «selvets utvikling»,
og hvordan disse fenomenene kommer til uttrykk innenfor et arbeidsliv preget
av endring og krav om kontinuerlig omstilling.
I tillegg til å drøfte Sennets forfatterskap, integrerer forfatterne også egen og
andres forskning av nyere dato (primært fra Norden) for å illustrere, utbrodere,
og kritisere Sennets teorier.
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Samhandling og inkludering i arbeidslivet
THERESE SALTKJEL, CHRIS RØNNINGSTAD OG METTE SØNDERSKOV (RED.)

• 2022 | 344 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202740528 | kr 489,Hvorfor er det så vanskelig å få til samhandling på tvers av ulike sektorer og
aktører? For å hjelpe mennesker med sammensatte behov inn i arbeidslivet,
trenger man å koble ulike adskilte deler av hjelpeapparatet sammen til
tjenester som er mindre fragmenterte. Samhandling og inkludering i
arbeidslivet omhandler muligheter og utfordringer knyttet til samhandling i det
norske arbeidsinkluderingsfeltet. Samhandling dreier seg både om
samhandling i og mellom ulike offentlige tjenester, men også om samhandling
mellom offentlige tjenester og andre ikke-offentlige aktører som for eksempel
brukere av tjenestene, arbeidsgivere, tiltaksleverandører og sosiale
entreprenører.
Del 1 av boken ser nærmere på ulike tilnærminger til inkludering i arbeidslivet
og samhandling i politikk og forskning. Del 2 er særlig rettet mot målgruppene
for arbeidsinkludering: mennesker med sammensatte utfordringer, som ofte
lever i sårbare livssituasjoner. Siste del, del 3, omhandler samhandling på tvers
av aktører, tjenester og nivåer. Dette inkluderer temaene helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier, inkluderingskompetanse, ledelse, organisasjonskultur og
sosialt entreprenørskap.
Samhandling og inkludering i arbeidslivet henvender seg til studenter,
praktikere og forskere. Den er ment som et bidrag til tverrfaglig
kunnskapsutvikling ved å oppsamle kunnskap og forskning om samhandling i
og mellom tjenester. Boken gir også lesere relevant empirisk innblikk i ulike
former for samhandling som gjøres i det norske arbeidsinkluderingsfeltet.

Therese Saltkjel er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet –
storbyuniversitetet.
Chris Rønningstad er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved VID
vitenskapelige høgskole.
Mette Sønderskov er postdoktor ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for
økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet.
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Émile Durkheim
Solidaritet og det moderne arbeidsliv
PÅL VEIDEN

• 2022 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202695897 | kr 329,Émile Durkheim (1858–1917) var samholdets og solidaritetens tenker. Han er
grunnleggeren av den moderne sosiologien – vitenskapen som undersøker
forholdet mellom kollektivet og individet. Durkheim begrunnet sosiologien i
rasjonalisme og empiri: Samfunnslivet kunne studeres som en utvendig
størrelse, på linje med studier av naturlige fenomener.
Durkheims tenkning har blitt og blir diskutert og kritisert, men knapt noen
annen samfunnstenker er like sentral når vi skal analysere fenomen som
samhold, integrasjon og rasjonell organisering av samfunnslivet.
I denne boken drøftes det moderne arbeidslivet i lys av Durkheims
samfunnsanalyse.

Pål Veiden (f.1958) er dr. polit i sosiologi, og arbeider som førsteamanuensis ved
Handelshøyskolen, OsloMet.
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Økonomisk krigføring
KÅRE DAHL MARTINSEN

• 2023 | 212 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202765606 | kr 349,Vi er midt i en økonomisk krig. Våpnene er sanksjoner, subsidier, dumping,
fiendtlige oppkjøp og tyveri av industrihemmeligheter. Målet er enkelt: Å svekke
et lands økonomi slik at det ikke kan yte politisk eller militær motstand.
Økonomisk krigføring tar for seg drivkreftene bak denne krigen. Viktige stikkord
her er Trump, brexit, korona og Kinas økonomiske vekst. Boken beskriver
hvordan slagene utkjempes, og hvilke metoder og virkemidler som brukes. Blant
spørsmålene som reises, er hvor effektive sanksjoner er.
Etter hvert som krigen har økt i omfang, har både EU, USA, Russland og Kina
satt i verk forsvarstiltak. Dette har to konsekvenser: Verdens
handelsorganisasjon har mistet betydning, og globaliseringen har veket plass
for økonomisk og politisk regionalisering.

Kåre Dahl Martinsen er professor i europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets
Høgskole.
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Nordic Open Access
Scholarly Publishing

NORDIC
OPEN ACCESS
S C H O L A R LY P U B LI S H I N G

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige
bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).
NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av
manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle våre utgivelser er gull Open Access.
På NOASP publiseres vitenskapelige tidsskrifter, skriftserier, antologier og
monografier. Våre tidsskrifter har redaksjonsråd i Norge eller Norden, og
publiserer fagfellevurderte artikler på engelsk, norsk, dansk eller svensk. I
tillegg kan tidsskriftene inneholde stoff som ikke er fagfellevurdert, men
hører til i fagtidsskrifter, for eksempel bokanmeldelser og populariserte
versjoner av artikler. Bokutgivelser skal alltid fagfellevurderes, og publiseres
på norsk, engelsk, dansk eller svensk.
NOASP er en brukervennlig plattform som gir god presentasjon og
lesbarhet, enkel navigasjon, optimal søkbarhet og bred spredning av
forskningslitteraturen.
Bla i våre utgivelser: noasp.no
Vil du vite mer?
Lurer du på om Open Access-publisering kan være aktuelt for en kommende
artikkel eller bok fra ditt fagmiljø? Er du involvert i et akademisk tidsskrift og
interessert i å vite mer om hvordan dere kan gå over til Open Access?
Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby!

noasp.no
noasp@cappelendamm.no
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100-dagerskoden
Hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver
AGNETHE ELLINGSEN

• 2016 | 152 s. | 2. utg. | Innbundet | 9788202515348 | kr 479,Boken for deg som skal starte i en ny lederstilling – som topp-, mellom- eller
førstegangsleder. Den hjelper deg med forberedelsene til et eventuelt
stillingsbytte, og til å forvalte din nye rolle slik at du unngår alle fallgruvene.
Boken presenterer korte historier fra mellom- og toppledere i ulike sektorer som
har trått feil, kombinert med relevant forskning.

Aktør eller brikke?
Søkelys på menneskets selvforståelse
ROALD NYGÅRD

• 2007 | 309 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202276577 | kr 599,Noen mennesker ser på seg selv som frie, handlende aktører, andre ser seg som
brikker i et spill de ikke er herre over. Forfatteren viser hva som fremmer
selvforståelsen, og vektlegger menneskets frihet til å tolke seg selv og verden på
ulike måter for å unngå å bli sittende fast i følelsen av å være et offer for
omstendighetene.

Alt du trenger å vite om pensjon
ALEXANDRA PLAHTE OG HILDE NORDSTOGA

• 2019 | 288 s. | 3. utg. | Innbundet | 9788202640514 | kr 629,I boken er temaet pensjon fremstilt på en lettfattelig måte. Ved hjelp av
praktiske eksempler og illustrasjoner ser du hvilke konsekvenser de aktuelle
pensjonsvalgene vil ha, enten du representerer arbeidsgiver eller arbeidstaker.
Du får oversikt over helheten i pensjonssystemet, og et godt grunnlag for egen
økonomiplanlegging. Boken er rik på nyttige tips og synliggjør mulige
fallgruver.
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Ansvar
Ledelse er ingen popularitetskonkurranse
ROBERT MOOD

• 2017 | 288 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202553869 | kr 399,«Lederskap er ansvaret du bærer på alles vegne. Et ansvar som er tungt å bære
når noen aldri kommer hjem, eller du må ta konsekvensen av at det gikk galt på
din vakt.» Robert Mood deler sine erfaringer fra lederstillinger i inn og utland.
Han skriver om et forsvar som ikke først og fremst er fly, fartøy, kjøretøy og
våpen, men mennesker, kompetanse og verdier.

Ansvarlig og lønnsom
Strategier for ansvarlige forretningsmodeller
SVEINUNG JØRGENSEN OG LARS JACOB TYNES PEDERSEN

• 2013 | 268 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202394752 | kr 689,Denne boka skaper ny forståelse av koblingene mellom bedriftens
samfunnsansvar (CSR) og bedriftens lønnsomhet. Samtidig settes leseren i
stand til å utvikle sine egne ansvarlige forretningsmodellinnovasjoner –
endringer i forretningsmodellen som gjør organisasjoner mer lønnsomme og
mer ansvarlige.

Arbeids- og lederpsykologi
WILLIAM BROCHS-HAUKEDAL

• 2010 | 528 s. | 8. utg. | Heftet | 9788202287030 | kr 869,Boka gir en innføring i psykologisk teori med anvendelse på aktuelle
problemstillinger i ulike arbeidssituasjoner. Denne reviderte utgaven er
oppdatert innen nyere forskning. Boka har egen nettressurs:
http://arbeidsoglederpsykologi.cappelendamm.no.
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Arbeids- og organisasjonspsykologi
Aktuelle tema til inspirasjon for et bedre arbeidsliv
PER ØYSTEIN SAKSVIK (RED.)

• 2011 | 473 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202343071 | kr 849,En bok om organisasjonsarbeid i et arbeidsliv i endring og hvilke nye
utfordringer dagens arbeidsliv stilles overfor. Den er skrevet for studenter i
psykologi og organisasjonsfag, men er også beregnet på personalansvarlige i
privat og offentlig sektor.

Bedre medarbeider- og
utviklingssamtaler
Treningsmanual for ledere og medarbeidere
BIRGER WERSLAND

• 2010 | 80 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202341268 | kr 399,Er du fornøyd med medarbeider- og utviklingssamtalene? Får du, som leder
eller medarbeider, maksimalt utbytte av samtalene, eller er det mer å hente?
Disse og flere andre spørsmålvil treningsmanualen hjelpe deg å finne svar på.
Hensikten med treningen er å prestere bedre sammen mot felles mål.

Beredskap og krisehåndtering
Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå
ANN-KARIN LARSSEN (RED.)

• 2022 | 338 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202695088 | kr 469,-
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Beredskapsanalyse
JONAS ERIKSEN, EIVIND L. RAKE OG MORTEN SOMMER

• 2021 | 312 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202708375 | kr 319,-

Beslutninger
KARIN BRUNSSON OG NILS BRUNSSON

• 2015 | 140 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202482299 | kr 369,Å ta beslutninger er en sentral aktivitet i organisasjoner. Ikke minst i politiske
sammenhenger tillegges beslutninger stor betydning. Men å ta beslutninger er
også en hverdagslig aktivitet som all mennesker er engasjert i. I denne boka
behandler Karin og Nils Brunsson begrepet beslutninger. De beskriver hva som
skjer når enkeltindivider og organisasjoner tar avgjørelser, hvilke konsekvenser
beslutningene får, og hvor vanskelig beslutningstaking kan være.

Bli en bedre sjef
Hvorfor god ledelse er så vanskelig
JULIAN BIRKINSHAW

• 2014 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202441722 | kr 519,Dette er ikke bare enda en bok om å bli en mer effektiv leder. Bli en bedre sjef
forklarer hvorfor alle de velkjente rådene om god ledelse sjelden blir fulgt. Ved å
rette søkelyset på ledelse slik de ansatte opplever den, gir Julian Birkinshaw oss
innsiktsfulle og nyttige råd om hva vi kan gjøre annerledes – både når vi leder
andre og når vi utformer de organisasjonene vi arbeider i.
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Dealing with Expectations and Traditions
in Research
LEVI GÅRSETH-NESBAKK AND FRODE MELLEMVIK (EDS.)

• 2018 | Open Access | 9788202400897
Interdisciplinary in form and content, this anthology addresses a range of
subjects including: accounting and management control, examination of the
term ‘organization’ itself, and exploration of behavioral and social processes
that lead to change in organizations and society as a whole. This book will be of
interest to researchers and students on all levels.

Demokratiets svanesang
Politikk som svikter og vennskap som tar slutt
ANNE APPLEBAUM

• 2021 | 208 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202690335 | kr 379,-

Den digitale økonomien
Om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det
digitale nettsamfunnet
ARNE KROKAN

• 2010 | 288 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202318840 | kr 609,I denne boka gis en omfattende framstilling av utfordringer knyttet til økonomi
og forretningsforståelse i den digitale økonomien til forskjell fra tradisjonell,
industriell økonomi. For å forstå hvordan ulike virksomheter bør utvikles i
framtiden, må en forstå drivkreftene bak de endringene vi ser.
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Det friksjonsfrie samfunn
Om utviklingen av nye digitale tjenester
ARNE KROKAN

• 2015 | 226 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202412234 | kr 469,Den teknologiske utviklingen går raskt, og mange tjenester og produkter som
for kort tid siden ble sett på som nye, er allerede utdaterte. Boka viser hvordan
bruk av begreper og analyser fra nettverksøkonomien kan gi en større forståelse
for organisasjons- og forretningsutvikling i det digitale nettsamfunnet.

Det kollektive grunnlaget for individuell
velstand
En innføring i politikk og økonomi
TORE HANSEN

• 2016 | 174 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202489793 | kr 399,Offentlig sektor har gjennom det siste århundret i de fleste vestlige land hatt en
meget sterk ekspansjon. Boken gir en historisk framstilling av denne
fremveksten, og forklarer hvilke politiske, økonomiske og sosiale forhold som
ligger bak. Boken er rettet mot bachelorstudenter i statsvitenskap og i offentlig
politikk.

Det samskapte merket
Hvordan samskaping genererer innovasjoner og utvikler merker
NICHOLAS IND, CLARE FULLER OG CHARLES TREVAIL

• 2012 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202367299 | kr 579,Samskaping («co-creation») har de senere årene fått mye oppmerksomhet
innen fagområder som strategi, markedsføring, merkevarebygging og
innovasjonsledelse. Det handler om å skape konkurransefortrinn ved å fokusere
på hvordan verdiskaping skjer i samspillet mellom organisasjonen og kundene.
Boka viser hvordan samskaping kan hjelpe organisasjoner med å være
nytenkende i forhold til kundene sine.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Økonomi, markedsføring og ...
Organisasjon og ledelse

•

Cappelen Damm Akademisk

Dialog
En filosofisk tilnærming
HALLVARD J. FOSSHEIM

• 2022 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202714482 | kr 329,Dialog er grunnleggende i menneskers liv og samliv. Når dialog forstummer, er
det fare på ferde, enten det handler om internasjonale relasjoner eller
personlige forhold. Denne boken gir en innføring i viktige tradisjoner og tenkere
om dialog. Hva er det filosofiske grunnlaget for dagens dialogforståelse? Hva er
forholdet mellom dialog, rasjonalitet og personlig identitet? Hvordan sørger
man for god dialog?

Effektiv nettskriving
OVE DALEN

• 2018 | 153 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202587000 | kr 479,Effektiv nettskriving er et komplett og praktisk oppslagsverk til
bruk ved tekstproduksjon for digitale kanaler. Denne andre utgaven av boken
inneholder en rekke nye eksempler på gode og dårlige tekster, og gir oppdatert
informasjon om hvordan vi leser på nett. Den gir også ny kunnskap om
innholdsmarkedsføring og søkemotoroptimalisering og om hvordan man
engasjerer leserne i sosiale medier.

Empowerment i arbeidslivet
Et myndiggjøringsperspektiv på ledelse, selvledelse og
medarbeiderskap
STEIN AMUNDSEN

• 2019 | 304 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202542467 | kr 469,Denne boka handler om hvordan ledere og medarbeidere i en
arbeidsorganisasjon kan gjøre hverandre gode gjennom tilnærmingen
empowerment (myndiggjøring). Empowerment innebærer frigjøring og
utvikling av den kraften som finnes i de menneskelige ressursene på en
arbeidsplass, og har fått økende aktualitet i et stadig mer kunnskapsbasert
arbeidsliv.
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Endring i organisasjoner
Ideologi, teori og praksis
TOM KARP

• 2014 | 326 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202394813 | kr 619,Organisatorisk endring er et fagfelt som har fått mye oppmerksomhet og er et
aktuelt tema i en samtid med økende forandringspress. Boka gir en grundig
oversikt, og tar for seg ideologiske, teoretiske og praktiske perspektiver av
forandring. Den dekker bredden og dybden av feltet, men er også
praksisrelevant.

Entreprenørskap og innovasjonsledelse
NILS PER HOVLAND

• 2018 | 227 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202550547 | kr 439,Dette er boka for studenter som ønsker å starte ny virksomhet eller å drive
nyskaping på andre måter. Boka gir en praktisk steg-for-steg-framstilling og
viser hvordan man kan utvikle og styre et nyskapingsprosjekt. Den kan ellers
være interessant for dem som vil lære mer om entreprenørskap og utfordringer
som ofte kan oppstå.

Entreprenørskap og ledelse i media
ROBERT W. VAAGAN OG JENS BARLAND (RED.)

• 2015 | 384 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202447823 | kr 479,Boka byr på forskning om og eksempler på hvor utviklingen i mediebransjen tar
oss hen; om endret mediebruk, om trender i ledelse av virksomheter relatert til
nye og gamle medier, og den handler om entreprenørskap. Boka er skrevet ut
fra norske forhold, og er innrettet både mot dem som jobber i mediebransjen og
mot akademikere og studenter innen dette feltet.
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Er du en god sjef?
Personlighet og testing for ledere
ELIN ØRJASÆTER

• 2014 | 144 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202447250 | kr 299,Er du en god sjef? handler om personlighet og ledelse, om
hvordan hodejegere tenker, og om det teoretiske grunnlaget for
personlighetstestene som de anvender. Psykologisk forskning presenteres
lettlest og morsomt med mange eksempler fra norsk hverdag i privat og
offentlig sektor.

Et praksisperspektiv på ledelse
ROGER KLEV OG OLA EDVIN VIE (RED.)

• 2014 | 193 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202394721 | kr 579,Denne bokens hovedpoeng er at organisasjonens ledelse formes gjennom det
daglige arbeid. Ledelse er en form for håndverk hvor man til enhver tid må ta
standpunkt, kommunisere og samhandle med andre mennesker. I likhet med
andre håndverksfag læres ledelse best gjennom egne erfaringer, enten ved selv
å være leder eller ved observasjon av andre. Samtidig spiller fag og teori en
viktig rolle i refleksjonsprosesser som gjør erfaring om til praktisk relevant
kunnskap.

Etikk for beslutningstakere
Virksomheters bærekraft og samfunnsansvar
SIRI GRANUM CARSON OG TOM SKAUGE

• 2019 | 308 s. | 2. utg. | Fleksibind | 9788202613464 | kr 609,Hvilket ansvar har private og offentlige virksomheter overfor resten av
samfunnet? Denne gjennomreviderte 2. utgaven gir en bred og forskningsbasert
fremstilling som kombinerer teorier om etikk, bærekraftig forretningsdrift og
samfunnsansvar med organisasjonsteoriens perspektiver på beslutningstaking.
Boken gir mange nye eksempler og er skrevet både for studenter og for aktører i
nærings- og samfunnslivet.
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Finance in Society
An Anthology in Honour of Thore Johnsen
METTE BJØRNDAL, FRØYSTEIN GJESDAL AND AKSEL MJØS (EDS.)

• 2017 | 420 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202516109 | kr 629,Finance in Society is an anthology containing contributions by
an array of authors in areas of economics in which Professor Thore Johnsen has
been actively engaged. About financial analysis in its broadest sense, this book
has been prepared with a professional audience in mind. AFA program
graduates in particular will find the material stimulating.

Folkevalgt og politisk leder
ASBJØRN RØISELAND OG SIGNY IRENE VABO (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202652319

Forbi bunnlinjen
Balansert HMS-økonomi
JAN ERIK KARLSEN

• 2012 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202394875 | kr 529,Forfatteren forklarer hvordan virksomheter kan bruke IK-HMS-regelverket til å
utvikle en helhetlig styringsmodell for fleksibel, lønnsom og bærekraftig
produksjon. Boka trekker veksler på bedriftsøkonomi, strategi og verdibasert
HMS-ledelse, og bygger på forfatterens mangeårige forskning innen HMS-feltet.
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Forhandling og påvirkning
Oppgavesamling med teori og løsningsforslag
OLAV JOHANSEN, KATUSHA OTTER NILSEN OG HANNE STAVELIE

• 2021 | 194 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202706197 | kr 329,Dette er en case- og oppgavesamling der målet er å bygge bro mellom teori og
praksis i fagområdet forhandling og påvirkning. Du får små og store oppgaver
som vil hjelpe deg til å skape gode resultater i praksis. Samlingen kan brukes i
undervisning i forhandling og påvirkning ved universiteter, høyskoler og i
arbeidslivet. Den gir praktisk trening for nettstudenter, campusstudenter, etterog videreutdanningsstudenter og ledere, tillitsvalgte og fagpersoner som deltar
på kurs.

