
ledelsekarriere

Globaliseringen er en kendsgerning på oversig-
ten over de bedste managementbøger i 2011.  
Det tre første er ikke-danske. Først på fjerde-
pladsen kommer den eneste rene danske ma-

nagementbog. Den er skrevet af Christian Nissen, som 
har skrevet en bog om offentlige ledelse. 

Anmeldelser og opgørelser af hitlister vil altid have 
et element af subjektivitet.  En opgørelse baseret på op-
lag vil se anderledes ud. Ikke mindst hvis pensumbøger 
fra  universiteter og professionsskoler kommer med på 

listen. Kriterierne er, at bøgerne har gjort en forskel, og 
der kommer nye ting frem, som sætter dagordenen in-
den for ledelse. 

Et område, hvor mange har en mening. Ikke mindst 
om hvad, der er god og dårlig ledelse. En ting er helt sik-
kert.  Næste år kommer der endnu flere management-
bøger, og der vil stadig være dårlig ledelse. Bogen, der 
kan udrydde dårlig ledelse er endnu ikke udgivet.  Den 
bog findes ikke.  B 

Årets bedste managementbøger

Hit. Det er udenlandske bøger, som dominerer 
oversigten over de bedste managementbøger i 
2011.  Christian Nissen har skrevet den bedste 
danske bog om ledelse i år. HENRIK ØRHOLST
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World 3.0 
Af Pankaj Ghemawat
Harvard Business Review Press

 
Den indisk fødte professor Pankaj 
Ghemawat har skrevet årets bedste 
managementbog. Med den bog får han 
gjort op med globaliseringen og de my-
ter, der omgiver den. Vi er slet ikke så 
globale, som vi går og bilder os selv ind. 
90 procent af alle mennesker forlader 
ikke det land, de er født i. Mindre end to 
procent af alle telefonsamtaler i verden 
krydser landegrænserne. Til gengæld 
er der store forskelle på de enkelte 
lande. ”World 3.0” tager livtag med 
New York Times-skribenten Thomas 
Friedman, der ikke mener, at afstande 
betyder noget længere. Men det gør 
det. Det dokumenterer professoren fra 
Barcelona, som tidligere var tilknyttet 
Harvard Business School. Her er han 
den yngste professor, der nogensinde er 
udnævnt til professor dér.  B

Innovation 
Af Jeff Dyer, Hal Gregersen og Clay-
ton M. Christensen
L&R Business

 
Tre tunge professorer fra tre 
af verdens stærkeste busines-
schools har sat sig sammen 
og skrevet den bedste bog om 
innovation, der er udgivet i 2011. 
De finder frem til det, som der 
skal til for at få de rigtige ideer, 
som kan skabe resultaterne. De 
får påvist, at de ledere, som har 
styr på innovationen adskiller 
sig fra deres blege kollegaer på 
fem områder.  Men det er ikke 
noget, de er alene om. Andre 
kan lære kunsten. Det kan ”In-
novation – tænk anderledes og 
gør en forskel” hjæpe med, og 
læsningen af den bog vil være 
det første skridt til at blive bedre 
til innovation.  B

Handlingens Kunst 
Af Stephen Bungay
Gyldendal Business

 
Den britiske militærhistoriker Stephen 
Bungay har skrevet flere anerkendte 
bøger om militærhistorie. Samtidig har 
han arbejdet som konsulent og undervi-
ser ved flere ledelsesprogrammer. Med 
bogen ”Handlingens Kunst” knytter han 
preussisk militærledelse fra den første 
halvdel af 1800-tallet sammen med de 
udfordringer, ledere står med i dag. Ho-
vedbudskabet er, at alt for mange ledere 
oplever friktion i deres dagligdag med at 
føre strategien ud i livet.  Svaret er klart og 
tydeligt; der er brug for klarhed og retning 
for at nå de fastlagte mål. Ikke mere 
kontrol, som ofte er svaret når strategipla-
nerne skal eksekveres.

 Bogen har et spændende tilbageblik i 
historien, og den kan derfor læses af dem, 
der er uden for målgruppen af manage-
mentbøger.  B

Lederskab til Borgernes Bedste 
Af Christian S. Nissen.
Gyldendal Business

 
Det er en rejsebog og en fortælling 
om offentlig ledelse.  Christian Nis-
sen er DJØF-kongen, og han er ofte 
blevet trukket frem som eksempel 
på den gruppe af mennesker, der 
i kraft af deres samfundsmæs-
sige uddannelse får lov til at stå på 
kommandobroen i den offentlige 
sektor, men også for hele samfundet, 
hvor de optager de fleste pladser i 
Folketinget. 

 Bogen er først og fremmest 
skrevet til dem, der er en del af den 
sektor, men vi, der står uden for og 
kigger ind for at holde øje med, om 
vi får noget for skattekronerne, kan 
også læse bogen med stort udbytte. 
Christian Nissen er velskrivende og 
har formået at kaste kancelli-bacil-
len af sig.    B
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