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om, hvordan det moderne Danmark blev til. Hvordan både samfundsledelse og
virksomhedsledelse i årene efter Anden Verdenskrig banede vej for en bred
produktivitetsbevægelse, der førte til en historisk velstandsbølge og lagde

grunden for velfærdssamfundet.

Krumtappen i den bedrift var Produktivitetsudvalget under daværende
handelsminister Jens Otto Krag. Her formede repræsentanter for arbejdsgiverne

og arbejdstagerne sammen med politikere og embedsmænd en ny
samarbejdsmodel og plan for Danmark.

Men selve initiativet til den danske produktivitetsbevægelse kom fra USA. Og
her er historien om, hvordan det gik til.

Hvad er det, der gør, at nogle virksomheder og organisationer klarer sig særlig
godt og skaber vækst, arbejdspladser og livskvalitet til glæde for mange? Det er
det spørgsmål, Den danske ledelseskanon forsøger at give et svar på ved at skildre

12 af de største ledelsesbedrifter i Danmark siden Anden Verdenskrig.
Ledelsesbedrifterne er udvalgt af Steen Hildebrandt, Majken Schultz, Kurt Klaudi

Klausen, Per Nikolaj Bukh og Per Jenster
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