Forretningsforståelse
KARI HÅVÅG VOLDSUND, TALE SKJØLSVIK OG JUDIT BRAGELIEN

• 2020 | 416 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202613471 | kr 719,Forretningsforståelse er en praktisk anlagt lærebok hvor man finner gode
metoder og verktøy for forretningsutvikling. Denne reviderte utgaven har en
bredere og mer samfunnsmessig tilnærming til temaet, der blant annet FNs 17
bærekraftsmål og sirkulær økonomi er innarbeidet. Boken følger
arbeidsprosessen i utviklingen av en forretningsplan, og gir innsikt i både
forretningsideer og -modeller, forretningsplanlegging og forretningsdrift.

Forretningsutvikling og digitalisering
BO HJORT CHRISTENSEN

• 2021 | 328 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202657604 | kr 569,Denne boken gir leseren innsikt i anskaffelse og implementering av digitale
forretningssystemer. Den behandler såkalt Enterprise Resource Planning (ERP)
og beskriver overgangen til skybaserte løsningskonsepter (SaaS). I tillegg tar
boken for seg valg og implementering av systemer, inkludert dialogbaserte
anskaffelsesprosesser og agile metoder. Målgruppen er alle som er involvert i å
anskaffe og implementere ERP-systemer.
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Fra idé til suksess
Om å samskape verdifulle eventer
NINA KATRINE PREBENSEN

• 2016 | 236 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202454722 | kr 459,Med utgangspunkt i nyere markedsføringsperspektiver, viser denne boken
hvordan verdiskapningen skjer i samhandling mellom kunde, interessenter og
selve eventet. Boken fokuserer på verdiskapning i et samhandlingsperspektiv
som skjer i relasjoner med andre mennesker og private og offentlige
organisasjoner.

Fra nei til ja
Kreativ forhandlingsteknikk
BRUCE PATTON, ROGER FISHER OG WILLIAM URY

• 2014 | 238 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202455262 | kr 519,Dette er en moderne klassiker i forhandlingsteknikk som hjelper deg til å bli en
bedre forhandler. Boken lærer deg hvordan du oppnår avtaler som gagner begge
parter, og hvordan du unngår vanlige feil som stillingskrig, personangrep og
subjektive kriterier. Fra nei til ja er en oversettelse av den tredje utgaven av
bestselgeren Getting to yes.

Fra ord til handling
Om prestasjonsutvikling i praksis
KAAS, KAGGESTAD, KRISTIANSEN, HEKNEBY, TORVIK, ULSETH OG WERSLAND

• 2007 | 179 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202242732 | kr 639,Denne boka gir en framstilling av de kunnskapene, erfaringene og metodene
Dag Kaas, Johan Kaggestad og Hans Trygve Kristiansen har brukt i
prestasjonsutvikling i både næringsliv og idrett. Den viser enhver leder og
medarbeider hvilke prosesser som skaper en prestasjonskultur, og hvordan man
iverksetter og gjennomfører disse.
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God digitalisering
KAI A. OLSEN

• 2019 | 292 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202617769 | kr 479,God digitalisering presenterer datateknologiens muligheter og
begrensninger, og hvordan riktig bruk av IT kan gi store fordeler for bedrifter og
privatpersoner.

God i muntlig?
fortellerteknikk, retorikk og fremføringskunnskap
INGVILD HANDAGARD

• 2005 | 324 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276346824 | kr 619,Fremføring i yrkessammenheng gjør at du trenger både øvelse og teoretiske
kunnskaper i muntlig formidling. Fortellerteknikken din påvirker lytteren, og
hvordan du sier noe, kan være avgjørende for om du klarer å skape kontakt og få
gjennomslag. God i muntlig? gir deg en metode for å utvikle en
faglig personlig formidling gjennom konkret trening og grundig teori.

God nok ledelse
Hva ledere gjør i praksis
TOM KARP

• 2019 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202613327 | kr 329,God nok ledelse – hva ledere gjør i praksis er basert på norsk
forskning på ledelse. Den dreier seg om vanlige mennesker og hva de, etter
beste evne, gjør for å lede andre. Det er fenomenet ledelse, det vil si prosessene
som utspiller seg mellom mennesker når noen leder andre, som vies
oppmerksomhet i boka, ikke så mye lederen selv. Målgruppen er studenter på
lederutdanninger ved høyskole og universitet, og deltakere på
lederutviklingsprogrammer og -kurs.
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Grunnbok i strategi
BENTE R. LØWENDAHL OG FRED WENSTØP

• 2010 | 376 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202294397 | kr 849,Boka inneholder alle de grunnleggende teoretiske perspektivene og
analyseverktøyene. Den viser hvordan man skal forholde seg til spesifikke
beslutningsproblemer i bedrifter, og inneholder mange eksempler og noen mer
omfattende case. Boka er beregnet på studenter i grunnkurs i strategi samt
mellomledere og andre som føler de trenger en lettfattelig, men grundig
innføring i strategifaget.

HRM i norsk arbeidsliv
KARL JOHAN GLOPPEN

• 2020 | 332 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202570361 | kr 559,HRM i norsk arbeidsliv gir en innføring i HRM og beskriver
hvordan man rekrutterer og ivaretar arbeidskraft i organisasjoner. Temaer som
behandles er: personalledelse, rekruttering, karriereveier, kompetanseutvikling,
arbeidsmiljø og seniorpolitikk. Boken er særlig relevant for studenter som tar
bachelor i økonomisk-administrative fag, og for dem som arbeider i
praksisfeltet, deriblant personalledere, rådgivere og HR-konsulenter.

Hva er en bedrift?
En introduksjon til bedriftsøkonomiske sammenhenger
STIG ALEKSANDER AUNE

• 2022 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202693916 | kr 389,Hva er en bedrift? gir en bred innføring i bedrifters rolle i
økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over relevante teorier, metoder og
modeller innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Boken gir deg innsikt i
hvordan de tverrfaglige sammenhengene kan anvendes i økonomisk styring av
en bedrift, hvordan bedrifter, næringsliv og børs fungerer, og ikke minst hvor
viktig det er at gode bedriftsøkonomiske beslutninger tar utgangspunkt i
kundens behov.
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Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk
innovasjonsforskning
Bind 1: System og institusjon
HANS CHR. GARMANN JOHNSEN OG ØYVIND PÅLSHAUGEN (RED.)

• 2011 | 350 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276349511 | kr 619,Dette tobindsverket oppsummerer hva dagens norske innovasjonsforskning
dreier seg om, hva man studerer, hvordan man studerer det, hva man anser som
gjengs viten og hva man har behov for å vite mer om. Første bind handler om
innovasjon forstått som endringer i samfunnsmessige strukturer og systemer.

Hvordan utvikles ledelse?
En fortelling om betydningen av erfaringslæring
MATS WØIEN

• 2021 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202738167 | kr 299,-

Håndbok i informasjonsberedskap
KJELL LØVIK

• 2007 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276347593 | kr 639,En alvorlig krisesituasjon kan innebære at hverdagen ødelegges. Individer,
grupper eller et helt samfunn kan for kortere eller lengre tid miste fotfestet. Da
gjelder det å ha en godt fungerende beredskap og en organisasjon som raskt
kan ta over ansvar, samordning og informasjon.I denne håndboken får du råd
og anbefalinger om hvordan informasjonsarbeidet bør bygges opp og hvordan
du på en god måte skal kunne kommunisere i forkant, under og etter en krise.
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Håndbok i konflikthåndtering
KJELL EKSTAM

• 2001 | 190 s. | 1. utg. | Heftet | 9788250821323 | kr 649,Konflikter kan oppstå på alle arbeidsplasser og i alle organisasjoner. Men må de
være så følsomme og vanskelige å håndtere at man helst vil lukke øynene for
dem? Denne boka gir deg de verktøyene du trenger for å gripe fatt i konflikter
når de oppstår. Oversatt av Torgeir Ulshagen.

Idea Work
Om profesjonell kreativitet
ARNE CARLSEN, STEWART CLEGG OG REIDAR GJERSVIK

• 2012 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202394684 | kr 599,Denne boken, bygget på et fireårig forskningsprosjekt, forteller om hvordan
ekstraordinært idéarbeid ser ut i praksis. Vi blir med bak scenen til noen av
Norges ledende bedrifter, og ser hvordan de jobber forbausende likt når de
arbeider kreativt med å utvikle og realisere ideer. Boken henvender seg til
praktikere så vel som til studenter.

Idea Work
Lessons of the extraordinary in everyday creativity
ARNE CARLSEN, STEWART CLEGG OG REIDAR GJERSVIK

• 2012 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202403379 | kr 599,This book, based on a four-year research project, explains how the extraordinary
work on ideas look like in practice. We are taken behind the scenes of some of
the leading companies and see how they work surprisingly similar when
working creatively to develop and realize new ideas. Idea Work will appeal to
practitioners as well as students
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Identifisering og endring av
organisasjonskultur
De konkurrerende verdier
KIM S. CAMERON OG ROBERT E. QUINN

• 2013 | 278 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202396510 | kr 539,Boka gir et teoretisk rammeverk for å forstå organisasjonskultur, og en
systematisk strategi for å endre organisasjonskultur. Forfatterne gir ingen
lettvinte svar og raske oppskrifter, men presenterer et velprøvd analytisk
rammeverk og en metodikk for å kunne identifisere og endre
organisasjonskultur og ledelseskompetanse.

Innføring i fremsynsledelse
Fremtidskyndighet i teori og praksis
JAN ERIK KARLSEN

• 2021 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202733384 | kr 419,-

Innføring i logistikk og transport
For speditører, sjåfører, transportkjøpere og lastebileiere
EINAR SPURKELAND (RED.)

• 2014 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202456306 | kr 439,Boka gir en grundig, pedagogisk og praktisk rettet innføring i transport og
logistikk, med særlig fokus på landtransport. Det er lagt vekt på vise hvordan
ulike typer transportoppdrag kan gjennomføres på best mulig måte for alle
involverte. Hva må transportører, speditører og kunder ha oversikt over? Hvilke
lover og regler gjelder nasjonalt og internasjonalt? Hvordan har digitalisering og
internasjonalisering påvirket transport og logistikk de siste årene?
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Innovasjon - organisasjon, region, politikk
BIRGIT ABELSEN, ARNE ISAKSEN OG STIG-ERIK JAKOBSEN (RED.)

• 2013 | 358 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202383312 | kr 679,Hva kjennetegner den norske innovasjonsmåten? Boka diskuterer sentrale
begreper, modeller og teorier for innovasjon fra den internasjonale
faglitteraturen, og setter dem i sammenheng med særegenheter ved norsk
økonomi. Boka gir innsikt i hvordan innovasjonsaktivitet foregår i bedrifter og
regioner, og hvordan innovasjonspolitikk utvikles og gjennomføres.

Innovasjon møter kommune
ANN KARIN TENNÅS HOLMEN OG TORIL RINGHOLM (RED.)

• 2019 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202615567 | kr 469,I denne boken undersøker forfatterne hva som skjer i «møterommet» der
innovasjonsideer og institusjoner føyes sammen og brynes mot hverandre.
Kapitlene bygger på nye studier, som spenner over de fleste arbeidsområdene i
norske kommuner og tematiserer blant annet spørsmål om ledelse, demokrati,
territorium og «oversettelse» i det kommunale innovasjonsarbeidet.

Innovativ og opplevelsesbasert
verdiskaping i reiselivsnæringen
ØYSTEIN JENSEN OG KÅRE SKALLERUD (RED.)

• 2015 | 417 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202428945 | kr 689,Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen setter et sterkt
søkelys på de opplevelsesintensive, naturbaserte opplevelsesarenaene, men i
tillegg utforsker den hvordan destinasjonenes historie og kulturtradisjoner kan
danne grunnlag for utvikling av nye opplevelsestilbud, bruk av digitale media
og organisering av destinasjonens markedsføring.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Økonomi, markedsføring og ...
Organisasjon og ledelse

•

Cappelen Damm Akademisk

Introduksjon til tjenestedesign
ADELINE HVIDSTEN, RANVIR RAI, STEPHANIE HELLAND OG THEODOR
HENRIKSEN

• 2021 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202708269 | kr 339,Introduksjon til tjenestedesign er den første norske boken om
tjenestedesign. Boken gjennomgår temaer som forberedelser til
prosjektgjennomføring, hvordan gjøre innsiktsarbeid, idéutvikling, prototyping,
testing og implementering. I tillegg til å gi en generell introduksjon til
tjenestedesign, er boken spekket med praktiske verktøy og metoder.

Involverende endringsledelse
Få medarbeiderne med deg
BO VESTERGAARD

• 2020 | 88 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202661489 | kr 239,Hvordan kan man involvere uten å miste styringen, og hvordan styrer man uten
at medarbeiderne mister eierskapet? Involverende endringsledelse – få
medarbeiderne med deg gir leseren en forskningsbasert og praktisk
tilnærming til styring av involverende endringsprosesser. En tidligere utgave av
boka vant en pris på den prestisjefylte forsker–praktiker-konferansen
«Academy of Management» i USA, og utdrag av boka er trykket i
Harvard Business Review .

Kirkelig organisering og ledelse
Et verdibasert og praksisorientert perspektiv
STEPHEN SIRRIS OG HARALD ASKELAND (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202706234
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Kjønnsbalanse i ledelse
ANNE GRETHE SOLBERG

• 2017 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202413767 | kr 449,Debatten om hvordan få til kjønnsbalanse i næringslivet går høylytt i det norske
samfunnet. Mange mener mye om hvorfor vi bør ha
kjønnsbalanse og hvorfor vi ikke har det. I Kjønnsbalanse
i ledelse tar forfatteren for seg en rekke forestillinger og begreper
knyttet til kjønn og ledelse.

Klimapsykologi
Bærekraft i vekst
RAGNHILD NILSEN

• 2022 | 136 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202723965 | kr 329,-

Klinisk organisasjonspsykologi
PER ØYSTEIN SAKSVIK OG KJELL NYTRØ (RED.)

• 2009 | 384 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202294403 | kr 859,Klinisk organisasjonspsykologi er et bidrag til å oppgradere fagfeltet mellom
klinisk psykologi og (anvendt) arbeids- og organisasjonspsykologi og
omhandler arbeidslivets rolle i den psykiske helseutviklingen i Norge. Boka er
rettet mot studenter i psykologi og i organisasjon og ledelse samt mot
praktiserende psykologer med et etterutdanningsbehov.
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Klokere
Fra gruppetenkning til smarte grupper
CASS R. SUNSTEIN OG REID HASTIE

• 2015 | 195 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202488949 | kr 529,Hvorfor blir ikke alltid gruppebeslutninger så gode som vi så for oss? Denne
boken forklarer hvorfor og hvordan gruppebeslutninger gjerne mislykkes – og
hjelper deg med å oppnå bedre resultater. Den tilbyr enkle metoder og råd om
hvordan vi kan gjøre grupper smartere: blant annet demping av lederen, nye
måter å tenke på insentiver og belønning på og gjennomtenkt tildeling av roller.

Kommunikasjon og
forhandlingsforståelse
STURLA VIK-VESTLY

• 2021 | 270 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202722906 | kr 449,-

Kommunikasjon og helseledelse
HALVOR NORDBY

• 2009 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202283490 | kr 479,God kommunikasjon er en grunnleggende forutsetning for vellykket ledelse.
Men hva er egentlig god kommunikasjon? Forfatteren klargjør og diskuterer
kommunikasjonsutfordringer som er spesielt viktige for ledere i helsevesenet.
Boka er skrevet for helsepersonell, og er nyttig for alle med interesse for
kommunikasjon og ledelse.
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Kommunikasjon og ytringsfrihet i
organisasjoner
KRISTIAN ALM, MARK BROWN OG SIGRID RØYSENG (RED.)

• 2016 | 360 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202482237 | kr 629,Hvordan forvalter vi ytringsfriheten? Dette spørsmålet har stått høyt på
dagsordenen i det offentlige ordskiftet og i humanistisk og
samfunnsvitenskapelig forskning de siste årene. Boken retter søkelyset mot
noen sentrale utfordringer innen dette feltet, og viser at ytringsfriheten i norsk
arbeidsliv oppleves som mer begrenset enn hva lovverket sikrer oss, og at
lojalitetskravene øker.

Korrupsjon
Mekanismer og mottiltak
TINA SØREIDE

• 2013 | 248 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202413538 | kr 499,Hva er korrupsjon? Hvorfor er korrupsjon et problem? Og hvorfor er det så
vanskelig å innføre effektive tiltak mot korrupsjon? Forfatteren drøfter årsakene
til og konsekvensene av korrupsjon og viser hvorfor det er så vanskelig å
bekjempe det. Hun tar utgangspunkt i beslutningstakeres insentiver og
synliggjør betydningen av institusjonelle rammevilkår, organisatoriske
strukturer, statlige funksjoner og internasjonal politikk.

Krise- og beredskapsledelse
Teamtrening
JONAS ERIKSEN

• 2017 | 252 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202549923 | kr 529,Boken gir en god innføring i viktige prinsipper for godt teamarbeid i krise- og
ulykkeshåndtering. Krise- og beredskapsledelse er en revidert og
oppdatert utgave, som blant annet er bedre knyttet opp til andre fagområder
som f.eks. ledelse, lederutvelgelse, lederutvikling og strategisk
kompetanseledelse. Målgruppen er personell som arbeider i team, eller med
teamutvikling, innen krise- og ulykkeshåndtering.
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Krisehåndtering i et
organisasjonsperspektiv
Politi-innsatsen 22. juli
HELGE RENÅ

• 2022 | 264 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202741143 | kr 399,Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv gir en utførlig
drøfting av hvordan krisehåndtering i en beredskapsorganisasjon påvirkes av
både organisatoriske og institusjonelle strukturer, og av uformelle normer og
praksiser. Forfatteren bruker politiets håndtering av terrorangrepene i Oslo og
på Utøya 22. juli 2011 som empirisk case for å belyse
kompleksiteten knyttet til krisehåndtering.

Krisehåndtering online
Sosiale medier i krisekommunikasjon og beredskapsarbeid
KJELL LØVIK

• 2015 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202458638 | kr 469,Sosiale medier kan være svært krevende å håndtere under en krise. De må
overvåkes hele tiden, og endringene skjer lynraskt. De sosiale mediene kan
sette oss på sidelinjen om vi ikke er forberedt, men de kan også være et viktig
hjelpemiddel for å nå ut med raske budskap, som når mange, uavhengig av
tradisjonelle medier.

Kulturforståelse for næringslivet
Innføring i tverrkulturell kommunikasjon og ledelse
ROLF LUNHEIM

• 2010 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202317263 | kr 479,Denne boka gir en konsis innføring i tverrkulturell kommunikasjon og ledelse
for praktikere i næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner. Har du
behov for en god «verktøykasse» for konstruktiv håndtering av kulturforskjeller,
er dette boka for deg.
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Kvalitet, kapasitet og relevans
Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning
NICOLINE FRØLICH, ELISABETH HOVDHAUGEN OG LARS INGE TERUM (RED.)

• 2014 | 342 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202450502 | kr 639,Kvalitet, kapasitet og relevans er kritiske hensyn i UH-sektoren, både i
utdanningspolitikken og i styring og ledelse av utdanningene. Kvalitet i høyere
utdanning kan ses som et tilbud man ikke kan si nei til, samtidig som det også
er noe vi ofte tar for gitt. Artiklene diskuterer hvordan kvalitet skal defineres og
hva som er gode mål på at utdanningssystemet har god kvalitet.

