
F    En god leder, der lige er tiltrådt, skal altid 
bruge den første tid på at kigge sig om og 
lære virksomhedens kultur at kende.

           Geert Hofstede, professor

Når DJØF-kongen Christian Nissen har skre-
vet en bog om offentligt ledelse, er det ikke en 
tilfældig forfatter, som ikke har arbejdet med 
de udfordringer og muligheder, der er i den of-
fentlige sektor. Han ved, hvad han skriver om. 
Det gør ”Lederskab – til borgernes bedste” til 
en bog i særklasse om offentlig ledelse.

Når man er ansat i den private sektor, er of-
fentlig ledelse mere kedeligt end en finsk TV-
film om polarrævens liv i Lapland. Intet kan 
være mere forkert. Allerede på de første sider 
får Christian Nissen udfoldet, hvor forskelligt 
den offentlige sektor er skruet sammen. Det er 
ikke en stor grå masse, hvor pengene forsvin-
der ned i et dybt hul; den er lige så kompliceret 
og uoverskuelig som den private sektor. 

Forordet i bogen er et billede på det. Frem-
ragende skrevet. Her skriver Christian Nissen: 
”At skrive en bog om godt lederskab i den of-
fentlige sektor er som at skulle servere en fæl-
les menu til en middag med multikulturelle 
gæster omkring spisebordet”.

Det en rejsebog, hvor Christian Nissen er 
rejseleder. Og han er en af de bedste inden for 
feltet. Der er faktuelle oplysninger, krydret 
med sjove historier fra de mange år i den of-
fentlige sektor. 

Personlig, afslappet form
Bogen er skrevet i en personlig essay-form. 
Afslappet sprog uden at falde i kløften med 
smarte DJØF-ord eller indviklet kancellisprog, 
hvilket ellers ofte er kendetegnende ved bøger 
og artikler om offentlig ledelse. 

Umiddelbart kan ”Lederskab – til borger-
nes bedste” virke som en erindringsbog. Chri-
stian Nissens karriere har udfoldet sig i seks 
forskellige offentlige organisationer. Dermed 
har han været den opdagelsesrejsende, som 
har været i stand til at møde de meget forskelli-
ge kulturer, som hver enkelt af de arbejdsplad-
ser karakteriserer. Det er udgangspunktet for 
bogen, hvor han fortæller om det komplekse 
og modsætningsfyldte felt, offentlig ledelse nu 
engang er. 

Igennem hele bogen er der små eksempler, 
der er både underfundige og tankevækkende, 
og her får læseren et indtryk af, hvad det er for 
problemstillinger, der karakteriserer offentlig 
ledelse. Ikke mindst,  når der skal tages politi-
ske hensyn. 

Det offentliges svar på Dirty Harry
Christian Nissen er ikke bange for noget. Han 
er den offentlige sektors svar på Dirty Harry i 
Clint Eastwoods skikkelse; han har høje idea-

ler, og han stopper ikke, før retfærdigheden er 
sket fyldest.

Han tør også tage fat i ømtålelige diskussio-
ner:

”Det afbræk, som en barselsorlov inde-
bærer, har også en hæmmende virkning for 
en leder-karriere, især fordi den næsten altid 
fordeles skævt mellem fædre og mødre. Men 
også fordi mange kvinder nu bliver mødre i 
30-års-alderen, netop den aldersgruppe, hvor-
fra ledere ofte rekrutteres.” 

Sådan. Der er flere skarpe kommentarer af 
samme skuffe. Problemstillingen gælder ikke 
kun i den offentlige sektor. Den udfordring er 
mindst lige så stor i den private sektor.

Skrevet til den offentlige leder
”Lederskab – til borgernes bedste” er skrevet 
til den offentlige leder. Det gælder, uanset om 
det er en kontorchef i et ministerium eller en 
leder af en børnehave i Brædstrup. Det største 
udbytte ved læsning af bogen vil vi, der finan-
sierer den offentlige sektor, få, idet den giver et 
fremragende indblik i de mekanismer, der er 
gældende. 

Det gør bogen sjældent læseværdig. Chri-
stian Nissen er en glimrende rejseleder, der 
ikke bare lirer en tekst af, som den dårlige rej-
seleder vil gøre. Her er passion og ikke mindst 
indsigt. Bravo!  B   
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Offentlig ledelse – en 
rejseguide i særklasse

Anmeldelse. En ny bog af DRs tidligere topchef 
Christian S. Nissen tager læseren ved hånden 
og viser, hvad offentlige ledelse er for noget – 
på godt og ondt. 
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VI HAR BRUG FOR PROFESSIONELLE ILDSJÆLE!
Danmarks fl otte position i fremtidens globale innovationssamfund skal 
drives af professionelle ildsjæle. Evnen til at opdage og udvikle fremtidens 
ildsjæle vil være afgørende for, at vi kan videreudvikle vor velfærd.
Henrik Hvilshøj og Lars Vesterløkke har med bogen ”Professionelle Ildsjæle
- uden glød intet velfærdssamfund” skabt ny, spændende og tankevækkende indsigt i 
de professionelle ildsjæle.

Køb dine billetter på: lidtmere.dk/ildsjael

Torsdag 10. november 2011, kl. 14.30-18.00
Berlingsalen, Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K
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