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kaldt ”den praktiske teoretiker” i denne e-bog, som giver et overblik over hans forfatterskab og dykker ned i
nogle af hans vigtigste synspunkter. Et af disse er, at ledelse ikke foregår i teoretiske betragtninger, men ude i
hverdagen, i virksomheden. Som han taler om i e-bogens interview, ser han derfor meget negativt på MBA-
uddannelsen, der ikke giver sine studerende nogen praktisk erfaring, hvad angår fx implementering. Kort sagt
lærer man ikke ledelse af en MBA, kun ledelsesteori, og som eksempel nævner han USA’s tidligere præsident
George Bush. Hvad siger de største guruer om ledelse? Små e-bøger med de største ledelseseksperters tanker
om at udvikle organisationskultur, innovation og bundlinje. Gurubøgerne er en slags greatest hits i e-bogform

– udvalgt af Henrik Ørholst, som er senior marketingstrateg hos PFA Pension, uddannet cand.oecon. fra
Århus Universitet og forfatter. Han er derudover anmelder på Berlingske Tidende.
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