Langsiktig ledelse
Om bærekraftig aldring i arbeidslivet
HANS CHRISTOFFER AARGAARD TERJESEN OG ROBERT H. SALOMON

• 2015 | 225 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202426675 | kr 459,I denne boka viser forfatterne utfordringer og muligheter ledere står overfor i
møte med aldring på arbeidsplassen. Her tematiseres og drøftes hvordan ledere
kan handle for å skape et samspill mellom generasjoner med ulike særtrekk,
samt betydningen av et godt arbeidsmiljø for å lykkes med å skape en
bærekraftig aldring i arbeidslivet.

Ledelse
Å bruke teori i praksis
OTTO OTTESEN (RED.)

• 2011 | 238 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276349344 | kr 579,Formålet med boken er å bidra til økt kompetanse i å bruke teori av relevans for
ledelse i praksis. Erfaring og forskning viser at evnen til å bruke teori ikke
utvikler seg «automatisk» som følge av at en setter seg inn i teori som formidles
i forelesninger, faglitteratur, fagseminarer, foredrag, osv. Boka setter fokus på
hvordan dette «gapet» mellom teori og praksis kan overvinnes.
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Ledelse av mennesker i det nye
arbeidslivet
JARLE BASTESEN, BIRTHE KÅFJORD LANGE, ANDREAS N. THON OG HANS ERIK
NÆSS (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202693350

Ledelse i sannhetens øyeblikk
Om det å ta lederskap
TOM KARP

• 2010 | 296 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202320935 | kr 629,Dette er en utradisjonell og utfordrende bok som gir deg et innblikk i
ledelsesfaget. Den spenner over perspektiver fra filosofi, psykologi til nevrologi.
Dette er fagbok om ledelse, men også en bok om – og for – mennesker i
utvikling og forandring. Målgruppen er utøvende ledere som ønsker å ta grep
om eget lederskap.

Livsfarlig ledelse
Forstå de psykologiske mekanismene som styrer arbeidslivet
CHRISTIAN ØRSTED

• 2015 | 164 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202498221 | kr 499,Christian Ørsted viser i denne boken hvorfor moderne ledelse kan være livsfarlig
ledelse. Han avdekker mytene om motivasjon, anerkjennelse, personlig
utvikling og teamwork. Bokenbeskriver hvordan slike myter kan føre folk over
kanten, hvor de setter moral og helse over styr for å nå mål og deadlines, og
hvorfor 37-timers uken er en illusjon. Cathrine Moestue har skrevet forordet til
den norske utgaven og tilrettelagtfor norske forhold
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Logistikkledelse
STEIN ERIK GRØNLAND

• 2017 | 330 s. | 5. utg. | Heftet | 9788202525927 | kr 699,Logistikkledelse tar for seg prinsipper og metoder for styring av
logistikk og forsyningskjeder. Boka har gjennomgått en større revisjon og gir en
oppdatert oversikt over basiskunnskapene i logistikkfaget, blant annet en
bredere innføring i ulike metoder for lagerstyring i forskjellige situasjoner.

Løsarbeidersamfunnet
LINE ELDRING OG ELIN ØRJASÆTER

• 2022 | 242 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202723903 | kr 369,I internasjonal arbeidslivsforskning diskuteres prekariatet, altså løsarbeiderne,
som en ny samfunnsklasse. Det er folk på korttidskontrakter og innleide, eller
ringevikarer, app-arbeidere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Hvordan
er situasjonen i Norge etter valget i 2021? Vil den norske modellen, der fast
ansettelse er regelen, klare seg inn i en ny tid?

Makt og opposisjon i arbeidslivet
Maktforskyvninger fra 1900 til 2020
EIVIND FALKUM

• 2020 | 260 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202635428 | kr 499,-
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Makt og påvirkningskraft
Hvordan få gjennomslag på jobben
LINDA LAI

• 2014 | 186 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202381998 | kr 519,Boken forklarer hvordan du kan bli en tydeligere medarbeider eller leder og
oppnå større innflytelse på arbeidsplassen. Makt og påvirkningskraft – hvordan
få gjennomslag på jobben bygger på forskning innenblant annet feltene
sosialpsykologi, organisasjonspsykologi, ledelse og markedsføring, og ikke
minst på forfatterens egne eksperimenter i den norske virkeligheten.

Makt og verdighet
Perspektiver på ledelse
STEINAR BJARTVEIT OG KJETIL EIKESET

• 2008 | 248 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202269968 | kr 949,Bokas innhold befinner seg i skjæringspunktet mellom ledelse,
organisasjonsteori, filosofi og psykologi. Inspirasjonen er hentet fra karakterene
og tankegodset i renessansens Firenze, men også fra ledere og medarbeidere i
norske organisasjoner som har vært med forfatterne til Firenze. Boka er rettet
mot alle som ønsker å reflektere over eget ståsted i forhold til temaer som
mennesket stadig vender tilbake til.

Material- og produksjonsstyring
BJØRN ANDERSEN

• 1998 | 202 s. | 1. utg. | Heftet | 9788245606171 | kr 599,Logistikk har ofte vært behandlet fra et ikke-teknologisk perspektiv, mens
material- og produksjonsstyring (MPS) har hatt utspring i mer
teknologiorienterte miljøer. Boka gir en helhetlig forståelse for sammenhengen
mellom intern produksjonsstyring og materialflyt i en bedrift og ekstern
logistikk og distribusjon mot leverandører og kunder.
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Max Weber
Aktuelle perspektiver
PÅL VEIDEN

• 2020 | 217 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202524838 | kr 399,Max Weber er en klassiker innen samfunnsvitenskapene. Hans analyser av
byråkrati, religion og stat har hatt stor innflytelse innen statsvitenskap,
sosiologi og organisasjonsrelaterte fag. I år er det 100 år siden Webers død. Hva
betyr han i dag for analysen av det moderne samfunn? I denne boken blir
Webers tenkning introdusert og fortolket opp mot aktuelle perspektiver,
inkludert også betraktninger om samfunnsvitenskapenes metoder og etikk.

Medieøkonomi
Konflikt og samspill
TOR BANG OG MONA K. SOLVOLL (RED.)

• 2014 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202405748 | kr 439,En bok innenfor feltet medieøkonomi favner bredt når det gjelder teorier og
emner. Denne bokas oppmerksomhet er rettet mot praktisk økonomi og
anvendt strategi, og forfatterne bruker en rekke analytiske modeller og verktøy
for å beskrive, analysere og drøfte sentrale utviklingstrekk i norske
nyhetsmedier.

Metoder for HMS-regulering
JAN ERIK KARLSEN

• 2011 | 240 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202315658 | kr 599,Boka knytter metodeutvikling og -anvendelse for HMS-regulering til ideen om et
bærekraftig produksjonsliv. Bærekraftige virksomheter krever nye
ledelsesformer og åpenhet om økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn og
motiver, men de krever også at man har tilstrekkelige hjelpemidler i
metodekassen for HMS-forbedring. Boka presenterer og analyserer de mest
sentrale og nyeste bidragene på HMS-feltet.
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Militær strategi
En innføring i maktens logikk
SVERRE DIESEN

• 2000 | 168 s. | 2. utg. | Innbundet | 9788202196424 | kr 539,Boka omhandler militære maktmidlers grunnleggende natur og vesen, deres
muligheter og begrensninger som instrument for politikken, ulike erfaringslover
og prinsipper for anvendelse og vekselvirkningen mellom militære, økonomiske,
diplomatiske og andre politiske virkemidler. Boka er et viktig bidrag til
forståelsen av internasjonal makt- og realpolitikk.

Nettverksøkonomi
- digitale tjenester og sosiale mediers økonomi
ARNE KROKAN

• 2013 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202412142 | kr 409,Vi lever på mange måter i en overgangsfase mellom et tradisjonelt
industrisamfunn og et digitalt nettsamfunn. Stadig flere varer og tjenester blir
enten digitale, eller blir påvirket av digitale tjenester, ved at hele eller deler av
salgs- og kjøpsprosesser foregår på nett. Når maskinene overtar
arbeidsoppgaver som mennesker har utført tidligere, skjer det også noe med de
økonomiske betingelsene for transaksjonene.

Omdømme
Rykter, sladder og tøvprat
JON-ARILD JOHANNESSEN, JOHAN OLAISEN OG BJØRN OLSEN

• 2009 | 288 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202283568 | kr 689,Omdømme omhandler virksomheters og enkeltpersoners
omdømme. Boka er basert på forskning og er skrevet for ledere på alle nivåer
innenfor både privat og offentlig sektor, men egner seg for alle som har
interesse for ledelse. Boka er også rettet mot studenter på bachelor- og
masternivå.
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Organisasjonsetikk
EINAR AADLAND

• 2020 | 162 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202679064 | kr 319,Hvordan kan ledere og ansatte være sikre på at de handler rett i komplekse og
uoversiktlige valgsituasjoner? Er det tilstrekkelig å stole på etiske retningslinjer
og regler, eller bør man i stedet basere sine handlinger på klokskap og godt
skjønn? Denne boka er en introduksjon til temaet organisasjonsetikk. Boka
presenterer etiske teorier, drøfter forholdet mellom økonomi og moral, klargjør
verdibegrepet og behandler organisasjonsetikkens to innfallsvinkler: regeletikk
og skjønnsbasert etikk. Videre presenterer den FNs bærekraftsmål,
samfunnsansvar og spilleregler omkring varsling, gaver og korrupsjon,
organisasjonskulturens betydning for etikken og lederutfordringer og -ansvar.
Boka avsluttes med noen klassiske problemsituasjoner som utfordrer
organisasjonen til etisk handling.
HELENE LOE COLMAN

Organisasjonsidentitet

• 2014 | 164 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202394776 | kr 489,Boka gir en oversikt over eksisterende forskning og teori på feltet. Hva skjer med
medarbeidernes organisasjonsidentitet ved oppkjøp og fusjoner, og i hvilken
grad er det viktig å ta hensyn til de ansattes opplevelse av
organisasjonsidentitet for å få en vellykket integrasjonsprosess, er blant
spørsmålene som diskuteres i boka.

Organisasjonspsykologi
Essays for ledere
PAUL MOXNES

• 2022 | 177 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202627874 | kr 289,-
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Organisasjonsteori
ULLA ERIKSSON-ZETTERQUIST, THOMAS KALLING, ALEXANDER STYHRE OG
KRISTIN WOLL

• 2014 | 340 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202383299 | kr 779,Boka gir en solid og oversiktlig presentasjon av faget organisasjonsteori.
Organisert etter den historiske utviklingen av organisasjonsteorien, synliggjøres
den kontekst ulike skoleretninger og teorier har vokst fram i. Boka er rik på
eksempler.

Organisering i en verden i bevegelse
TOR HERNES

• 2016 | 264 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202482138 | kr 529,Organisering i en verden i bevegelse er skrevet i et prosess- og
praksisperspektiv, og gir forståelse av dynamikken og kompleksiteten som
preger organisasjoner. Den egner seg for studenter innen organisasjons- og
ledelsesfag, men er også nyttig for ledere, konsulenter og andre som er opptatt
av bedre å forstå strategi og endring som prosess.

Organisering og ledelse av kunst og kultur
BEATE ELSTAD OG DONATELLA DE PAOLI

• 2014 | 356 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202403874 | kr 719,Boken systematiserer undersøkelser, forskning, teorier og bidrag om
organisasjoner i kunst- og kulturfeltet. Den er aktuell for ledere i kunst- og
kulturfeltet, kunstnere og kulturarbeidere, kulturbyråkrater og administratorer
samt fagfolk, forskere og studenter som er interessert i organisering og ledelse
av kunst og kultur. Denne bearbeidede 2. utgaven har et nytt kapittel om
prosjektledelse innen kulturfeltet.
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Perspektiver på entreprenørskap
JAN INGE JENSSEN, LARS KOLVEREID OG TRULS ERIKSON (RED.)

• 2012 | 357 s. | 2. utg. | Heftet | 9788276349566 | kr 679,Boka handler om entreprenørskap i norsk og internasjonal sammenheng. Den
tar opp sentrale tema som: forretningsplan, etableringsprosess, marked og
kunderelasjoner, økonomistyring i nyetableringer og utfordringer for nye
selskaper i vekstfasen, Born Globals og prinsipper for e-business og
entreprenørskap. Boka drøfter eksempler og caser som kobler teori og praksis.

Perspektiver på samfunnssikkerhet
ENGEN, GOULD, KRUKE, LINDØE, OLSEN OG OLSEN

• 2021 | 474 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202670498 | kr 799,Perspektiver på samfunnssikkerhet dekker emner som risiko og
politiske beslutningsprosesser, sikkerhetsstyring og kontroll, beredskap, kriser
og krisehåndtering, og ledelsesverktøy i risikostyring. I denne nye utgaven er
det tatt hensyn til at samfunnsutviklingen i økende grad er preget av
digitalisering og klimaendringer. Boken er et læreverk for bachelor- og
masterstudenter, men er også aktuell for ledere og ansatte innen privat og
offentlig sektor.

Poeng, penger og politikk
Et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse
HALLGEIR GAMMELSÆTER

• 2016 | 296 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202520885 | kr 529,Idrett er lidenskap, samfunnsbyggende arbeid, industri og markedsføring. Fra
kampen på arenaen går det en linje til mer alvorlige konkurranser om
investeringer, markedsandeler og profitt. Denne boken er en analyse av
idrettens organisasjoner både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og bør leses av
dem som arbeider med eller studerer idrett og idrettsledelse.
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Poeng, penger og politikk
Et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse
HALLGEIR GAMMELSÆTER

• 2021 | 295 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202724030 | kr 359,-

Politireformer
Idealer, realiteter, retorikk og praksis
VANJA LUNDGREN SØRLI OG PAUL LARSSON (RED.)

• 2018 | 392 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202609016 | kr 579,Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis kaster et
kritisk blikk på de mange politireformene som har vært gjennomført i Norge.
Hva er retorikk og hva er realiteter i disse reformprosessene? Hvordan ser
praksis ut, målt opp mot reformenes idealer og myndighetenes målsettinger?
Hva kan vi lære av pågående og gjennomførte politireformer, og hvordan vil den
såkalte Nærpolitireformen påvirke politiets rolle og oppgaver i framtida?

Profesjon og ledelse i Den norske kirke
Organisering av arbeid i en kirke i endring
STEPHEN SIRRIS

• 2022 | Open Access | 9788202730048
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Prosjektveilederen
For deg som vil skape verdi
TORGEIR SKYTTERMOEN OG ANNE LIVE VAAGAASAR

• 2017 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202549329 | kr 459,Skal du være prosjektleder og lurer på hvordan du skal løse den utfordringen?
Denne boken gir deg sentrale grep så du kan skape gode prosjektprosesser og
lykkes med prosjektene dine, og innholdet baserer seg på en kombinasjon av
beste prosjektpraksis og den nyeste forskning på området.

Refleksivt lederskap
På tide å stoppe opp?
ÅSHILD MONGSTAD

• 2022 | 180 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202627294 | kr 289,-

Reformideer i norsk skole
Spredning, oversettelse, implementering
KJELL ARNE RØVIK, TOR VIDAR EILERTSEN OG ELI MOKSNES FURU (RED.)

• 2014 | 429 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202430153 | kr 659,De fleste samfunnsområder og organisasjoner, både i Norge og internasjonalt,
preges av mange reformideer og høy reformaktivitet. Eksempler på reformideer
som har fått tilnærmet global utbredelse, er mål- og resultatstyring,
kvalitetssikring, balansert målstyring og idealet om flatere
organisasjonsstrukturer. Hvordan bør skoler organiseres, ledes og styres, og
hvordan bør den pedagogiske kjernevirksomheten utføres?
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Responsible and Profitable
SVEINUNG JØRGENSEN OG LARS JACOB TYNES PEDERSEN

• 2015 | 252 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202490973 | kr 689,The world is facing a global sustainability problem of massive proportions.
While business organizations have played a substantial part in creating this
problem, they are also in a unique position to help solve it. In the
groundbreaking book Responsible and Profitable, Sveinung Jørgensen and Lars
Jacob Tynes Pedersen show how corporations can design and implement
sustainable business models that can tackle the sustainability problem.

Restart
7 veier til bærekraftig business
SVEINUNG JØRGENSEN OG LARS JACOB TYNES PEDERSEN

• 2017 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202459192 | kr 399,Er din forretningsmodell rustet for fremtiden? Bedrifter forventes å være
bærekraftige, og stadig flere bedriftsledere omsetter bærekraft til lønnsomhet
på innovative måter. Denne boken gir deg et veikart i syv deler til hvordan du
kan gi en bedrift en slik RESTART, enten du er leder, entreprenør, rådgiver eller
student.

Retail design
Den fysiske butikken som markedsføringskanal
MARIT ANDREASSEN

• 2017 | 400 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202534509 | kr 569,I denne boka presenterer og diskuterer forfatteren de virkemidlene som kan
benyttes innenfor fagområdet retail design – alt fra markedsundersøkelser og
merkevareledelse til utforming og posisjonering av butikklokalet, eksponeringer
og spesialeksponeringer. Utgivelsen henvender seg til studenter innen retail
design og salg og markedsføring.
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Scandinavian perspectives on
management consulting
STEINAR BJARTVEIT AND GÖRAN ROOS (EDS.)

• 2005 | 328 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202234232 | kr 829,This book focuses on the importance of methodology in the field of consulting,
and introduces a wide scope of methodologies for interventions and some «how
to check»-lists for both the provider and the buyer of consulting services.

Service kan ikke vedtas
PÅL ELLINGSEN

• 2009 | 149 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348460 | kr 409,Boken er skrevet for de som jobber i førstelinjetjenesten, både i offentlig og
privat sektor, og for studenter på studier som rekrutterer personell til slike
stillinger. Boken gir retningslinjer for arbeidet i førstelinjen og belyser sentrale
begreper innen servicefaget, forutsetninger for god brukermedvirkning,
kompetansebehov i førstelinjetjenesten og utfordringene ved å ivareta både
lover og regler og samtidig være brukerorientert.

Service Management
RICHARD NORMANN

• 2000 | 232 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202198350 | kr 559,Boka er en klassiker innenfor serviceledelse. Normann har utviklet tanker og
modeller som har oppnådd anerkjennelse. Boka er nyttig lesning for både
studenter innen økonomisk-administrativ utdanning og fagfolk i
servicenæringen.
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Slik skapes kunnskap
Hvordan frigjøre taus kunnskap og inspirere til nytenkning i
organisasjoner
GEORG VON KROGH, KAZUO ICHIJO OG IKUJIRO NONAKA

• 2001 | 320 s. | 1. utg. | Heftet | 9788250821156 | kr 779,Boka er aktuell for ledere på alle nivåer i alle typer virksomheter. Den passer
også som kurslitteratur i fag som knowledge management og strategisk ledelse.
Oversatt av Sølvi Lillejord.

Sosialt entreprenørskap i Norge
BENEDICTE BRØGGER

• 2017 | 177 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202394745 | kr 419,Denne boken er en studie av sosialt entreprenørskap i Norge, og tar for seg
hovedelementene i forretningsmodellene til tre veletablerte sosiale
entreprenører. Boken er aktuell innen fag som antropologi, økonomi,
kulturstudier, entreprenørskapsstudier og statsvitenskap.

Strategisk gransking
Mistanke om økonomisk kriminalitet
PETTER GOTTSCHALK

• 2018 | 480 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202583521 | kr 719,Strategisk gransking. Mistanke om økonomisk kriminalitet
presenterer og diskuterer en rekke konkrete granskinger og
granskingsrapporter. Boken drøfter granskeren som detektiv, og hensynene
som må tas ved gransking. Situasjonsbestemt gransking blir presentert. Boken
beskriver kriterier for å evaluere gjennomførte granskinger, og den drøfter
behovet for regulering av granskingsbransjen.
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Strategisk HRM 1
Ledelse, organisasjon, strategi og regulering
ASLAUG MIKKELSEN OG THOMAS LAUDAL (RED.)

• 2016 | 368 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202493974 | kr 649,Strategisk HRM er et tobinds læreverk på norsk for bachelor- og
masterstudenter. Bøkene passer også for ledere og HR-ansatte som ønsker å
sette seg inn i grunnlaget for strategisk HRM (Human Resources Management)
og hvordan dette kan utvikles. Bøkene viser hvordan HRM bør tilpasses den
strategien, de rettslige rammene og den bransjespesifikke konteksten det skal
virke i.

Strategisk HRM 2
HMS, etikk og internasjonale perspektiver
ASLAUG MIKKELSEN OG THOMAS LAUDAL (RED.)

