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bestemmende for forretningslivets udvikling. Hvorfor og hvordan údvikler forretningslivet, virksomhederne
og deres organisationer og teknologien sig, som de gør? Hvorfor opnår virksomheder succes? Hvorfor gør vi i
Danmark os gældende inden for bestemte områder, mens man i andre lande har førende virksomheder i andre
forretningsområder? Hvad betyder globaliseringen? Hvorfor og hvordan organiserer virksomheder sig, som de

gør? Hvorfor og hvordan udvikler digitaliseringen sig og får så stor betydning? Selv om fokus er på den
aktuelle og nærmeste fremtid skal man have historien med for at forstå baggrunden for det udskilningsløb, der
er foregået i det globale forretningsliv, og den dynamik som former organisationer og teknologi før, nu og i
fremtiden. Der gøres særlig meget ud af den digitale udvikling, som her i 2010'erne for alvor er i gang med at

transformere forretningsliv og samfund.
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