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Efter sin omtalade studie av Djursholm riktar Mikael Holmqvist nu
strålkastarljuset mot Handelshögskolan i Stockholm. Handels.
Maktelitens skola är den första inträngande analysen av denna
institution, där inte bara den ekonomiska makteliten utbildas och
fostras, utan även den politiska. Skolan grundades 1909 av det
svenska näringslivet och är alltjämt ett privat universitet, men

finansieras också av offentliga medel. Handelshögskolan utmärks av
sin mycket selektiva antagning, och är det närmaste man kan komma
en elitskola på universitetsnivå i Sverige. Vilka studenter är det som

kommer in på Handels och hur formas de för framtida
maktpositioner? Vilka är förutsättningarna för fri och oberoende
forskning och undervisning när näringslivet leder verksamheten?
Och hur påverkar denna skola det vidare samhället i en social,

moralisk och politisk bemärkelse?

Mikael Holmqvist är docent i sociologi och professor i
företagsekonomi vid Stockholms universitet, utbildad i Sverige och
Frankrike. Han har varit återkommande gästforskare vid Cornell



University och Stanford University i USA. Hans forskning handlar
om arbete, makt och organisation. Holmqvists uppmärksammade bok

Djursholm. Sveriges ledarsamhälle utkom 2015.

Vart Holmqvist vänder sig ser han hur näringslivets ideal och
värderingar genomsyrar Handels. () Det här är en kolossalt nyttig
bok. Det är sällsynt med täta analyser av högskolans värld. Sverker

Sörlin, Dagens Nyheter

Sällan har väl en bok legat så rätt i tiden som Handels (). För
berättelsen om Handelshögskolan i Stockholm är just en berättelse
om näringslivets växande status i Sverige. Johan Anderberg,

Expressen

I sin bok om Handelshögskolan visar företagsekonomen och
författaren Mikael Holmqvist hur Sveriges maktnobless formas,
fostras och reproduceras. Henrik Malm Lindberg, Upsala Nya

Tidning

Handels är ett övertygande underlag för att slå näven i bordet. Inte
vara lika fogliga mot ekonomismens beslutsfattare som de är mot
näringslivet. Fler borde hålla ett kritiskt örnöga. Annelie Jordahl,

Sydsvenskan

Mikael Holmqvists nya studie ger en fascinerande inblick i det slutna
system som Handelshögskolan i Stockholm utgör. Boken är lika
kritisk som initierad (). Rikard Flyckt, Jönköpingsposten

Holmqvist förmedlar djup kunskap om eliterna skola, med ett kritiskt
perspektiv, som jag finner högst sympatiskt. Han klär av skolans inre
och yttre verksamheter på ett riktigt avslöjande sätt. Lars-Erik

Alkvist, Dala-Demokraten

Holmqvists skildring av den självsäkra, handlingsinriktade lilla
högskolan på Sveavägen är rolig på det sätt sociologi ofta är: det är

ju förbluffande upplysande, hårresande ibland, att ta del av
människors självbild. Per Andersson, SVT Kulturnyheterna

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Handels : maktelitens skola&s=sebooks