• 2016 | 570 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202522902 | kr 899,Strategisk HRM er et tobinds læreverk på norsk for bachelor- og
masterstudenter. Bøkene passer også for ledere og HR-ansatte som ønsker å
sette seg inn i grunnlaget for strategisk HRM (Human Resources Management)
og hvordan dette kan utvikles. Bøkene viser hvordan HRM bør tilpasses den
strategien, de rettslige rammene og den bransjespesifikke konteksten det skal
virke i.

Strategisk ledelse
HARALD KNUDSEN OG BJØRN-TORE FLÅTEN

• 2015 | 562 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202406981 | kr 819,Strategisk tenkning og strategisk handling blir stadig viktigere for de fleste
virksomheter – i næringsliv, offentlig sektor og frivillig sektor. Strategisk ledelse
dekker både tradisjonelle temaer og nyere utviklingstrekk innen strategifaget.
Boken er spesielt skrevet for studenter innen strategi- og ledelsesfag, men vil
også være nyttig ledere og andre som vil oppdatere sine kunnskaper på feltet.
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Styrearbeid og eierstyring
Håndbok for offentlig eide virksomheter
ANNE BREIBY OG KJELL STANDAL

• 2015 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202491963 | kr 589,Det offentlige er en stor eier i Norge, og eierskapet omfatter mange både små
og svært store virksomheter. Denne praktiske og lettleste boken behandler
temaer som offentlige eiere, eierstyring, ulike selskapsformer, styrets roller og
arbeid sett i forhold til de lovmessige kravene, de praktiske sidene ved
styrearbeidet og hva slags kompetanse og samspill som er viktig i arbeidet.
Boken har ordliste med definisjoner.

Styrehåndboken
OLE CHR. GULLI OG KJELL STANDAL

• 2014 | 535 s. | 7. utg. | Innbundet | 9788202446109 | kr 879,Styrehåndboken inneholder alt et styremedlem, en virksomhetsleder eller en
eier trenger å vite for at vedkommende selv og virksomheten skal få maksimalt
utbytte av styrearbeidet. Boka er egnet for både det erfarne og det ferske
styremedlemmet, enten det gjelder private eller offentlige virksomheter.
Oppdatert mht. endringene i aksjeloven av 2013.

Systematisk HMS-arbeid
Ledelse for organisatorisk bærekraft
JAN ERIK KARLSEN

• 2010 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348514 | kr 539,Systematisk HMS-arbeid gir en prinsipiell og praktisk innføring for studenter og
ansatte i bedrifter som ønsker å lære HMS-ledelse. Forfatteren presenterer ulike
perspektiver på HMS-utfordringer, diskuterer modeller og verktøy for å
kartlegge HMS-situasjonen på arbeidsplassen og viser hvordan man kan
iverksette effektive HMS-tiltak.
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Teamutvikling
Teambygging og teamarbeid
ROLF-PETTER LARSEN

• 1998 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788245606010 | kr 479,Boka gir en grundig teoretisk og praktisk innføring i teamarbeid. Den inneholder
også en rekke praktiske verktøy i forbindelse med arbeid i team. Boka er skrevet
både som undervisningsbok i emnet og for praktikere som benytter teamarbeid
i sin virksomhet.

Tenning eller utbrenning?
Utfordringer og muligheter i prosjektarbeid
ANNE HORNE OG ANITA HORVEI HENRIKSEN

• 2005 | 104 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202244668 | kr 529,Denne boka handler om hvordan man bør balansere investeringer i den
menneskelige kapitalen og prosjektets krav til tid, kvalitet og kostnad. Balansen
er avgjørende for suksess i en tid der stress og utbrenthet øker i omfang.

Terningen er rund
Bedømmingspsykologi i tretten kapitler
KARL HALVOR TEIGEN

• 2017 | 252 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202526672 | kr 489,Terningen er rund er en uhøytidelig innføring i
bedømmingspsykologien. Bedømminger handler om det å sette ord og tall på
det vi ikke vet, men tror og anslår. Boken gir smakebiter fra dette mangfoldige
feltet, basert på internasjonal forskning og forfatterens egne bidrag gjennom en
lang forskerkarriere. Den gir overraskende og underholdende glimt av hva som
skjer når folks skjønn og øyemål blir satt på prøve.
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Tid til arbeid - tid til overs
Tidstyver, teknologi og åpne kontorlandskap
JAN KRISTIAN KARLSEN

• 2015 | 193 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202394868 | kr 429,Forfatteren belyser viktige forhold som fremmer og hemmer produktivitet i
kunnskapsorganisasjoner. Blant temaene som behandles er effektive
arbeidsdager, fysisk utforming av arbeidsplassen, IT-systemer og organisering,
generasjonsspenningerifremtidens arbeidsliv og lederskap i et fleksibelt og
krevende arbeidsliv. Fremstillingen er basert på internasjonal og nasjonal
forskning, og på forfatterens egne erfaringer og eget tallmateriale.

Tjenestedominant logikk
Premisser, perspektiver, potensial
ROBERT F. LUSCH OG STEPHEN L. VARGO

• 2014 | 252 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202436469 | kr 579,I denne boken beskrives prinsipper og anvendelse av tjenestedominant logikk.
Den forklarer hvorfor bytte av tjenester er den grunnleggende mekanisme i alle
sosiale og økonomiske transaksjoner, og tilbyr et alternativ til det tradisjonelle
synet på den planstyrte, produksjons- og profittorienterte bedriften. Forord ved
professor Bård Tronvoll.

Typisk norsk å være (selv)god
En liten bok om den norske lederstilen
BERIT SUND

• 2019 | 120 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202451448 | kr 239,Dersom man virkelig skal forstå ledelse – og lykkes som leder – må man forstå i
hvilken sammenheng ledelsen utøves. Typisk norsk å være (selv)god –
En liten bok om den norske lederstilen belyser hvordan den norske
nasjonalkulturen utgjør et særlig sett av rammer for utøvelse av ledelse i Norge,
og hva dette har å si for lederstilen her.
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Valgets kval
Om å velge ikke å velge
CASS R. SUNSTEIN

• 2017 | 178 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202522971 | kr 409,I følge Cass R. Sunstein bør myndighetene stimulere borgerne til å foreta bedre
valg. I denne boken presenterer han sin hittil mest gjennomarbeidede
argumentasjon for hvorfor vi bør anerkjenne betydningen av valg, og for når og
hvordan vi bør la folk få velge ikke å velge.

Varsling i arbeidslivet
Arbeidsgivers og leders roller og ansvar
BRITA BJØRKELO OG BIRTHE ERIKSEN

• 2021 | 328 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202641559 | kr 479,Denne boken tar for seg hvordan varsler om kritikkverdige forhold i arbeidslivet
tas imot og håndteres, og hvordan de som er involvert, blir ivaretatt. Boken er
forskningsbasert og retter søkelyset mot arbeidsgiverens og lederens rolle. Den
går grundig gjennom varslingsprosessen og dens ulike faser. Denne boken er
nyttig for ledere og arbeidstakere som f.eks. verneombud og tillitsvalgte, samt
for jurister, journalister og psykologer.

Vekst og digitalisering
dilemmaer fra virkeligheten
BENEDICTA AALL BUGGE, JANNE AAS-JAKOBSEN OG MAAIKE M. VISSER TAKLO

• 2022 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202715137 | kr 239,-
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Verdibevisst ledelse
EINAR AADLAND OG HARALD ASKELAND (RED.)

• 2017 | 383 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202553777 | kr 599,Hva er verdier? Luftige prinsipper og høystemte idealer langt fra praktisk
virkelighet eller verdier som faktisk tjener som nøkkelfaktorer i ledelse? Boka
om verdibevisst ledelse knytter an til den etter hvert lange og mangfoldige
tradisjonen rundt verdibasert ledelse, og søker å utdype hvordan bevisstgjøring
av verdier som idealer for handling (verdier-for-praksis), og verdier som
analyseredskap for å forstå eksisterende praksiser kan gi et nytt grunnlag for
god ledelse (verdier-i-praksis).

Verdiskapende prosjektledelse
TORGEIR SKYTTERMOEN OG ANNE LIVE VAAGAASAR

• 2021 | 624 s. | 2. utg. | Fleksibind | 9788202629458 | kr 709,Verdiskapende prosjektledelse tar for seg et bredt spekter av
prosjekttyper i ulike virksomheter og bransjer – i både offentlig og privat sektor.
Boken gir solid innsikt i moderne prosjektarbeid og passer for både studenter
ved universiteter og høyskoler, og for praktikere som vil lære mer om god
prosjektgjennomføring.

Verdsettende ledelse
SIW SKRØVSET OG TOM TILLER

• 2015 | 208 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202494889 | kr 419,Vi har fått stadig større sikkerhet for at arbeidsglede og læringslyst øker når
ledere er bevisste på og praktiserer verdsettende ledelse i det daglige. I denne
reviderte utgaven av boka har vi tatt med lærdom fra to nye ledergrupper:
ledere for de fremragende forskningssentrene ved norske universiteter samt
rektorer ved norske folkehøgskoler. I boka vektlegges metoder, praktiske råd og
gode eksempler.
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Vinnende verdiforslag
Hvordan skape produkter og tjenester som kundene vil ha
ALEX OSTERWALDER, YVES PIGNEUR, GREG BERNARDA OG ALAN SMITH

• 2015 | 320 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202487072 | kr 569,Vinnende verdiforslag egner seg for deg som ønsker å tilby produkter og
tjenester som passer kundens behov. Boken kan hjelpe deg til å forstå
mønstrene i gode verdiforslag, å komme nærmere kundene og å unngå å kaste
bort tid på ideer som ikke vil fungere. I boken vil du lære den enkle, men
omfattende, prosessen det er å utforme og teste verdiforslag.

Visjoner for det gode arbeidsliv
Arbeidsmiljøloven i samfunnsvitenskapelig lys
JAN ERIK KARLSEN

• 2018 | 345 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202559540 | kr 599,Visjoner for det gode arbeidslivet er den første samlede,
samfunns- og atferdsvitenskapelige beskrivelse og analyse av hva
«arbeidslivets grunnlov», Arbeidsmiljøloven, har betydd for arbeidslivet siden
1970-årene og frem til i dag.

Voldsbruk og livsfare
Norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan
GUDMUND WAALER, GERRY LARSSON OG SOFIA NILSSON

• 2019 | 216 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202604042 | kr 449,Voldsbruk og livsfare dokumenterer norske og svenske soldaters
krigserfaringer fra Afghanistan. Basert på grundige intervjuer med soldatene,
tegnes et levende bilde av hvordan dramatiske krigserfaringer påvirker
soldathverdagen og hvordan erfaringene fortolkes og bearbeides i etterkant –
både individuelt og kollektivt.
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Ytringsklima
ØYVIND KVALNES

• 2022 | 194 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202760779 | kr 349,-

Zygmunt Bauman
Aggresjon på avveier
ØYSTEIN NILSEN

• 2020 | 144 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202681234 | kr 269,-

Å lede i usikkerhet
TOM KARP

• 2022 | 202 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202723934 | kr 319,-
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Å lede med hodet og hjertet
AVIS GLAZE

• 2018 | 152 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202580353 | kr 329,Med utgangspunkt i egne erfaringer gir Glaze verdifulle innspill til
kvalitetsarbeid både på individ-, organisasjons- og systemnivå i
utdanningssystemet. Boken egner seg godt for kvalitetsutvikling i egen
organisasjon. Etter hvert av de syv kapitlene foreslår forfatter konkrete tiltak
som kan danne grunnlag for å utarbeide en aksjonsplan på den enkelte skole.
Boken kan også anbefales for studenter på lærer- og rektorutdanninger.

Å lede mennesker
Verdier, veivalg og virkemidler
ANNE HILDE HALS, INGEBJØRG TRYDAL OG ANDREAS AASE

• 2011 | 184 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788292712450 | kr 459,Boka fokuserer på den menneskelige dimensjonen med ledelse, og henvender
seg først og fremst til de som leder mennesker i dag, og til de som ønsker å lede
i framtiden. Den tar blant annet opp temaer som motivasjon, kommunikasjon,
team og verdier. Boken har litteraturliste.

Å studere økonomi og administrasjon
Et kunnskapspuslespill
TRUDE HØGVOLD OLSEN OG ELSA SOLSTAD (RED.)

• 2016 | 314 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202488123 | kr 509,Skrevet for studenter, faglærere og praktikere og gir helhetlig forståelse av det
økonomisk-administrative fagområdet. Inneholder: (1) Beskrivelse av de fire
hovedfagområdene: bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag,
samfunnsøkonomi og metodefag. (2) Diskusjon av sammenhenger mellom
hovedfagområdene. (3) Illustrasjoner på hvordan teori fra hovedfagområdene
kan anvendes på konkrete problemstillinger i en virksomhet.
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Økonomi og helse
Perspektiver på styring
INGER JOHANNE PETTERSEN, KARI NYLAND, JON MAGNUSSEN OG TROND
BJØRNENAK

• 2008 | 272 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202263324 | kr 749,Dette er en aktuell bok som tar for seg de fleste sider av fagfeltet helseøkonomi.
Den nye utgaven er nyskrevet for å reflektere de store omveltningene som
helsesektoren i Norge har vært igjennom de senere år. Boka er en viktig og
nyttig følgesvenn for alle som arbeider i helsesektoren, er opptatt av
helsesektoren, eller som utdanner seg til en karriere i helsevesenet.

Økonomisk kriminalitet
Ledelse og samfunnsansvar
PETTER GOTTSCHALK

• 2018 | 416 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202556228 | kr 659,Boken gir en bred teoretisk og empirisk beskrivelse av økonomisk kriminalitet
generelt og hvitsnippkriminalitet spesielt i Norge. Bekvemmelighetsteori
forklarer hvordan økonomisk motiv, organisatorisk mulighet og avvikende
atferd fører til økonomisk kriminalitet. Boken er skrevet for bachelorstudenter
på siviløkonomstudier, økonomisk-administrative studier og kriminologi-,
politi- og jusstudier, for etterforskere og granskere av økonomisk kriminalitet,
og for ledere som vil vurdere kriminelle trusler i og mot virksomheten.

Økonomistyring for prosjektledere
Fra lønnsomhetsberegning til gevinst
TERJE BERG OG TORE VIKENE

• 2017 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202512095 | kr 459,Boken gir en systematisk og samlet fremstilling av økonomistyring for
prosjektledere. Lønnsomhet vies oppmerksomhet gjennom alle prosjektets
faser, fra initiering til det avsluttes og gevinsten skal tas ut av oppdragsgiver.
Teorien underbygges av modeller og illustrasjoner, samt eksempler og oppgaver
til hvert kapittel som skal belyse den aktuelle tematikken.
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Øvelse gjør mester
Planlegging, kommunikasjon og gjennomføring av øvelser
KJELL LØVIK

• 2010 | 246 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348743 | kr 639,Boka er et godt verktøy i opplæringen innen beredskap, samfunnssikkerhet og
risikovurdering. Den er for deg som skal utarbeide små og store øvelser, og gir
råd, anbefalinger og maler for hvordan øvelsene best skal kunne fungere. Den er
aktuell for ledere, redningsetater, kommuner, bedrifter, organisasjoner og
beredskapsansvarlige.
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Ansvarlig og lønnsom
Strategier for ansvarlige forretningsmodeller
SVEINUNG JØRGENSEN OG LARS JACOB TYNES PEDERSEN

• 2013 | 268 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202394752 | kr 689,Denne boka skaper ny forståelse av koblingene mellom bedriftens
samfunnsansvar (CSR) og bedriftens lønnsomhet. Samtidig settes leseren i
stand til å utvikle sine egne ansvarlige forretningsmodellinnovasjoner –
endringer i forretningsmodellen som gjør organisasjoner mer lønnsomme og
mer ansvarlige.

Design og strategi
Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design
WANDA GRIMSGAARD

• 2018 | 640 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202490553 | kr 819,Alle virksomheter trenger en forretningsstrategi og en visuell profil, og i
skjæringspunktet mellom strategi og design ligger nøkkelen til suksess. Denne
boken presenterer prosesser og metoder for utvikling av strategier og
designløsninger, og henvender seg både til virksomheten og designeren.

Det friksjonsfrie samfunn
Om utviklingen av nye digitale tjenester
ARNE KROKAN

• 2015 | 226 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202412234 | kr 469,Den teknologiske utviklingen går raskt, og mange tjenester og produkter som
for kort tid siden ble sett på som nye, er allerede utdaterte. Boka viser hvordan
bruk av begreper og analyser fra nettverksøkonomien kan gi en større forståelse
for organisasjons- og forretningsutvikling i det digitale nettsamfunnet.
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Det samskapte merket
Hvordan samskaping genererer innovasjoner og utvikler merker
NICHOLAS IND, CLARE FULLER OG CHARLES TREVAIL

• 2012 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202367299 | kr 579,Samskaping («co-creation») har de senere årene fått mye oppmerksomhet
innen fagområder som strategi, markedsføring, merkevarebygging og
innovasjonsledelse. Det handler om å skape konkurransefortrinn ved å fokusere
på hvordan verdiskaping skjer i samspillet mellom organisasjonen og kundene.
Boka viser hvordan samskaping kan hjelpe organisasjoner med å være
nytenkende i forhold til kundene sine.

En fugl i hånden og andre verktøy for
innovasjon og entreprenørskap
SARAH JOY LYONS

• 2020 | 216 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202644734 | kr 389,En fugl i hånden gir en innføring i nyttige metoder og verktøy
for innovatører og entreprenører. Boken forklarer sentrale teorier og begreper,
og byr på teoretiske og praktiske øvinger og refleksjonsoppgaver. En
fugl i hånden inneholder en rekke eksempler fra norske
oppstartsbedrifter og organisasjoner, og egner seg som en innføring i fagfeltet
for bachelorstudenter på tvers av studieretninger.

Entreprenørskap og innovasjonsledelse
NILS PER HOVLAND

• 2018 | 227 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202550547 | kr 439,Dette er boka for studenter som ønsker å starte ny virksomhet eller å drive
nyskaping på andre måter. Boka gir en praktisk steg-for-steg-framstilling og
viser hvordan man kan utvikle og styre et nyskapingsprosjekt. Den kan ellers
være interessant for dem som vil lære mer om entreprenørskap og utfordringer
som ofte kan oppstå.
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Entreprenørskap og ledelse i media
ROBERT W. VAAGAN OG JENS BARLAND (RED.)

• 2015 | 384 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202447823 | kr 479,Boka byr på forskning om og eksempler på hvor utviklingen i mediebransjen tar
oss hen; om endret mediebruk, om trender i ledelse av virksomheter relatert til
nye og gamle medier, og den handler om entreprenørskap. Boka er skrevet ut
fra norske forhold, og er innrettet både mot dem som jobber i mediebransjen og
mot akademikere og studenter innen dette feltet.

Forretningsforståelse
KARI HÅVÅG VOLDSUND, TALE SKJØLSVIK OG JUDIT BRAGELIEN

• 2020 | 416 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202613471 | kr 719,Forretningsforståelse er en praktisk anlagt lærebok hvor man finner gode
metoder og verktøy for forretningsutvikling. Denne reviderte utgaven har en
bredere og mer samfunnsmessig tilnærming til temaet, der blant annet FNs 17
bærekraftsmål og sirkulær økonomi er innarbeidet. Boken følger
arbeidsprosessen i utviklingen av en forretningsplan, og gir innsikt i både
forretningsideer og -modeller, forretningsplanlegging og forretningsdrift.

Fra idé til suksess
Om å samskape verdifulle eventer
NINA KATRINE PREBENSEN

• 2016 | 236 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202454722 | kr 459,Med utgangspunkt i nyere markedsføringsperspektiver, viser denne boken
hvordan verdiskapningen skjer i samhandling mellom kunde, interessenter og
selve eventet. Boken fokuserer på verdiskapning i et samhandlingsperspektiv
som skjer i relasjoner med andre mennesker og private og offentlige
organisasjoner.
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Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk
innovasjonsforskning
Bind 1: System og institusjon
HANS CHR. GARMANN JOHNSEN OG ØYVIND PÅLSHAUGEN (RED.)

• 2011 | 350 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276349511 | kr 619,Dette tobindsverket oppsummerer hva dagens norske innovasjonsforskning
dreier seg om, hva man studerer, hvordan man studerer det, hva man anser som
gjengs viten og hva man har behov for å vite mer om. Første bind handler om
innovasjon forstått som endringer i samfunnsmessige strukturer og systemer.

