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De fleste ledelsesbøger hand-
ler om ét bestemt emne – og
ofte også en bestemt metode
eller teknik, som forfatterne
mere eller mindre lovprisen-
de fremhæver som værende
særlig egnet, særlig ny eller
bare særlig nem at få succes
med.  Kigger man ned over
bogkataloget springer emner
som balanced scorecard, acti-
vity based costing, customer
relationship management, va-
lue based management, den
lærende organisation, viden-
ledelse osv frem. 

Det er modeord, det hand-
ler om. De smarte begreber,
som vi  egentlig ikke bryder
os så meget om, og som vi
helst vil kritisere og lægge af-
stand til. For nogle er trebog-
stavsledelse næsten at sam-
menligne med den forbudne
frugt i paradis – i al fald har
vi svært ved at lade være med
at smage. Det gælder hvad
enten man er virksomhedsle-
der eller underviser.  Begre-
berne klinger så dejligt.

Der kommer nye begreber
til hele tiden. Dem vi kender
blandes på en ny måde og
nye bøger udgives. Flere og
flere. På den baggrund kan
det synes håbløst at følge
med i nye ledelsestrends og

modebølger. I den hekti-
ske dagligdag bliver det
for de fleste af os et lang-
tidsprojekt at få læst en
bog. Det nye som vi hør-
te om på konferencen,
som chefen lod hænge i
luften og som vi læste
om i avisen trænger
sig på. Vi køber en
bog, som vi flere gan-
ge om ugen flytter
rundt på:  Natbor-
det, tasken, toget,
skrivebordet osv.
Men er det værd at
læse mere end de
første 50 sider?

STOP!

En dag sagde strategi-redak-
tøren på Harvard Business
Review, Joan Magretta, stop.
Det kom der bogen Ledelse i
Grunden ud af, og det er be-
friende at læse den nu forhen-
værende redaktørs bog, der
på eminent vis fortælles os,
hvad det egentlig er det hand-
ler om, når vi skraber al gla-
suren af begreberne.  Det er
Joan Magrettas gennemgåen-
de synspunkt, at man ved at
fokusere på forståelsen af
virksomhedens værdiskabelse
kan komme til kernen af,
hvad ledelse handler om. 

Magrettas bog adskiller sig
fra de mange bøger, der lov-
priser nye ledelseskoncepter,

ved i stedet for at foreslå nye
metoder og teknikker, at brin-
ge os tilbage til de grund-
læggende principper for le-
delse. Og det er ikke uden
grund, at hun i bogens forord
fremhæver, den betydning
Peter Druckers klassiske værk
Management fra 1970’erne
har haft for udformningen af
de tanker, som hun i sin bog
deler med os.

Mission og vision

Bogen er struktureret i to de-
le. Den første del handler om
design og består af fire kapit-

ler med emnerne værdiska-
belse, forretningsmodeller,
strategi og organisation, mens
anden del bærer titlen »Exe-
cution: Making it Happen«.
Denne del indeholder fem ka-
pitler, der viser, hvilken rolle
den talbaserede opfølgning
har, hvordan mission, vision
og værdier bruges, hvordan
innovation og usikkerhed
håndteres og endelig et kapi-
tel om menneskene i organi-
sationen.

Ganske provokerende er
dette kapitel placeret som det
sidste. Det er befriende at se,
at forfatteren ikke per refleks

forfalder til at tage udgangs-
punkt i medarbejderne, deres
kompetencer, osv. som virk-
somhedens vigtigste funda-
ment. 

For, som Magretta skriver,
så handler alle ledelsesdisci-
plinerne jo om at understøtte
individers specialiserede bi-
drag, således at de tilsammen
skaber en fælles organisato-
risk indsats.

Dette kan synes som en
umulig opgave af fortælle alt
om ledelse på omkring 250
sider, for der er ikke blot god
og dårlig ledelse, men snarere
mange forskellige slags god

ledelse, hvilket da
også er en Magrettas
konklusioner: Ledel-
se er utrolig situati-
onsbestemt – nok og-
så mere end man får
indtryk af i de fleste le-
delsesbøger.  Men ikke
desto mindre har Mag-
retta sat sig for at besva-
re spørgsmålet om, hvad
ledelse er. Det lykkes rig-
tig godt.

For alle

Bogen er usædvanlig
velskrevet og meget nem at
gå til.  Forfatteren skriver
selv i forordet, at det er en
bog for alle, hvilket faktisk er
rigtig. Den kræver ikke forud-
gående kendskab til ledelses-
teori, men formår derimod
undervejs ved eksempler og
cases at trække på indu-
striøkonomisk og organisati-
onsteoretisk litteratur, så alle
kan være med.  Men det er ik-
ke en banal bog  - og den er
ikke overfladisk!

Det er skæbnens ironi, at af
Joan Magretta undervejs i si-
ne bestræbelse på at lægge af-
stand til den luftige manage-
ment retorik og reetablere re-
spekten for den grund-
læggende ledelse  selv er på
vej til at blive en international
managementguru. Da bogen
sidste år udkom i USA strøg
den til tops på bestseller-li-
sterne og hun holder selv fo-
redrag på linje med de andre
konceptmagere. Så måske er
det den ledelsesmæssige re-
trobølge, der har ramt os. Alt
imens vi downsizer og rigthsi-
zer virksomhederne er turen
nu kommet til ledelsesreto-
rikkens pomp og pragt.
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Der findes mange forskellige slags god
ledelse,og ledelse er utrolig 
situationsbestemt, fastslår Joan Magretta
i »Ledelse i Grunden«,hvor hun 
lægger afstand til den luftige 
managementretorik