Idea Work
Om profesjonell kreativitet
ARNE CARLSEN, STEWART CLEGG OG REIDAR GJERSVIK

• 2012 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202394684 | kr 599,Denne boken, bygget på et fireårig forskningsprosjekt, forteller om hvordan
ekstraordinært idéarbeid ser ut i praksis. Vi blir med bak scenen til noen av
Norges ledende bedrifter, og ser hvordan de jobber forbausende likt når de
arbeider kreativt med å utvikle og realisere ideer. Boken henvender seg til
praktikere så vel som til studenter.

Idea Work
Lessons of the extraordinary in everyday creativity
ARNE CARLSEN, STEWART CLEGG OG REIDAR GJERSVIK

• 2012 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202403379 | kr 599,This book, based on a four-year research project, explains how the extraordinary
work on ideas look like in practice. We are taken behind the scenes of some of
the leading companies and see how they work surprisingly similar when
working creatively to develop and realize new ideas. Idea Work will appeal to
practitioners as well as students
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Innføring i fremsynsledelse
Fremtidskyndighet i teori og praksis
JAN ERIK KARLSEN

• 2021 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202733384 | kr 419,-

Innovasjon - organisasjon, region, politikk
BIRGIT ABELSEN, ARNE ISAKSEN OG STIG-ERIK JAKOBSEN (RED.)

• 2013 | 358 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202383312 | kr 679,Hva kjennetegner den norske innovasjonsmåten? Boka diskuterer sentrale
begreper, modeller og teorier for innovasjon fra den internasjonale
faglitteraturen, og setter dem i sammenheng med særegenheter ved norsk
økonomi. Boka gir innsikt i hvordan innovasjonsaktivitet foregår i bedrifter og
regioner, og hvordan innovasjonspolitikk utvikles og gjennomføres.

Innovasjon møter kommune
ANN KARIN TENNÅS HOLMEN OG TORIL RINGHOLM (RED.)

• 2019 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202615567 | kr 469,I denne boken undersøker forfatterne hva som skjer i «møterommet» der
innovasjonsideer og institusjoner føyes sammen og brynes mot hverandre.
Kapitlene bygger på nye studier, som spenner over de fleste arbeidsområdene i
norske kommuner og tematiserer blant annet spørsmål om ledelse, demokrati,
territorium og «oversettelse» i det kommunale innovasjonsarbeidet.
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Innovasjon og verdiskaping i lokale
medier
LISBETH MORLANDSTØ OG ARNE H. KRUMSVIK (RED.)

• 2014 | 312 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202405809 | kr 499,I denne boka har 15 forskere for første gang tatt for seg innovasjon og
verdiskaping i lokale medier i Norge. De formidler ferske funn om hvordan disse
mediene håndterer endringer i teknologi og medievaner. Bidragene peker på
utfordringer og nye muligheter i lokalmedienes måte å produsere og distribuere
innhold på, og hvordan de ivaretar sitt samfunnsoppdrag.

Innovativ og opplevelsesbasert
verdiskaping i reiselivsnæringen
ØYSTEIN JENSEN OG KÅRE SKALLERUD (RED.)

• 2015 | 417 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202428945 | kr 689,Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen setter et sterkt
søkelys på de opplevelsesintensive, naturbaserte opplevelsesarenaene, men i
tillegg utforsker den hvordan destinasjonenes historie og kulturtradisjoner kan
danne grunnlag for utvikling av nye opplevelsestilbud, bruk av digitale media
og organisering av destinasjonens markedsføring.

Introduksjon til tjenestedesign
ADELINE HVIDSTEN, RANVIR RAI, STEPHANIE HELLAND OG THEODOR
HENRIKSEN

• 2021 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202708269 | kr 339,Introduksjon til tjenestedesign er den første norske boken om
tjenestedesign. Boken gjennomgår temaer som forberedelser til
prosjektgjennomføring, hvordan gjøre innsiktsarbeid, idéutvikling, prototyping,
testing og implementering. I tillegg til å gi en generell introduksjon til
tjenestedesign, er boken spekket med praktiske verktøy og metoder.
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Involverende endringsledelse
Få medarbeiderne med deg
BO VESTERGAARD

• 2020 | 88 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202661489 | kr 239,Hvordan kan man involvere uten å miste styringen, og hvordan styrer man uten
at medarbeiderne mister eierskapet? Involverende endringsledelse – få
medarbeiderne med deg gir leseren en forskningsbasert og praktisk
tilnærming til styring av involverende endringsprosesser. En tidligere utgave av
boka vant en pris på den prestisjefylte forsker–praktiker-konferansen
«Academy of Management» i USA, og utdrag av boka er trykket i
Harvard Business Review .

Nettverksøkonomi
- digitale tjenester og sosiale mediers økonomi
ARNE KROKAN

• 2013 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202412142 | kr 409,Vi lever på mange måter i en overgangsfase mellom et tradisjonelt
industrisamfunn og et digitalt nettsamfunn. Stadig flere varer og tjenester blir
enten digitale, eller blir påvirket av digitale tjenester, ved at hele eller deler av
salgs- og kjøpsprosesser foregår på nett. Når maskinene overtar
arbeidsoppgaver som mennesker har utført tidligere, skjer det også noe med de
økonomiske betingelsene for transaksjonene.

Opplevelsesbasert verdiskaping
ANN-JORID PEDERSEN

• 2015 | 220 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202437923 | kr 479,Boka forklarer hva som skjer i overgangen fra et tradisjonelt
produksjonsorientert verdiskapingssystem til en opplevelsesbasert
verdiskaping. Her presenteres flere konkrete arbeidsverktøy og metoder som
skal hjelpe offentlige og private aktører til å møte de utfordringene og
mulighetene som kommer i kjølvannet av den pågående systemendringen.
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Perspektiver på entreprenørskap
JAN INGE JENSSEN, LARS KOLVEREID OG TRULS ERIKSON (RED.)

• 2012 | 357 s. | 2. utg. | Heftet | 9788276349566 | kr 679,Boka handler om entreprenørskap i norsk og internasjonal sammenheng. Den
tar opp sentrale tema som: forretningsplan, etableringsprosess, marked og
kunderelasjoner, økonomistyring i nyetableringer og utfordringer for nye
selskaper i vekstfasen, Born Globals og prinsipper for e-business og
entreprenørskap. Boka drøfter eksempler og caser som kobler teori og praksis.

Prosjektveilederen
For deg som vil skape verdi
TORGEIR SKYTTERMOEN OG ANNE LIVE VAAGAASAR

• 2017 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202549329 | kr 459,Skal du være prosjektleder og lurer på hvordan du skal løse den utfordringen?
Denne boken gir deg sentrale grep så du kan skape gode prosjektprosesser og
lykkes med prosjektene dine, og innholdet baserer seg på en kombinasjon av
beste prosjektpraksis og den nyeste forskning på området.

Responsible and Profitable
SVEINUNG JØRGENSEN OG LARS JACOB TYNES PEDERSEN

• 2015 | 252 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202490973 | kr 689,The world is facing a global sustainability problem of massive proportions.
While business organizations have played a substantial part in creating this
problem, they are also in a unique position to help solve it. In the
groundbreaking book Responsible and Profitable, Sveinung Jørgensen and Lars
Jacob Tynes Pedersen show how corporations can design and implement
sustainable business models that can tackle the sustainability problem.
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Restart
7 veier til bærekraftig business
SVEINUNG JØRGENSEN OG LARS JACOB TYNES PEDERSEN

• 2017 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202459192 | kr 399,Er din forretningsmodell rustet for fremtiden? Bedrifter forventes å være
bærekraftige, og stadig flere bedriftsledere omsetter bærekraft til lønnsomhet
på innovative måter. Denne boken gir deg et veikart i syv deler til hvordan du
kan gi en bedrift en slik RESTART, enten du er leder, entreprenør, rådgiver eller
student.

Vinnende verdiforslag
Hvordan skape produkter og tjenester som kundene vil ha
ALEX OSTERWALDER, YVES PIGNEUR, GREG BERNARDA OG ALAN SMITH

• 2015 | 320 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202487072 | kr 569,Vinnende verdiforslag egner seg for deg som ønsker å tilby produkter og
tjenester som passer kundens behov. Boken kan hjelpe deg til å forstå
mønstrene i gode verdiforslag, å komme nærmere kundene og å unngå å kaste
bort tid på ideer som ikke vil fungere. I boken vil du lære den enkle, men
omfattende, prosessen det er å utforme og teste verdiforslag.
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123 blogg
For nysgjerrige, nybegynnere og eksperter
THOMAS MOEN

• 2012 | 80 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202358433 | kr 399,Denne boka gir deg en innføring i hva en blogg er, hvordan du oppretter din
egen blogg og hvordan du kan utvikle bloggen, få den til å engasjere og få flere
til å besøke og følge den.

Bedre PR og kommunikasjon - en praktisk
håndbok
ØYSTEIN PEDERSEN DAHLEN OG THOR ERIK SKARPEN

• 2018 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202555313 | kr 459,Hvordan få gjennomslag i den offentlige debatten, overfor beslutningstakere og
publikum? Bedre PR og kommunikasjon - en praktisk håndbok
viser hvordan PR og strategisk kommunikasjon kan hjelpe deg til å gjennomføre
ulike typer kommunikasjonstiltak for egen organisasjon. Boka gir innsikt i rett
valg av kanaler og verktøy, uavhengig av om disse er digitale eller analoge.

Design og strategi
Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design
WANDA GRIMSGAARD

• 2018 | 640 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202490553 | kr 819,Alle virksomheter trenger en forretningsstrategi og en visuell profil, og i
skjæringspunktet mellom strategi og design ligger nøkkelen til suksess. Denne
boken presenterer prosesser og metoder for utvikling av strategier og
designløsninger, og henvender seg både til virksomheten og designeren.
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Det friksjonsfrie samfunn
Om utviklingen av nye digitale tjenester
ARNE KROKAN

• 2015 | 226 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202412234 | kr 469,Den teknologiske utviklingen går raskt, og mange tjenester og produkter som
for kort tid siden ble sett på som nye, er allerede utdaterte. Boka viser hvordan
bruk av begreper og analyser fra nettverksøkonomien kan gi en større forståelse
for organisasjons- og forretningsutvikling i det digitale nettsamfunnet.

Det samskapte merket
Hvordan samskaping genererer innovasjoner og utvikler merker
NICHOLAS IND, CLARE FULLER OG CHARLES TREVAIL

• 2012 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202367299 | kr 579,Samskaping («co-creation») har de senere årene fått mye oppmerksomhet
innen fagområder som strategi, markedsføring, merkevarebygging og
innovasjonsledelse. Det handler om å skape konkurransefortrinn ved å fokusere
på hvordan verdiskaping skjer i samspillet mellom organisasjonen og kundene.
Boka viser hvordan samskaping kan hjelpe organisasjoner med å være
nytenkende i forhold til kundene sine.

Digital markedsføring og kommunikasjon
NINA FURU

• 2021 | 260 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202700317 | kr 479,Hva fungerer innen digital markedsføring og kommunikasjon, og hva fungerer
ikke? For å oppnå resultater må vi ta i bruk digitale kanaler – både websider,
Google, e-post, direktemeldinger, Facebook, Instagram og andre sosiale medier.
Boken, som er en revisjon avMarkedsføring og kommunikasjon på nett,
setter leseren i stand til å ta praktiske grep og gjennomføre konkrete
kampanjer i egen bedrift eller etat.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Økonomi, markedsføring og ...
Markedsføring

•

Cappelen Damm Akademisk

Du er den fødte selger
Den overraskende sannheten om å påvirke andre
DANIEL PINK

• 2014 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202451585 | kr 519,Forfatteren bruker samfunnsvitenskap, spørreundersøkelser og gode historier
for å vise hvordan den alminnelige kontorarbeider bruker store deler av
arbeidstiden til å påvirke og overtale andre. Han avslører så hvilke personlige
egenskaper og kompetanser du må ha for å gjøre dette bedre. Dette er en
innsiktsfull og nyttig bok som vil forandre ditt syn på verden og forandre
hverdagen din – på jobb, i studiene og hjemme.

Effektiv nettskriving
OVE DALEN

• 2018 | 153 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202587000 | kr 479,Effektiv nettskriving er et komplett og praktisk oppslagsverk til
bruk ved tekstproduksjon for digitale kanaler. Denne andre utgaven av boken
inneholder en rekke nye eksempler på gode og dårlige tekster, og gir oppdatert
informasjon om hvordan vi leser på nett. Den gir også ny kunnskap om
innholdsmarkedsføring og søkemotoroptimalisering og om hvordan man
engasjerer leserne i sosiale medier.

En fugl i hånden og andre verktøy for
innovasjon og entreprenørskap
SARAH JOY LYONS

• 2020 | 216 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202644734 | kr 389,En fugl i hånden gir en innføring i nyttige metoder og verktøy
for innovatører og entreprenører. Boken forklarer sentrale teorier og begreper,
og byr på teoretiske og praktiske øvinger og refleksjonsoppgaver. En
fugl i hånden inneholder en rekke eksempler fra norske
oppstartsbedrifter og organisasjoner, og egner seg som en innføring i fagfeltet
for bachelorstudenter på tvers av studieretninger.
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Forbrukerkjøp
ROALD MARTINUSSEN

• 2016 | 237 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202382711 | kr 539,Forbrukerkjøpsloven regulerer den vanligste typen enkeltkontrakter og er et
velegnet utgangspunkt for å tilegne seg kunnskaper om norsk kontrakts- og
forbrukerrett. Boken er skrevet for studenter innenfor forretningsjuss, men
boken vil også være nyttig for alle som arbeider med varehandel mot
forbrukere.

Forhandling og påvirkning
Oppgavesamling med teori og løsningsforslag
OLAV JOHANSEN, KATUSHA OTTER NILSEN OG HANNE STAVELIE

• 2021 | 194 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202706197 | kr 329,Dette er en case- og oppgavesamling der målet er å bygge bro mellom teori og
praksis i fagområdet forhandling og påvirkning. Du får små og store oppgaver
som vil hjelpe deg til å skape gode resultater i praksis. Samlingen kan brukes i
undervisning i forhandling og påvirkning ved universiteter, høyskoler og i
arbeidslivet. Den gir praktisk trening for nettstudenter, campusstudenter, etterog videreutdanningsstudenter og ledere, tillitsvalgte og fagpersoner som deltar
på kurs.

Forskningskommunikasjon
Praktisk håndbok for forskere og kommunikasjonsrådgivere
AUDUN FARBROT

• 2013 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202411794 | kr 479,En praktisk innrettet håndbok for alle som kommuniserer forskning til
omverdenen. Boka viser hvordan man kan gjøre forskning tilgjengelig, relevant
og interessant for utvalgte målgrupper. Den forklarer også bruken av ulike
kanaler og hvordan man kan evaluere og måle effekten av ulike
formidlingstiltak.
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Fra idé til suksess
Om å samskape verdifulle eventer
NINA KATRINE PREBENSEN

• 2016 | 236 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202454722 | kr 459,Med utgangspunkt i nyere markedsføringsperspektiver, viser denne boken
hvordan verdiskapningen skjer i samhandling mellom kunde, interessenter og
selve eventet. Boken fokuserer på verdiskapning i et samhandlingsperspektiv
som skjer i relasjoner med andre mennesker og private og offentlige
organisasjoner.

Fra nei til ja
Kreativ forhandlingsteknikk
BRUCE PATTON, ROGER FISHER OG WILLIAM URY

• 2014 | 238 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202455262 | kr 519,Dette er en moderne klassiker i forhandlingsteknikk som hjelper deg til å bli en
bedre forhandler. Boken lærer deg hvordan du oppnår avtaler som gagner begge
parter, og hvordan du unngår vanlige feil som stillingskrig, personangrep og
subjektive kriterier. Fra nei til ja er en oversettelse av den tredje utgaven av
bestselgeren Getting to yes.

Hva er en bedrift?
En introduksjon til bedriftsøkonomiske sammenhenger
STIG ALEKSANDER AUNE

• 2022 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202693916 | kr 389,Hva er en bedrift? gir en bred innføring i bedrifters rolle i
økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over relevante teorier, metoder og
modeller innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Boken gir deg innsikt i
hvordan de tverrfaglige sammenhengene kan anvendes i økonomisk styring av
en bedrift, hvordan bedrifter, næringsliv og børs fungerer, og ikke minst hvor
viktig det er at gode bedriftsøkonomiske beslutninger tar utgangspunkt i
kundens behov.
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Innholdsmarkedsføring
Konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis
JENS BARLAND (RED.)

• 2016 | 248 s. | 1. utg. | Open Access | 9788202530495
Innholdsmarkedsføring – også kjent som content marketing – er i kraftig vekst i
alle digitale medier. Denne boken er den første på norsk, basert på nyere
forskning som tar for seg innholdsmarkedsføring som trend, og viser hvordan
forretningsmodeller må endres for å tilpasses denne nye digitale praksis i norsk
virkelighet.

Innovativ og opplevelsesbasert
verdiskaping i reiselivsnæringen
ØYSTEIN JENSEN OG KÅRE SKALLERUD (RED.)

• 2015 | 417 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202428945 | kr 689,Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen setter et sterkt
søkelys på de opplevelsesintensive, naturbaserte opplevelsesarenaene, men i
tillegg utforsker den hvordan destinasjonenes historie og kulturtradisjoner kan
danne grunnlag for utvikling av nye opplevelsestilbud, bruk av digitale media
og organisering av destinasjonens markedsføring.

Introduksjon til tjenestedesign
ADELINE HVIDSTEN, RANVIR RAI, STEPHANIE HELLAND OG THEODOR
HENRIKSEN

• 2021 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202708269 | kr 339,Introduksjon til tjenestedesign er den første norske boken om
tjenestedesign. Boken gjennomgår temaer som forberedelser til
prosjektgjennomføring, hvordan gjøre innsiktsarbeid, idéutvikling, prototyping,
testing og implementering. I tillegg til å gi en generell introduksjon til
tjenestedesign, er boken spekket med praktiske verktøy og metoder.
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Kommunikasjon og
forhandlingsforståelse
STURLA VIK-VESTLY

• 2021 | 270 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202722906 | kr 449,-

Kunsten å selge
Etablere, beholde og utvikle salgsrelasjoner
PETTER A. BERG

• 2012 | 380 s. | 5. utg. | Heftet | 9788202380045 | kr 749,En rekke undersøkelser viser at salg og relasjonsbygging vurderes som de
viktigste og mest kritiske forretningsprosesser i flertallet av bedriftene. Boka gir
leseren grunnleggende kunnskaper for å mestre denne prosessen. Dette er en
praktisk håndbok for studenter, selgere og ledere.

Kvantitative og kvalitative metoder i
merkantile fag
En introduksjon
MARIT OPPEN, BJØRN ERIK MØRK OG EIRIK HAUS

• 2020 | 420 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202410803 | kr 659,Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag. En introduksjon
gir leserne en innføring i metoder innenfor økonomiske og
administrative fag. Det er lagt vekt på å belyse praktiske aspekter som det er
viktig å ta hensyn til i de ulike fasene av en undersøkelse. For de kvantitative
analysene rettes søkelyset særlig mot bruk av SPSS.
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Liker - liker ikke
Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet
BERNARD ENJOLRAS, RUNE KARLSEN, KARI STEEN-JOHNSEN OG DAG
WOLLEBÆK

• 2013 | 229 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202381929 | kr 529,Basert på et omfattende empirisk materiale viser denne boka hvordan sosiale
medier påvirker samfunnsengasjement, demokratisk deltagelse og offentlighet.
Sentrale spørsmål som drøftes, er om sosiale medier bidrar til å styrke eller
svekke mobiliseringen rundt samfunnspolitiske spørsmål, og hvordan sosiale
medier endrer den offentlige samtalen.

Makt og påvirkningskraft
Hvordan få gjennomslag på jobben
LINDA LAI

• 2014 | 186 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202381998 | kr 519,Boken forklarer hvordan du kan bli en tydeligere medarbeider eller leder og
oppnå større innflytelse på arbeidsplassen. Makt og påvirkningskraft – hvordan
få gjennomslag på jobben bygger på forskning innenblant annet feltene
sosialpsykologi, organisasjonspsykologi, ledelse og markedsføring, og ikke
minst på forfatterens egne eksperimenter i den norske virkeligheten.

Markedsføringsboka
LENA MOSSBERG OG MALIN SUNDSTRÖM

• 2013 | 368 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202399269 | kr 749,Dette er en grunnleggende innføringsbok i markedsføring som hviler på stødig
teoretisk grunn, og er i sin form både moderne og praktisk. Boka dekker kravene
for kurset markedsføring i NRØAs rammeplan, og er i seg selv en komplett
lærebok med alt det en student på grunnleggende nivå behøver.
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Markedskommunikasjon
Prinsipper for effektiv informasjon og påvirkning
THOROLF HELGESEN

• 2004 | 336 s. | 6. utg. | Heftet | 9788202236311 | kr 729,Boka tar for seg utviklingen og forskningen i reklame- og mediemarkedet, både
nasjonalt og internasjonalt. Den inneholder nye eksempler og referanser samt
nytt tabellverk. Boka retter seg mot høgskole- og universitetsstudenter samt
rådgivere og beslutningstakere i offentlig og privat næringsliv.

Medieøkonomi
Konflikt og samspill
TOR BANG OG MONA K. SOLVOLL (RED.)

• 2014 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202405748 | kr 439,En bok innenfor feltet medieøkonomi favner bredt når det gjelder teorier og
emner. Denne bokas oppmerksomhet er rettet mot praktisk økonomi og
anvendt strategi, og forfatterne bruker en rekke analytiske modeller og verktøy
for å beskrive, analysere og drøfte sentrale utviklingstrekk i norske
nyhetsmedier.

Merkevareledelse
BENDIK M. SAMUELSEN, ADRIAN PERETZ OG LARS E. OLSEN

• 2019 | 712 s. | 2. utg. | Fleksibind | 9788202609207 | kr 949,-
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Merkevarer
45 korreksjoner
RUNAR DØVING

• 2007 | 223 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202275006 | kr 539,I 45 korte tekster utfordrer Døving premissene for den klassiske forståelsen av
merkevaren. Det er ikke forbrukerens valg, men markedsaktørene som
bestemmer hva som skal stå i butikkhyllene, skriver forfatteren, og ønsker med
det å utfordre en markedsføringsbransje som har lett for å tro at forbrukeren
lever i en liberal verden.

Metode, dataanalyse og innsikt
RAGNHILD SILKOSET, ULF HENNING OLSSON OG GEIR GRIPSRUD

• 2021 | 480 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202690649 | kr 769,Denne boken drøfter hvordan man formulerer undersøkelsesspørsmål, utformer
undersøkelser, skaffer til veie og analyserer data, og rapporterer resultatene.
Boken er spesielt beregnet på studenter i markedsføring og
økonomisk-administrative fag.

Mot bedre vitende i norsk matsektor
IVAR PETTERSEN OG FRODE STEEN (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202669751
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Nettverksøkonomi
- digitale tjenester og sosiale mediers økonomi
ARNE KROKAN

• 2013 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202412142 | kr 409,Vi lever på mange måter i en overgangsfase mellom et tradisjonelt
industrisamfunn og et digitalt nettsamfunn. Stadig flere varer og tjenester blir
enten digitale, eller blir påvirket av digitale tjenester, ved at hele eller deler av
salgs- og kjøpsprosesser foregår på nett. Når maskinene overtar
arbeidsoppgaver som mennesker har utført tidligere, skjer det også noe med de
økonomiske betingelsene for transaksjonene.

Omdømme
Rykter, sladder og tøvprat
JON-ARILD JOHANNESSEN, JOHAN OLAISEN OG BJØRN OLSEN

• 2009 | 288 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202283568 | kr 689,Omdømme omhandler virksomheters og enkeltpersoners
omdømme. Boka er basert på forskning og er skrevet for ledere på alle nivåer
innenfor både privat og offentlig sektor, men egner seg for alle som har
interesse for ledelse. Boka er også rettet mot studenter på bachelor- og
masternivå.

Opplevelsesbasert verdiskaping
ANN-JORID PEDERSEN

• 2015 | 220 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202437923 | kr 479,Boka forklarer hva som skjer i overgangen fra et tradisjonelt
produksjonsorientert verdiskapingssystem til en opplevelsesbasert
verdiskaping. Her presenteres flere konkrete arbeidsverktøy og metoder som
skal hjelpe offentlige og private aktører til å møte de utfordringene og
mulighetene som kommer i kjølvannet av den pågående systemendringen.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Økonomi, markedsføring og ...
Markedsføring

•

Cappelen Damm Akademisk

Opplevelsesøkonomi
Kunsten å designe opplevelser
ANN-JORID PEDERSEN

• 2012 | 248 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202367374 | kr 509,Boka gir en innføring i opplevelsesdesign og viser hvilke forretningsmuligheter
opplevelsesøkonomien kan gi. Boka bygger på en kombinasjon av teori,
forfatterens egne erfaringer og fortellinger om noen av Norges dyktigste
opplevelsesbedrifter. Boka er skrevet både for studenter og for dem som har
befatning med opplevelser i sitt arbeid.

Personvern og GDPR i praksis
EVA JARBEKK OG SIMEN SOMMERFELDT

• 2019 | 328 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202604066 | kr 459,GDPR-forordningen er et helt sentralt regelverk nærmest uansett hvilken
bransje eller samfunnssektor man er en del av. I denne håndboken
sammenfattes kunnskap som leseren ellers ville ha brukt lang tid på å søke opp
i andre kilder, samtidig som forfatterne gir praktiske råd og løsninger. Boken er
utstyrt med sjekklister og har konkrete tips fra flere personvernombud.

Pris
En håndbok i prisbeslutninger
RAGNHILD SILKOSET

• 2021 | 272 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202658328 | kr 429,-
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Retail design
Den fysiske butikken som markedsføringskanal
MARIT ANDREASSEN

• 2017 | 400 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202534509 | kr 569,I denne boka presenterer og diskuterer forfatteren de virkemidlene som kan
benyttes innenfor fagområdet retail design – alt fra markedsundersøkelser og
merkevareledelse til utforming og posisjonering av butikklokalet, eksponeringer
og spesialeksponeringer. Utgivelsen henvender seg til studenter innen retail
design og salg og markedsføring.

Salgsledelse
- om coaching av selgere
PETTER A. BERG

• 2009 | 292 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202312084 | kr 809,Boka beskriver først og fremst hvordan salgslederes atferd bør endres fra
lederatferd til coachingatferd, som er en mer omfattende og støttende
lederatferd. Dette vises ved den vekt som legges på inspirasjon, motivasjon, tillit
og dialog.

Service Management
RICHARD NORMANN

• 2000 | 232 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202198350 | kr 559,Boka er en klassiker innenfor serviceledelse. Normann har utviklet tanker og
modeller som har oppnådd anerkjennelse. Boka er nyttig lesning for både
studenter innen økonomisk-administrativ utdanning og fagfolk i
servicenæringen.
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Skrivekoden
Ti nøkler til en god og effektiv tekst
AUDUN FARBROT

• 2019 | 152 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202635374 | kr 409,Skrivekoden presenterer ti «skrivenøkler» som vil hjelpe deg til å
skrive gode, effektive tekster. Forfatteren, Audun Farbrot, har mange års
erfaring som kursholder, skrivetrener og veileder. Skrivenøklene han presenterer
i denne boken er forankret i egen erfaring, men også teori og forskning på
kommunikasjon, psykologi, påvirkningspsykologi, fagskriving og
markedsføring.

Strategisk gransking
Mistanke om økonomisk kriminalitet
PETTER GOTTSCHALK

• 2018 | 480 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202583521 | kr 719,Strategisk gransking. Mistanke om økonomisk kriminalitet
presenterer og diskuterer en rekke konkrete granskinger og
granskingsrapporter. Boken drøfter granskeren som detektiv, og hensynene
som må tas ved gransking. Situasjonsbestemt gransking blir presentert. Boken
beskriver kriterier for å evaluere gjennomførte granskinger, og den drøfter
behovet for regulering av granskingsbransjen.

Tjenestedominant logikk
Premisser, perspektiver, potensial
ROBERT F. LUSCH OG STEPHEN L. VARGO

• 2014 | 252 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202436469 | kr 579,I denne boken beskrives prinsipper og anvendelse av tjenestedominant logikk.
Den forklarer hvorfor bytte av tjenester er den grunnleggende mekanisme i alle
sosiale og økonomiske transaksjoner, og tilbyr et alternativ til det tradisjonelle
synet på den planstyrte, produksjons- og profittorienterte bedriften. Forord ved
professor Bård Tronvoll.
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Vinnende verdiforslag
Hvordan skape produkter og tjenester som kundene vil ha
ALEX OSTERWALDER, YVES PIGNEUR, GREG BERNARDA OG ALAN SMITH

• 2015 | 320 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202487072 | kr 569,Vinnende verdiforslag egner seg for deg som ønsker å tilby produkter og
tjenester som passer kundens behov. Boken kan hjelpe deg til å forstå
mønstrene i gode verdiforslag, å komme nærmere kundene og å unngå å kaste
bort tid på ideer som ikke vil fungere. I boken vil du lære den enkle, men
omfattende, prosessen det er å utforme og teste verdiforslag.

Visuell kommunikasjon
JOAR SKREDE

• 2021 | 124 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202655402 | kr 219,-

Å studere økonomi og administrasjon
Et kunnskapspuslespill
TRUDE HØGVOLD OLSEN OG ELSA SOLSTAD (RED.)

• 2016 | 314 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202488123 | kr 509,Skrevet for studenter, faglærere og praktikere og gir helhetlig forståelse av det
økonomisk-administrative fagområdet. Inneholder: (1) Beskrivelse av de fire
hovedfagområdene: bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag,
samfunnsøkonomi og metodefag. (2) Diskusjon av sammenhenger mellom
hovedfagområdene. (3) Illustrasjoner på hvordan teori fra hovedfagområdene
kan anvendes på konkrete problemstillinger i en virksomhet.
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Økonomisk kriminalitet
Ledelse og samfunnsansvar
PETTER GOTTSCHALK

• 2018 | 416 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202556228 | kr 659,Boken gir en bred teoretisk og empirisk beskrivelse av økonomisk kriminalitet
generelt og hvitsnippkriminalitet spesielt i Norge. Bekvemmelighetsteori
forklarer hvordan økonomisk motiv, organisatorisk mulighet og avvikende
atferd fører til økonomisk kriminalitet. Boken er skrevet for bachelorstudenter
på siviløkonomstudier, økonomisk-administrative studier og kriminologi-,
politi- og jusstudier, for etterforskere og granskere av økonomisk kriminalitet,
og for ledere som vil vurdere kriminelle trusler i og mot virksomheten.
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Alt du trenger å vite om pensjon
ALEXANDRA PLAHTE OG HILDE NORDSTOGA

• 2019 | 288 s. | 3. utg. | Innbundet | 9788202640514 | kr 629,I boken er temaet pensjon fremstilt på en lettfattelig måte. Ved hjelp av
praktiske eksempler og illustrasjoner ser du hvilke konsekvenser de aktuelle
pensjonsvalgene vil ha, enten du representerer arbeidsgiver eller arbeidstaker.
Du får oversikt over helheten i pensjonssystemet, og et godt grunnlag for egen
økonomiplanlegging. Boken er rik på nyttige tips og synliggjør mulige
fallgruver.

Ansvarlig og lønnsom
Strategier for ansvarlige forretningsmodeller
SVEINUNG JØRGENSEN OG LARS JACOB TYNES PEDERSEN

• 2013 | 268 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202394752 | kr 689,Denne boka skaper ny forståelse av koblingene mellom bedriftens
samfunnsansvar (CSR) og bedriftens lønnsomhet. Samtidig settes leseren i
stand til å utvikle sine egne ansvarlige forretningsmodellinnovasjoner –
endringer i forretningsmodellen som gjør organisasjoner mer lønnsomme og
mer ansvarlige.

Børs- og verdipapirrett
KNUT BERGO

• 2021 | 716 s. | 5. utg. | Innbundet | 9788202599669 | kr 959,Knut Bergo gir en grundig og oppdatert oversikt over børs- og verdipapirretten.
Forfatteren behandler bl.a. finansielle instrumenter, reglene for handel og
kursnotering, børsregelverket, regelverket for verdipapirforetak, regelverket for
utstedere og investorer, reglene for registrering i Verdipapirsentralen og reglene
for oppgjør av handel. Boken er ajourført med EUs regelverk for
verdipapirmarkedene.
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Den digitale økonomien
Om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det
digitale nettsamfunnet
ARNE KROKAN

• 2010 | 288 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202318840 | kr 609,I denne boka gis en omfattende framstilling av utfordringer knyttet til økonomi
og forretningsforståelse i den digitale økonomien til forskjell fra tradisjonell,
industriell økonomi. For å forstå hvordan ulike virksomheter bør utvikles i
framtiden, må en forstå drivkreftene bak de endringene vi ser.

Finansielle emner
KNUT BOYE, STEEN KOEKEBAKKER, SVEIN OLAV KRAKSTAD OG ARE OUST

• 2018 | 320 s. | 15. utg. | Fleksibind | 9788202474140 | kr 619,Finansielle emner gir en grundig innføring i finansiell økonomi.
Boken gir en leservennlig gjennomgang av et komplisert tema, og har mange
eksempler og oppgaver som letter forståelsen. I denne nye utgaven av boken
har kapittel 3 og 8 blitt grundig omarbeidet. Boken er primært skrevet for
økonomistudenter og passer som lærebok i grunnleggende finanskurs på
bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Finansrådgivers ansvar og plikter
JONE ENGH

• 2009 | 144 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202307837 | kr 579,Denne boken er aktuell for rådgivere i banker, forsikringsselskaper og
verdipapirforetak, advokater, studenter, domstolene, Bankklagenemnda,
Forsikringsklagekontoret og andre relevante tvisteløsningsorganer,
forbrukermyndigheter og offentlige organer. Boken er et nødvendig redskap for
dem som skal ta testene knyttet til autorisasjonsordningen.
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Foreldelse av fordringer
Kommentarer til foreldelsesloven og foreldelsesbestemmelser i
spesiallovgivningen
ANNE CATHRINE RØED

• 2019 | 1352 s. | 4. utg. | Pakke | 9788202494933 | kr 3 129,Et solid tobindsverk uunnværlig for alle som arbeider med fordringsforeldelse. I
første del gir forfatteren en generell oversikt over foreldelsesinstituttet. I andre
del gis det fyldige kommentarer til alle bestemmelsene i foreldelsesloven. I
tredje del kommenteres foreldelsesregler i spesiallovgivningen. Bøkene er
utstyrt med omfattende registre.

Grunnleggende økonomistyring
TERJE BERG

• 2021 | 538 s. | 3. utg. | Fleksibind | 9788202659820 | kr 829,-

Hva er en bedrift?
En introduksjon til bedriftsøkonomiske sammenhenger
STIG ALEKSANDER AUNE

• 2022 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202693916 | kr 389,Hva er en bedrift? gir en bred innføring i bedrifters rolle i
økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over relevante teorier, metoder og
modeller innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Boken gir deg innsikt i
hvordan de tverrfaglige sammenhengene kan anvendes i økonomisk styring av
en bedrift, hvordan bedrifter, næringsliv og børs fungerer, og ikke minst hvor
viktig det er at gode bedriftsøkonomiske beslutninger tar utgangspunkt i
kundens behov.
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Internasjonale konkurser
med særlig fordypning i bankinsolvens
HANS FREDRIK MARTHINUSSEN (RED.)

• 2014 | 228 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202442897 | kr 499,Når en virksomhet som har tilknytning til flere land går konkurs, oppstår en
rekke problemstillinger. I denne boken behandler forfatterne kompliserte
spørsmål om jurisdiksjon, lovvalg og likebehandling av kreditorene. Særlig
grundig behandles den rettslige situasjonen ved bankinsolvens.

Krakk og kriser i historisk perspektiv
OLA HONNINGDAL GRYTTEN OG ARNGRIM HUNNES

• 2016 | 286 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202414924 | kr 579,Hvordan oppstår en økonomisk krise? Hva kjennetegner den, og hvordan kan
man forhindre at den oppstår, eller nøytralisere den når den først har oppstått?
Forfatterne diskuterer økonomiske kriser som fenomen med utgangspunkt i
verdens økonomiske historie fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til i dag, og
presenterer relevante teorier fra ulike økonomiske skoler.

Kravsetting, lønnsomhetsmåling og
verdivurdering
FRØYSTEIN GJESDAL OG THORE JOHNSEN

• 1999 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788245605907 | kr 649,Boka behandler en rekke prinsipielle og praktiske spørsmål knyttet til vurdering
av lønnsomhet og verdifastsettelse ved forretningsvirksomhet. Framstillingen
illustreres ved eksempler fra norske og utenlandske bedrifter. Boka passer som
lærebok i finans og økonomisk styring eller som en praktisk oppslagsbok.
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Matematikk for økonomi og finans
EIVIND ERIKSEN

• 2016 | 332 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202474171 | kr 819,Boken dekker innføringskurs i matematikk for økonomi- og finansutdanninger.
Den er pedagogisk lagt opp, og åpner med en behandling av algebra og
algebraiske uttrykk for de som trenger å repetere de nødvendige
forkunnskapene. Videre dekker boken blant annet kjernetemaer som:
Finansmatematikk, likninger og ulikheter, funksjoner og grafer, derivasjon,
lineær algebra og funksjoner i flere variabler.

Matematikk for økonomi og finans.
Oppgaver og løsningsforslag
EIVIND ERIKSEN

• 2017 | 262 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202536220 | kr 519,Matematikk for økonomi og finans. Oppgaver og løsningsforslag
er en hjelper for læreboken Matematikk for økonomi og finans,
og inneholder fullstendige løsninger til alle oppgaver i læreboken. Løsningene
er utførlige og pedagogisk lagt opp, og følger hovedtemaene i læreboken.

Pengene som forandret verden
En historie om gullmynter
SVEIN H. GULLBEKK

• 2021 | 232 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202719074 | kr 429,Pengene som forandret verden tar utgangspunkt i de første
pregningene av mynt i det syvende århundre f.Kr. og følger gullmyntenes
historie fra antikken til den moderne verden. Boken dokumenterer
gullvalutaenes utvikling gjennom 2500 år, hvordan pengesystemene henger
sammen, og hvordan valutaene bygger på hverandre og på eksisterende
standarder og tradisjoner.
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Personlig økonomi 2013/2014
DAG JØRGEN HVEEM, JON MJØLHUS, HILDE NORDSTOGA OG ALEXANDRA PLAHTE

• 2013 | 808 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202411459 | kr 949,En av Norges nyttigste bøker i ny utgave. Boka har gått sin seiersgang landet
rundt i over 20 år. Personlig økonomi 2013/2014 er en alt-i-ett-bok som tar deg
gjennom alt fra familieøkonomi, lån og bolig, til sparing, pensjon og
skatteregler. Boken retter seg mot privatpersoner, økonomistudenter og
finansielle rådgivere.

Pris
En håndbok i prisbeslutninger
RAGNHILD SILKOSET

• 2021 | 272 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202658328 | kr 429,-

Regnskapsorganisering
Virksomhetsstyring og intern kontroll
TOVE-GUNN MOEN OG BJØRGUNN HAVSTEIN. MED BIDRAG AV KENT M. E.
KVALVIK

• 2017 | 320 s. | 7. utg. | Heftet | 9788202511777 | kr 699,7. utgave av Regnskapsorganisering er betydelig omarbeidet og
oppdatert og gir en grundig og systematisk fremstilling av de oppgavene som
må utføres, og de rammebetingelsene som gjelder, når et regnskap og annen
økonomisk informasjon skal utarbeides. Intern kontroll og lovverket som
regulerer regnskapsrapporteringen, står sentralt i fremstillingen.
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Regnskapsorganisering - Oppgavesamling
Virksomhetsstyring og intern kontroll
BJØRGUNN HAVSTEIN OG TOVE-GUNN MOEN

• 2018 | 170 s. | 7. utg. | Heftet | 9788202576172 | kr 469,Oppgavesamlingen til Regnskapsorganisering. Virksomhetsstyring og
intern kontroll inneholder et stort utvalg oppgaver som til sammen
dekker det arbeidet som må utføres og de rammebetingelsene som gjelder, når
et regnskap skal utarbeides. Oppgavene i boken tester leserens grunnleggende
kunnskaper om regnskapsrutiner, intern kontroll og lovverket som regulerer
regnskapsrapporteringen.

Regnskapsteori
KJELL MAGNE BAKSAAS OG TONNY STENHEIM

• 2020 | 466 s. | 2. utg. | Fleksibind | 9788202649203 | kr 779,Boken gir en grundig behandling av regnskapsteorien som ligger til grunn for
IFRS og god regnskapsskikk. Dette inkluderer regnskapets formål,
brukergrupper, kvalitetskrav og prinsipper for innregning og måling av
inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Boken behandler også temaer som
regnskapskvalitet og regnskapsmanipulering.

Responsible and Profitable
SVEINUNG JØRGENSEN OG LARS JACOB TYNES PEDERSEN

• 2015 | 252 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202490973 | kr 689,The world is facing a global sustainability problem of massive proportions.
While business organizations have played a substantial part in creating this
problem, they are also in a unique position to help solve it. In the
groundbreaking book Responsible and Profitable, Sveinung Jørgensen and Lars
Jacob Tynes Pedersen show how corporations can design and implement
sustainable business models that can tackle the sustainability problem.
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Restart
7 veier til bærekraftig business
SVEINUNG JØRGENSEN OG LARS JACOB TYNES PEDERSEN

• 2017 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202459192 | kr 399,Er din forretningsmodell rustet for fremtiden? Bedrifter forventes å være
bærekraftige, og stadig flere bedriftsledere omsetter bærekraft til lønnsomhet
på innovative måter. Denne boken gir deg et veikart i syv deler til hvordan du
kan gi en bedrift en slik RESTART, enten du er leder, entreprenør, rådgiver eller
student.

Separatistrett, direktekrav og motregning
ved verdipapirhandel og annen
kommisjonshandel
HANS FREDRIK MARTHINUSSEN

• 2015 | 152 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202452803 | kr 299,Kommisjon er særdeles praktisk i verdipapirhandelen, og har betydning for
blant annet separatistrett til formuesgoder i kommisjonærens konkursbo,
tredjemanns adgang til godtroerverv, direktekrav fra eller mot kommittenten og
adgangen til å motregne.

Slik bruker du eksamenskalkulatoren HP
10bll+
Med relevante eksempler for økonomistudenter
PÅL LAURITZEN

• 2015 | 80 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202498641 | kr 309,Boken gir en lettfattelig gjennomgang på norsk av hvordan man effektivt bruker
kalkulatoren HP 10bll+ til å løse oppgaver i matematikk, statistikk, finans og
bedriftsøkonomiske fag. Eksemplene som er angitt i boken, er tilpasset kurs på
Handelshøyskolen BI. Den er et nyttig hjelpemiddel på eksamen der «alle
hjelpemidler» eller «BI-definert eksamenskalkulator» er tillatt.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Økonomi, markedsføring og ...
Bedriftsøkonomi og finans

•

Cappelen Damm Akademisk

Strategisk gransking
Mistanke om økonomisk kriminalitet
PETTER GOTTSCHALK

• 2018 | 480 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202583521 | kr 719,Strategisk gransking. Mistanke om økonomisk kriminalitet
presenterer og diskuterer en rekke konkrete granskinger og
granskingsrapporter. Boken drøfter granskeren som detektiv, og hensynene
som må tas ved gransking. Situasjonsbestemt gransking blir presentert. Boken
beskriver kriterier for å evaluere gjennomførte granskinger, og den drøfter
behovet for regulering av granskingsbransjen.

Tilretteleggeransvar
Verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av
aksjeemisjoner
OLAV FR. PERLAND

• 2013 | 970 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202292485 | kr 1 729,Forfatteren gir en faglig svært grundig, men samtidig praktisk gjennomgang av
verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner.
Kravene til informasjonsgrunnlaget og erstatningsansvar ved svikt i
informasjonsgrunnlaget står sentralt i fremstillingen.

Ustabilitetens politiske økonomi
Om fremveksten av finansialisert kapitalisme
INGRID HJERTAKER OG BENT SOFUS TRANØY

• 2017 | 274 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202434939 | kr 529,Boka setter et navn på dagens kapitalisme, den er finansialisert,
en tilstand preget av maktforhold, institusjoner, fordelingsmønstre og
forretningsmodeller som avviker sterkt fra den mer produksjonsorienterte og
langsiktige kapitalismen som dominerte i perioden etter 2.verdenskrig og fram
til 1980-tallet.
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Verdsettelse i teori og praksis
GUNNAR A. DAHL, TERJE HANSEN, ROAR HOFF OG ARNE KINSERDAL (RED.)

• 1997 | 334 s. | 1. utg. | Heftet | 9788245601985 | kr 579,Boka tar opp helt fundamentale resonnementer i dette sentrale området i
bedriftsøkonomi. Problemene belyses fra både en teoretisk og en praktisk side,
og boka gir dermed utdypning, avklaringer og praktiske løsninger på et felt som
blir mer og mer aktuelt.

Å studere økonomi og administrasjon
Et kunnskapspuslespill
TRUDE HØGVOLD OLSEN OG ELSA SOLSTAD (RED.)

• 2016 | 314 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202488123 | kr 509,Skrevet for studenter, faglærere og praktikere og gir helhetlig forståelse av det
økonomisk-administrative fagområdet. Inneholder: (1) Beskrivelse av de fire
hovedfagområdene: bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag,
samfunnsøkonomi og metodefag. (2) Diskusjon av sammenhenger mellom
hovedfagområdene. (3) Illustrasjoner på hvordan teori fra hovedfagområdene
kan anvendes på konkrete problemstillinger i en virksomhet.

Økonomistyring for prosjektledere
Fra lønnsomhetsberegning til gevinst
TERJE BERG OG TORE VIKENE

• 2017 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202512095 | kr 459,Boken gir en systematisk og samlet fremstilling av økonomistyring for
prosjektledere. Lønnsomhet vies oppmerksomhet gjennom alle prosjektets
faser, fra initiering til det avsluttes og gevinsten skal tas ut av oppdragsgiver.
Teorien underbygges av modeller og illustrasjoner, samt eksempler og oppgaver
til hvert kapittel som skal belyse den aktuelle tematikken.
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Økonomistyring på 1-2-3
TERJE BERG

• 2020 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202674519 | kr 399,-
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Anvendt mikrøokonomi
ERIK GRØNN

• 2016 | 500 s. | 3. utg. | Fleksibind | 9788202510152 | kr 789,Hovedtemaet i boken er hvorvidt individuell, uavhengig atferd fra de enkelte
økonomiske aktørenes side vil frembringe et økonomisk resultat som er godt,
effektivt, riktig eller rettferdig. Hovedpoengene illustreres med øvingsoppgaver
og eksempler, og med enkel matematikk. Boken er rettet mot
bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon. Nytt for utgaven:
delkapitler om ulikhet, finanskrisen og konkurranseutsetting.

Det kollektive grunnlaget for individuell
velstand
En innføring i politikk og økonomi
TORE HANSEN

• 2016 | 174 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202489793 | kr 399,Offentlig sektor har gjennom det siste århundret i de fleste vestlige land hatt en
meget sterk ekspansjon. Boken gir en historisk framstilling av denne
fremveksten, og forklarer hvilke politiske, økonomiske og sosiale forhold som
ligger bak. Boken er rettet mot bachelorstudenter i statsvitenskap og i offentlig
politikk.

En kort introduksjon til globaliseringens
historie før 1800
ANDREAS AASE

• 2020 | 162 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202621551 | kr 319,Boken trekker lange linjer gjennom menneskenes historie for å vise hvordan
kulturer har blitt knyttet sammen de siste 5 000 årene. De viktigste aktørene i
denne prosessen har vært handelsfolk, imperiebyggere og religionsstiftere.
Tverrkulturelle nettverk var mest intense i Asia før år 1500, både på land og til
havs. Men etter at sjøfarere som Kristoffer Columbus og Vasco da Gama
etablerte handelsruter fra Vest-Europa og ut i verden, fikk globaliseringen
gradvis et nytt sentrum i de påfølgende århundrene. Et viktig spørsmål i boken
er hvilke prosesser som lå bak den europeiske ekspansjonen.
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Et helsevesen uten grenser?
KJELL HAUG, ODDVAR M. KAARBØE OG TROND OLSEN (RED.)

• 2009 | 366 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202307165 | kr 769,Boka belyser styringsutfordringer som norsk helsesektor står overfor. Utgiftene
til helsevesenet i Norge har vokst kraftig de siste 10 årene, og Norge er ett av de
landene i verden som bruker mest penger på helse. Likevel står helsesektoren
overfor store utfordringer.

For mange på trygd?
Velferdspolitiske spenninger
ANN-HELÉN BAY, ANNIKEN HAGELUND OG AKSEL HATLAND (RED.)

• 2015 | 216 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202494704 | kr 449,Er det for mange på trygd? Mange har i senere år tatt til orde for at en for stor
andel av befolkningen mottar trygd. Skiftende regjeringer har lansert forslag for
å øke arbeidslivsdeltakelsen og redusere trygdeforbruket. Andre deler ikke
denne bekymringen. I denne boka tar forfatterne for seg ulike spenninger i
trygdepolitikken.

Hva er en bedrift?
En introduksjon til bedriftsøkonomiske sammenhenger
STIG ALEKSANDER AUNE

• 2022 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202693916 | kr 389,Hva er en bedrift? gir en bred innføring i bedrifters rolle i
økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over relevante teorier, metoder og
modeller innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Boken gir deg innsikt i
hvordan de tverrfaglige sammenhengene kan anvendes i økonomisk styring av
en bedrift, hvordan bedrifter, næringsliv og børs fungerer, og ikke minst hvor
viktig det er at gode bedriftsøkonomiske beslutninger tar utgangspunkt i
kundens behov.
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Hva har oljen gjort med oss?
Økonomisk vekst og kulturell endring
NILS ASLE BERGSGARD OG ANDERS VASSENDEN (RED.)

• 2015 | 448 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202451615 | kr 589,I de siste fire tiårene har oljerikdommen blitt en del av norsk økonomi og kultur.
Hva har oljen gjort med oss? er en bok om samfunnsendringer i kjølvannet av
den raske økonomiske veksten i Norge. Boka er bredt anlagt og fokuserer på
både strukturelle, kulturelle, holdningsmessige og estetiske dimensjoner ved
den økonomiske veksten.

Innføring i makroøkonomi
for økonomisk-administrative studier
LEIV OPSTAD

• 2020 | 354 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202681098 | kr 659,-

Innføring i makroøkonomi
Oppgaver og løsninger
LEIV OPSTAD

• 2021 | 312 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202692285 | kr 459,Dette er oppgaveboken til læreboken Innføring i makroøkonomi for
økonomisk-administrative studier, som formidler sentrale
makroøkonomiske problemstillinger. Boken inneholder tre typer oppgaver –
flervalgsoppgaver, teorioppgaver og regneoppgaver – og avsluttes med
løsningsforslag og fasit. I tillegg har den et utvalg av eksamensoppgaver med
løsninger.
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Innføring i mikroøkonomi
for økonomisk-administrative studier
VIGGO ANDREASSEN, IVAR BREDESEN OG JOACHIM THØGERSEN

• 2020 | 610 s. | 3. utg. | Fleksibind | 9788202640521 | kr 849,Ny utgave av INNFØRING I MIKROØKONOMI. Høsten 2020
kommer 3. utgave av læreboka Innføring i mikroøkonomi av
Viggo Andreassen, Ivar Bredesen og Joachim Thøgersen i bokhandelen. Boka
har vært gjennom en betydelig revidering av både tekst, pedagogisk
fremstilling og layout. Den er dessuten utvidet med tre nye kapitler: –
Tilpasninger over tid. – Miljøøkonomi. – Internasjonal handel og velferd.

Innføring i mikroøkonomi.
Øvingsoppgaver med løsningsforslag
VIGGO ANDREASSEN, IVAR BREDESEN OG JOACHIM THØGERSEN

• 2020 | 176 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202656485 | kr 309,-

Korrupsjon
Mekanismer og mottiltak
TINA SØREIDE

• 2013 | 248 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202413538 | kr 499,Hva er korrupsjon? Hvorfor er korrupsjon et problem? Og hvorfor er det så
vanskelig å innføre effektive tiltak mot korrupsjon? Forfatteren drøfter årsakene
til og konsekvensene av korrupsjon og viser hvorfor det er så vanskelig å
bekjempe det. Hun tar utgangspunkt i beslutningstakeres insentiver og
synliggjør betydningen av institusjonelle rammevilkår, organisatoriske
strukturer, statlige funksjoner og internasjonal politikk.
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Krakk og kriser i historisk perspektiv
OLA HONNINGDAL GRYTTEN OG ARNGRIM HUNNES

• 2016 | 286 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202414924 | kr 579,Hvordan oppstår en økonomisk krise? Hva kjennetegner den, og hvordan kan
man forhindre at den oppstår, eller nøytralisere den når den først har oppstått?
Forfatterne diskuterer økonomiske kriser som fenomen med utgangspunkt i
verdens økonomiske historie fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til i dag, og
presenterer relevante teorier fra ulike økonomiske skoler.

Levekår og livskvalitet
Vitenskapen om hvordan vi har det
ANDERS BARSTAD

• 2014 | 416 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202360719 | kr 599,Boka gir en bred beskrivelse av det teoretiske og metodiske grunnlaget for
undersøkelser av den norske befolknings velferd. Sentrale perspektiver innenfor
to tradisjoner av velferdsforskningen presenteres: levekårstradisjonen og
livskvalitetstradisjonen. Hvordan henger levekår og livskvalitet sammen? Kan
livskvalitet måles? Hvordan måle et samfunns velferd?

Making it in China
MERETE LIE, RAGNHILD LUND OG GARD HOPSDAL HANSEN

• 2008 | 258 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276345797 | kr 529,This book addresses the rapid influx of foreign-owned enterprises in China,
focusing on the experiences of Norwegian companies, as perceived by both
Chinese and Norwegian scholars and commentators. The aim of the book is to
enhance the readers understanding of the complexities, challenges and
achievements of making it in China.
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Makroøkonomi
STEINAR HOLDEN

• 2016 | 520 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202474096 | kr 839,Boken gir leseren en moderne og pedagogisk fremstilling av de sentrale
makroøkonomiske teoriene. Blant temaene som dekkes er: Nasjonalregnskap og
økonomiske data, konjunkturer og arbeidsledighet, pengepolitikk,
finanspolitikk, finansmarkeder, finanskriser og økonomisk vekst. Leseren vil
også lære sentrale økonomiske begreper.

Makroøkonomi (digital læringsressurs)
STEINAR HOLDEN, TORD KROGH OG JOAKIM BLIX PRESTMO

• 2016 | 1. utg. | Nettsted | 9788202531942 | kr 119,Ved kjøp av boka Makroøkonomi – oppgaver og løsningsforslag
får du gratis tilgang til nettressursen Makroøkonomi via e-nøkkel trykt i
boka.Nettressursen inneholder: Videoveiledninger som utdyper flere av
oppgaveløsningene, flervalgsoppgaver til hvert kapittel, Keynes-simulator med
tallfestede versjoner av modellene som brukes i læreboka og oppgaver som gir
studentene basisferdigheter i Microsoft Excel. Nettressursen kan ikke kjøpes
separat.

Makroøkonomi - oppgaver og
løsningsforslag
STEINAR HOLDEN, TORD KROGH OG JOAKIM BLIX PRESTMO

• 2016 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202500078 | kr 479,Makroøkonomi. Oppgaver og løsningsforslag inneholder
oppgaver og gjennomarbeidede løsningsforslag i tilknytning til
Makroøkonomi av Steinar Holden. Bokens formål er å gi
studentene god trening i å løse modellene og anvende stoffet fra læreboka.
Oppgavene gir en grundig gjennomgang av basisferdigheter, men tar også for
seg de mer krevende delene av pensum.
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Mikroøkonomi på norsk
ERIK GRØNN

• 2016 | 368 s. | 8. utg. | Heftet | 9788202520489 | kr 709,Mikroøkonomi på norsk er skrevet for å støtte studentenes arbeid frem
mot en eksamen i mikroøkonomi og er en videreføring av Mikroøkonomi.
Formler og oppgaver, som kom i 7. utgave i 2009. Boken gjennomgår
hovedpunktene i et innføringskurs i dette fagområdet. Temaene som tas opp
går fra markedslikevekt, tilbud og etterspørsel, over konsumentteori og
produksjonsteori opp til spillteori og duopolmodeller.

Mitt liv som økonom
AGNAR SANDMO

• 2019 | 236 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202646066 | kr 439,-

Mot bedre vitende i norsk matsektor
IVAR PETTERSEN OG FRODE STEEN (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202669751
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Nettverksøkonomi
- digitale tjenester og sosiale mediers økonomi
ARNE KROKAN

• 2013 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202412142 | kr 409,Vi lever på mange måter i en overgangsfase mellom et tradisjonelt
industrisamfunn og et digitalt nettsamfunn. Stadig flere varer og tjenester blir
enten digitale, eller blir påvirket av digitale tjenester, ved at hele eller deler av
salgs- og kjøpsprosesser foregår på nett. Når maskinene overtar
arbeidsoppgaver som mennesker har utført tidligere, skjer det også noe med de
økonomiske betingelsene for transaksjonene.

Opplevelsesøkonomi
Kunsten å designe opplevelser
ANN-JORID PEDERSEN

• 2012 | 248 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202367374 | kr 509,Boka gir en innføring i opplevelsesdesign og viser hvilke forretningsmuligheter
opplevelsesøkonomien kan gi. Boka bygger på en kombinasjon av teori,
forfatterens egne erfaringer og fortellinger om noen av Norges dyktigste
opplevelsesbedrifter. Boka er skrevet både for studenter og for dem som har
befatning med opplevelser i sitt arbeid.

Pengene som forandret verden
En historie om gullmynter
SVEIN H. GULLBEKK

• 2021 | 232 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202719074 | kr 429,Pengene som forandret verden tar utgangspunkt i de første
pregningene av mynt i det syvende århundre f.Kr. og følger gullmyntenes
historie fra antikken til den moderne verden. Boken dokumenterer
gullvalutaenes utvikling gjennom 2500 år, hvordan pengesystemene henger
sammen, og hvordan valutaene bygger på hverandre og på eksisterende
standarder og tradisjoner.
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Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk
for turbulente tider
VIDAR RINGSTAD

• 2017 | 546 s. | 6. utg. | Fleksibind | 9788202492632 | kr 839,Dette er en innføringsbok i samfunnsøkonomi for universiteter og høyskoler.
Boka er delt i hoveddelene Mikroøkonomi – usikkerhet og økonomisk risiko,
spillteori, asymmetrisk informasjon og atferdsøkonomi, Offentlig økonomi og
økonomisk politikk – samspillet mellom økonomi og politikk, og
Makroøkonomiske emner – der stabiliseringspolitikk står sentralt.

Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk
for turbulente tider
Oppgaver og løsninger
VIDAR RINGSTAD

• 2017 | 200 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202504557 | kr 419,Denne boka gir et rikholdig utvalg av oppgaver og løsninger, og er et nyttig
supplement til Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider (6.
utgave). Boka er primært skrevet for utdanninger ved universiteter og høgskoler
hvor det gis innføringskurs i samfunnsøkonomi.

Ulikhet
Hva kan gjøres
ANTHONY B. ATKINSON

• 2015 | 438 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202488932 | kr 499,Thomas Pikettys internasjonale bestselger Kapitalen i det 21.
århundre viste hvordan fordelingen av inntekt og formue har utviklet
seg over tid og skapt ulikheter. Med Ulikhet viser hans mentor
Anthony Atkinson hva man kan gjøre med det. Atkinson kommer med forslag til
en ambisiøs ny politikk på fem forskjellige områder: teknologi, sysselsetting,
sosiale stønader, fordelingen av kapital og skattlegging.
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Ustabilitetens politiske økonomi
Om fremveksten av finansialisert kapitalisme
INGRID HJERTAKER OG BENT SOFUS TRANØY

• 2017 | 274 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202434939 | kr 529,Boka setter et navn på dagens kapitalisme, den er finansialisert,
en tilstand preget av maktforhold, institusjoner, fordelingsmønstre og
forretningsmodeller som avviker sterkt fra den mer produksjonsorienterte og
langsiktige kapitalismen som dominerte i perioden etter 2.verdenskrig og fram
til 1980-tallet.
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Aktuelle temaer i regnskap og revisjon
TONNY STENHEIM, KJELL MAGNE BAKSAAS OG ELLEN M. KULSET (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202706463

Ekstern revisors handleplikter
KARI BIRKELAND

• 2017 | 432 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202528034 | kr 1 279,I denne boken systematiseres og analyseres revisors handleplikter i et
revisjonsrettslig og erstatningsrettslig perspektiv. Gjennom behandlingen av
handlenormen settes de materielle kravene til revisjonens innhold og utførelse
inn i en rettslig ramme, og vurderes opp mot aktsomhetsnormen som gjelder
spesielt for revisoransvaret. Boken forbinder på denne måten den sanksjonerte
aktsomhetsnormen med den revisjonsrettslige handlenormen.

Ekstern revisors handleplikter
KARI BIRKELAND

• 2018 | 1. utg. | Ebok | 9788202608972 | kr 799,I denne boken systematiseres og analyseres revisors handleplikter i et
revisjonsrettslig og erstatningsrettslig perspektiv. Gjennom behandlingen av
handlenormen settes de materielle kravene til revisjonens innhold og utførelse
inn i en rettslig ramme, og vurderes opp mot aktsomhetsnormen som gjelder
spesielt for revisoransvaret. Boken forbinder på denne måten den sanksjonerte
aktsomhetsnormen med den revisjonsrettslige handlenormen.
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Foreldelse av fordringer
Kommentarer til foreldelsesloven og foreldelsesbestemmelser i
spesiallovgivningen
ANNE CATHRINE RØED

• 2019 | 1352 s. | 4. utg. | Pakke | 9788202494933 | kr 3 129,Et solid tobindsverk uunnværlig for alle som arbeider med fordringsforeldelse. I
første del gir forfatteren en generell oversikt over foreldelsesinstituttet. I andre
del gis det fyldige kommentarer til alle bestemmelsene i foreldelsesloven. I
tredje del kommenteres foreldelsesregler i spesiallovgivningen. Bøkene er
utstyrt med omfattende registre.

Hva er en bedrift?
En introduksjon til bedriftsøkonomiske sammenhenger
STIG ALEKSANDER AUNE

• 2022 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202693916 | kr 389,Hva er en bedrift? gir en bred innføring i bedrifters rolle i
økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over relevante teorier, metoder og
modeller innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Boken gir deg innsikt i
hvordan de tverrfaglige sammenhengene kan anvendes i økonomisk styring av
en bedrift, hvordan bedrifter, næringsliv og børs fungerer, og ikke minst hvor
viktig det er at gode bedriftsøkonomiske beslutninger tar utgangspunkt i
kundens behov.

Hva er en bedrift?
En introduksjon til bedriftsøkonomiske sammenhenger
STIG AUNE

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202707439 | kr 279,-
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Internasjonal finans
Valuta, råvarer, renter
PÅL E. KORSVOLD OG GEIR BJØNNES HØIDAL

• 2022 | 375 s. | 2. utg. | Ebok | 9788202752408 | kr 339,-

Oppgavesamling i skatterett med
løsningsforslag
ARTHUR J. BRUDVIK

• 2011 | 280 s. | 20. utg. | Heftet | 9788202348847 | kr 499,Boken viser skattereglene anvendt i praksis på sentrale problemstillinger.
Oppgavesamlingen er meget nyttig for alle som arbeider med skatt og
regnskap. Den er dessuten en glimrende støttebok for studenter som arbeider
med skatterett.

Oppgjør av eiendomshandler. Oppgaver
med løsningsforslag
ERIK ROSENVOLD

• 2020 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202672218 | kr 499,Oppgavene i denne samlingen belyser flere av problemstillingene som en
oppgjørsmedarbeider kan møte i sitt daglige virke i et eiendomsmeglerfirma.
Oppgavene løses i all hovedsak med posteringssammendrag,
kundespesifikasjon og leverandørark. Sammen med oppgavene er det vedlagt
komplette løsningsforslag.
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Personlig økonomi 2013/2014
DAG JØRGEN HVEEM, JON MJØLHUS, HILDE NORDSTOGA OG ALEXANDRA PLAHTE

• 2013 | 808 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202411459 | kr 949,En av Norges nyttigste bøker i ny utgave. Boka har gått sin seiersgang landet
rundt i over 20 år. Personlig økonomi 2013/2014 er en alt-i-ett-bok som tar deg
gjennom alt fra familieøkonomi, lån og bolig, til sparing, pensjon og
skatteregler. Boken retter seg mot privatpersoner, økonomistudenter og
finansielle rådgivere.

Regnskap og budsjett i kommunesektoren
– en innføring
FRODE MELLEMVIK, LEVI GÅRSETH-NESBAKK OG HELGE MAULAND

• 2012 | 342 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202313913 | kr 519,Boka gir en innføring i regnskap og budsjett i kommunesektoren og bidrar med
faglig innsikt som vil være nyttig i tidsaktuelle debatter om regnskap, budsjett
og styring i denne sektoren. Boka er skrevet for studenter innenfor økonomiske
og administrative fag samt politikere, journalister og andre som ønsker innsikt i
temaet.

Regnskap og budsjett i staten - en
innføring
FRODE MELLEMVIK, LEVI GÅRSETH-NESBAKK OG HELGE MAULAND

• 2010 | 358 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202313814 | kr 579,Boka åpner med en introduksjon til statlig sektor og inneholder sektorspesifikke
forhold. Deretter redegjøres det for en del bestemmelser om praksis forbundet
med statlig regnskap og budsjett. Det diskuteres dessuten på et bredere
grunnlag hvordan regnskap og budsjett i statlig sektor inngår i en
styringssammenheng.
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Regnskapsorganisering
Virksomhetsstyring og intern kontroll
TOVE-GUNN MOEN OG BJØRGUNN HAVSTEIN. MED BIDRAG AV KENT M. E.
KVALVIK

• 2017 | 320 s. | 7. utg. | Heftet | 9788202511777 | kr 699,7. utgave av Regnskapsorganisering er betydelig omarbeidet og
oppdatert og gir en grundig og systematisk fremstilling av de oppgavene som
må utføres, og de rammebetingelsene som gjelder, når et regnskap og annen
økonomisk informasjon skal utarbeides. Intern kontroll og lovverket som
regulerer regnskapsrapporteringen, står sentralt i fremstillingen.

Regnskapsorganisering - Oppgavesamling
Virksomhetsstyring og intern kontroll
BJØRGUNN HAVSTEIN OG TOVE-GUNN MOEN

• 2018 | 170 s. | 7. utg. | Heftet | 9788202576172 | kr 469,Oppgavesamlingen til Regnskapsorganisering. Virksomhetsstyring og
intern kontroll inneholder et stort utvalg oppgaver som til sammen
dekker det arbeidet som må utføres og de rammebetingelsene som gjelder, når
et regnskap skal utarbeides. Oppgavene i boken tester leserens grunnleggende
kunnskaper om regnskapsrutiner, intern kontroll og lovverket som regulerer
regnskapsrapporteringen.

Regnskapsteori
KJELL MAGNE BAKSAAS OG TONNY STENHEIM

• 2020 | 466 s. | 2. utg. | Fleksibind | 9788202649203 | kr 779,Boken gir en grundig behandling av regnskapsteorien som ligger til grunn for
IFRS og god regnskapsskikk. Dette inkluderer regnskapets formål,
brukergrupper, kvalitetskrav og prinsipper for innregning og måling av
inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Boken behandler også temaer som
regnskapskvalitet og regnskapsmanipulering.
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Regnskapsteori
KJELL MAGNE BAKSAAS OG TONNY STENHEIM

• 2020 | 466 s. | 2. utg. | Ebok | 9788202689827 | kr 509,-

Revisjon. Teori og metode
BROR PETTER GULDEN

• 2016 | 688 s. | 7. utg. | Heftet | 9788202516390 | kr 1 079,Revisjon. Teori og metode er en lærebok for revisorstudenter.
Med sin klare, studentvennlige fremstilling er den en glimrende støtte i
bachelor- og masterstudiet i regnskap og revisjon, men også for praktiserende
revisorer. 7. utgave: oppdatert per mars 2016 og med kapittel om revisors
uttalelser og redegjørelser i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner.
Benyttes som lærebok ved de fleste skoler med revisjonsundervisning.

Separatistrett, direktekrav og motregning
ved verdipapirhandel og annen
kommisjonshandel
HANS FREDRIK MARTHINUSSEN

• 2015 | 152 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202452803 | kr 299,Kommisjon er særdeles praktisk i verdipapirhandelen, og har betydning for
blant annet separatistrett til formuesgoder i kommisjonærens konkursbo,
tredjemanns adgang til godtroerverv, direktekrav fra eller mot kommittenten og
adgangen til å motregne.
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Skatterett for næringsdrivende 2017
ARTHUR J. BRUDVIK

• 2017 | 939 s. | 40. utg. | Heftet | 9788202536954 | kr 1 169,Boken inneholder det viktigste næringsdrivende og deres skatterådgivere bør ha
kjennskap til når det gjelder skatt på alminnelig inntekt og personinntekt i og
utenfor virksomhet, samt skatt på formue. Den er velegnet både som lærebok
og som håndbok og oppslagsbok.

Utsatt skatt-modellen
JAN SØRBØ

• 2021 | 358 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202719838 | kr 639,-

Utsatt skatt-modellen
JAN SØRBØ

• 2021 | 358 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202733971 | kr 439,-
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Å studere økonomi og administrasjon
Et kunnskapspuslespill
TRUDE HØGVOLD OLSEN OG ELSA SOLSTAD (RED.)

• 2021 | 314 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202634001 | kr 349,-

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Økonomi, markedsføring og ...
Regnskap og revisjon

•

Cappelen Damm Akademisk

Digitale forskningsmetoder
ANNE TJØNNDAL OG INGRID FYLLING

• 2021 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202693930 | kr 269,-

Forskningskommunikasjon
Praktisk håndbok for forskere og kommunikasjonsrådgivere
AUDUN FARBROT

• 2013 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202411794 | kr 479,En praktisk innrettet håndbok for alle som kommuniserer forskning til
omverdenen. Boka viser hvordan man kan gjøre forskning tilgjengelig, relevant
og interessant for utvalgte målgrupper. Den forklarer også bruken av ulike
kanaler og hvordan man kan evaluere og måle effekten av ulike
formidlingstiltak.

Hjelp, jeg skal på feltarbeid!
Håndbok i etnografisk metode
AINA LANDSVERK HAGEN OG GRO STUELAND SKORPEN

• 2016 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202418397 | kr 449,Dette er en brukervennlig metodebok man kan ta med seg i sekken. Den er
spesielt rettet mot samfunnsvitere, og beskriver utfordringene en fersk
feltarbeider møter. Den tar for seg problemstillinger som vennskap, ensomhet
og ubehaget ved å være en outsider. Boken er den første på norsk som tar fatt i
hva som kjennetegner feltarbeidet i en digital tidsalder.
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Hvordan kan du vite om noe er sant?
Veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter
TOR GRENNESS

• 2012 | 234 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202382797 | kr 489,Forfatteren viser den usikkerheten som ligger innebygd i all forskning, og
hvordan den kan reduseres. Boka omhandler de mest sentrale
metodeproblemene og gjør en i stand til å vurdere enkeltundersøkelser. Denne
oppdaterte 2. utgaven beskriver i tillegg hva som skal til for å lykkes med en
oppgave.

Hvordan lese kvantitativ forskning?
PER ARNE TUFTE

• 2018 | 198 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202494117 | kr 369,Boken henvender seg til dem som ønsker å forholde seg til kvantitativ forskning
uten å gjøre slik forskning selv. Hensikten er å gjøre leseren i stand til å
orientere seg i det vanskelige landskapet som kvantitativ forskning
representerer, og kunne forholde seg kritisk til de resultatene denne
forskningen presenterer.

Informasjonskompetanse
Håndbok i kildebruk og referanseteknikker
VIBEKE BÅRNES OG MARIANN LØKSE

• 2015 | 128 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202494681 | kr 309,Informasjonskompetanse er en uunnværlig håndbok for
studenter og forskere som skal skrive eksamensoppgaver, essay,
tidsskriftartikler og større avhandlinger. Boka tar for seg alle de «tekniske» og
formelle sidene ved oppgaveskriving, og viser hvordan man kan bruke bibliotek
og elektroniske databaser på best mulig måte.
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Kvantitativ metode
En praktisk tilnærming
CHRISTER THRANE

• 2018 | 202 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202584832 | kr 459,Boken er eksempeldrevet og koblet tett opp til statistisk programvare (SPSS og
Stata). Den har en tydelig praktisk orientering mot «å gjøre» kvantitativ metode,
og den passer for samfunnsfagene inkludert økonomi, markedsføring,
samfunnsmedisin og idretts- og helsefag.

Kvantitative og kvalitative metoder i
merkantile fag
En introduksjon
MARIT OPPEN, BJØRN ERIK MØRK OG EIRIK HAUS

• 2020 | 420 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202410803 | kr 659,Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag. En introduksjon
gir leserne en innføring i metoder innenfor økonomiske og
administrative fag. Det er lagt vekt på å belyse praktiske aspekter som det er
viktig å ta hensyn til i de ulike fasene av en undersøkelse. For de kvantitative
analysene rettes søkelyset særlig mot bruk av SPSS.

Kvantitative og kvalitative metoder i
merkantile fag
En introduksjon
MARIT OPPEN, BJØRN ERIK MØRK OG EIRIK HAUS

• 2020 | 420 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202680213 | kr 439,-
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Metode og dataanalyse. Oppgavesamling
Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP
GEIR GRIPSRUD OG RAGNHILD SILKOSET

• 2010 | 256 s. | 2. utg. | Heftet | 9788276348651 | kr 509,Boka gir en grundig og praktisk rettet repetisjon av stoffet i hovedboka og
reflekterer både de enkle og de mer ambisiøse læringsmålene i metodepensum.
I likhet med hovedboka er oppgavesamlingen særlig rettet mot studenter innen
bedriftsøkonomi, administrasjon og markedsføring, og den benytter det nye
analyseverktøyet JMP.

Metode, dataanalyse og innsikt
RAGNHILD SILKOSET, ULF HENNING OLSSON OG GEIR GRIPSRUD

• 2021 | 480 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202690649 | kr 769,Denne boken drøfter hvordan man formulerer undersøkelsesspørsmål, utformer
undersøkelser, skaffer til veie og analyserer data, og rapporterer resultatene.
Boken er spesielt beregnet på studenter i markedsføring og
økonomisk-administrative fag.

Regresjonsanalyse
En praktisk tilnærming
CHRISTER THRANE

• 2017 | 264 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202529147 | kr 509,Denne boken forklarer på en enkel og ikke-teknisk måte hvordan regresjon som
statistisk analysemetode fungerer, og hva den kan brukes til. Boken er
eksempeldrevet og ikke-matematisk, med analyser av data som studenter
kjenner seg igjen i uavhengig av fagspesialisering. Boken knytter eksemplene
opp mot analyser i statistikkprogrammet Stata, men også brukere av andre
programmer vil finne boken nyttig.
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Skriv gode oppgaver!
BENTE R. LØWENDAHL OG FRED WENSTØP

• 2013 | 82 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202412340 | kr 339,Dette er en oversiktlig og praktisk bok for alle som skal skrive en akademisk
oppgave. Den er rik på tips, konkrete eksempler og anvendt kunnskap om
oppgaveskriving. Den inkluderer blant annet innsikt i bruk av verktøy som SPSS,
Excel og Word samt oversikt over nyttige databaser. Boken egner seg spesielt
for studenter som vil lære å skrive gode oppgaver, men den egner seg også godt
for studentveiledere.

Skrivekoden
Ti nøkler til en god og effektiv tekst
AUDUN FARBROT

• 2019 | 152 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202635374 | kr 409,Skrivekoden presenterer ti «skrivenøkler» som vil hjelpe deg til å
skrive gode, effektive tekster. Forfatteren, Audun Farbrot, har mange års
erfaring som kursholder, skrivetrener og veileder. Skrivenøklene han presenterer
i denne boken er forankret i egen erfaring, men også teori og forskning på
kommunikasjon, psykologi, påvirkningspsykologi, fagskriving og
markedsføring.

Slik løser du metodeproblemene i
bachelor- og masteroppgaven
TOR GRENNESS

• 2020 | 90 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202661250 | kr 189,Det finnes flere bøker som behandler oppgaveskriving. Denne boka har
avgrenset perspektivet og tar først og fremst for seg metodeutfordringene
studentene møter underveis i oppgaveskrivingen. Det er ofte metodedelen som
utløser flest spørsmål fra studentene når de arbeider med en oppgave, og de er
ofte ganske like. Denne boken behandler noen av de vanligste spørsmålene og
svarer på dem.
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Statistikk og dataanalyse
En moderne innføring
NJÅL FOLDNES, STEFFEN GRØNNEBERG OG GUDMUND HORN HERMANSEN

• 2018 | 542 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202512682 | kr 889,Denne omfattende læreboken er skrevet for bachelorstudenter i samfunnsfag
og økonomi. Den kan brukes som en innføring i statistikk, men den inneholder
også grundigere partier som diskuterer viktige nyanser i forståelsen av inferens.
Boken passer derfor også for masterstudenter som vil unngå de mange
misforståelsene som florerer omkring begrep som konfidensintervall,
hypotesetesting og p-verdier.

Statistisk analyse i Stata
ANNE TJØNNDAL

• 2018 | 188 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202517038 | kr 339,Statistisk analyse i Stata gir en lettfattelig og praktisk innføring i
både enkle og mer avanserte kvantitative analyseteknikker ved bruk av
statistikkprogrammet Stata. Hovedmålet med boken er å gjøre leseren i stand
til å utføre, tolke og presentere kvantitative forskningsresultater ved hjelp av
Stata som analyseverktøy. Den vil være et godt og praktisk hjelpemiddel både
for studenter og forskere.

Statistisk dataanalyse på 1-2-3
CHRISTER THRANE

• 2020 | 140 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202638511 | kr 259,-
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Tall kan temmes!
Hvordan forstå og bruke statistikk
JAN ERIK KRISTIANSEN

• 2018 | 164 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202584863 | kr 409,Boken gir en elementær innføring og veiledning i hvordan man skal forstå og
bruke statistikk. Den gir noen enkle og praktiske råd og vink om hvordan bruke,
tolke og formidle statistikk slik den omgir oss i dagliglivet i form av forholdstall,
prosenter, rater og gjennomsnitt. Hvordan skal tallene beregnes, sammenliknes
og tolkes? Hva er de viktigste fallgruvene?

Visuell kommunikasjon
JOAR SKREDE

• 2021 | 124 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202655402 | kr 219,-

Å studere økonomi og administrasjon
Et kunnskapspuslespill
TRUDE HØGVOLD OLSEN OG ELSA SOLSTAD (RED.)

• 2016 | 314 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202488123 | kr 509,Skrevet for studenter, faglærere og praktikere og gir helhetlig forståelse av det
økonomisk-administrative fagområdet. Inneholder: (1) Beskrivelse av de fire
hovedfagområdene: bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag,
samfunnsøkonomi og metodefag. (2) Diskusjon av sammenhenger mellom
hovedfagområdene. (3) Illustrasjoner på hvordan teori fra hovedfagområdene
kan anvendes på konkrete problemstillinger i en virksomhet.
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Årsak og tilfeldighet
Modeller, eksperimenter og atferd i samfunnsvitenskapene
LEIF HELLAND

• 2016 | 272 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202379308 | kr 419,Flere samfunnsvitenskapelige fenomener analyseres best i spillmodeller, og det
finnes spillmodeller for en lang rekke fenomener som samfunnsvitere er opptatt
av. Denne boka presenterer laboratorieeksperimenter som et verktøy i
samfunnsvitenskapene, og diskuterer sentrale modeller, eksperimenter og funn
inn under dette.
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Lover og forskrifter

Særtrykk av lover og forskrifter
Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av
særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange
sentrale lover og forskrifter, med historiske og faglige noter.
Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet,
vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.

Noen aktuelle lover og forskrifter:
Aksjeloven, Allmennaksjeloven og
representasjonsforskriften
9788202629656

Regnskapsloven m/forskrift og
bokføringsloven m/forskrifter
9788202630812

Revisorloven m/forskrifter
9788202631352

En komplett oversikt over våre særtrykk av lover og forskrifter finner du på
cda.no og i katalogen Lover og forskrifter.
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