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Tania Ellis’ ”The New Pioneers” er en speci-
el bog, som rammer tidsånden. Alene af
den grund skal den læses. Ikke som kedelig
obligatorisk læsning, men fordi man kan få
en ide om, hvordan man kan gøre en for-
skel for andre end dem, der bare tænker på
at få penge i kassen. 

”The New Pioneers” går op i gear sam-
menlignet med den første bog. Den anden
bog er en opdateret engelsk version af den
første, hvor forfatteren foretager en opda-
tering af, hvad der er sket inden for de se-
neste år. Og netop inden for feltet ”social
innovation” har der været en rivende ud-
vikling. 

I den første bog var der et forord af Mads
Øvlisen. Allerede det er gode tegn. Den
nye udgave skruer endnu højere op. Der er
forord af Klaus Schwab, som er grundlæg-
ger af World Economic Forum. Senest
mest kendt for at være arbejdsgiver for
Helle Thorning-Schmidts mand, når han
ikke lige er på Østerbro i København. 

World Economic Forum er et af verdens
mest indflydelsesrige fora, hvor topchefer
og toppolitikere mødes på tværs af alle
grænser og kommunikerer om aktuelle
emner. 

Bogen er på en gang global og lokal. Og
alene af den grund har den et udsyn, som
mange andre ledelsesbøger ikke har. Det
gør den til en særdeles læseværdig bog,
som er fyldt til randen med eksempler.
Netop eksemplerne er ofte det, som gør
forskellen på en god og en dårlig manage-
mentbog. 

Det er ikke en bog, der flyver af sted med en
halv vind og kvarte eksempler, som ingen
rigtig kan forholde sig til. Der er en særde-
les omfattende research bag bogen, og det
betyder, at forfatterens budskaber om nye
måder at drive virksomhed på går direkte
ind på samme måde, som når Steve Jobs
står på podiet og præsenterer en ny dims,
som i-nørder ikke kan leve uden.

Mange af eksemplerne er danske, og det
betyder, at den danske læser vil få et større
udbytte af bogen end andre. Det vil derfor
være en oplagt gave til en besøgende, der
gerne vil forstå mere om, hvad danskerne
kan inden for netop dette felt, hvor vi be-
finder os i allerforreste række sammenlig-
net med mange andre lande. 

Ligesom i den første bog er alle ingredi-
enserne til stede for, at det er en politisk
korrekt bog, der passer til diskrete caffé
latte-farvede meninger om etik og bære-

dygtighed. Også denne gang får paradig-
merne en sang igen. 

Forord og introduktion er meget langt. Først
25 sider fremme i bogen begynder den for
alvor. Der er fire kapitler, og de er hver for
sig nogle store mundfulde. Flere – og kor-
tere – kapitler havde givet et bedre forløb i
bogen. Det giver et uhensigtsmæssigt
tungt første indtryk.

Første kapitel beskæftiger sig med glo-
baliseringen, og hvad den betyder for må-
den, både samfundet og virksomhederne
fungerer på. 

I de to efterfølgende kapitler bevæger
Tania Ellis sig i retning af, hvordan sam-
spillet er mellem samfund, virksomheder
og den enkelte borger/medarbejder. 

Sidste kapitel kigger ud i fremtiden, og
hvad der venter, men hun skriver allerede
på den første side, at det er umuligt at for-
udse. 

Det er en bog, der rejser mange spørgsmål.
Men det er samtidig en bog, der også be-
svarer dem. Bogen går videre end den tra-
ditionelle CSR, som er en forvokset udgave
af hattedamerne. Det er nødvendigt med
(Corporate) Social Innovation i stedet for,
og det betyder, at der ikke alene skal ska-
bes værdi for aktionærerne. 

Tania Ellis skriver flydende og præcist,
og læseren føler sig aldrig træt og udkørt
pga. emnet. Tværtimod. Man er i godt sel-
skab. 

Vellykket overgang til engelsk
Tania Ellis’ internationaliserede udgave af ”De nye pionerer” går videre end til at behandle
den traditionelle opfattelse af virksomheders samfundsansvar.
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Optikerkæden Louis
Nielsen har ansat
Kasper Granat (bille-
det) som ny marke-
tingchef. Han kommer
fra en stilling som Se-
nior Project Manager
hos Vestas.

Klaus Landstrøm er fratrådt som be-
styrelsesmedlem for K/S Haretoften II. 

Jens Henrik Nielsen er både udtrådt
af bestyrelsen og direktionen for Upda-
ta Europe A/S. Steen Engholm er her-
efter indtrådt i bestyrelsen, og Mads
Veibye Johansen er indtrådt i direktio-
nen.

Karl Erik Knaack er i ledelsen for He-
wa – Health Care ApS blevet udskiftet
med Birgitte Olsen.

Torben Klitbo, Jørgen Ipsen Lange og
Christian Lytje er alle indtrådt i besty-
relsen for Copenhagen Food Consulting
ApS. 

Lasse Ingemann Brodt har overtaget
Nicholaus Örebys stilling som adm. di-
rektør for Bring Express Danmark A/S.

Ib Svendstrup Paaskesen og Jørgen
Erik Holst er begge udtrådt af besty-
relsen for Nordic Medical Supply Admi-
nistration ApS. 

Christian Pedersen-Bjergaard er ud-
trådt af bestyrelsen for Gigacontent
A/S, hvorefter Uwe Michael Helmut
Horn er indtrådt.

Jan Allan Nielsen er indtrådt i 
direktionen for ABC Estates ApS. 

Jørn Tækker er udtrådt af direktionen
for Selskab Holding II Holding ApS,
hvorefter Lene Mylin er indtrådt. 

Ivan Harbo Jakobsen er fratrådt som
direktionsmedlem for Innovation & Co.
ApS til fordel for Ole Poulsen. 

Mikkel Kessler har stiftet Cohebo ApS,
hvor han selv tiltræder som adm. direk-
tør. 

Per Algot Enevoldsen er fratrådt som
bestyrelsesmedlem for Pandora A/S.
Andrea Dawn Alvey, Povl Christian
Lütken Frigast, Sten Daugaard, Mar-
cello Vittorio Bottoli og Allan Leslie
Leighton er herefter tiltrådt.

Steffen Busk Jespersen har over-
taget Michael Roschmann Skov-
gaards formandspost i bestyrelsen
for RM-Group China ApS. 

Daniel Hansen er fratrådt som di-
rektionsmedlem for City Wellness
S.M.B.A. Anni Lisbeth Pedersen er
herefter tiltrådt.

Søren Rasmussen er indtrådt som
adm. direktør for Albatros Travel
A/S. 

Knud Martin Trolle fratrådt som er
adm. direktør for Atea Finans A/S til
fordel for Henrik Jakobsen. 

Jeanette Hassel Lauritsen er fra-
trådt som adm. direktør for Kraks
Forlag A/S. Carl Mattias Wedar er
herefter indtrådt. 

Steffen Lauge Pedersen og Viggo
Rasmussen er udtrådt af bestyrel-
sen for N. Nørholm & K. Lemming
A/S til fordel for Søren Jensen og
Niels Pind. 

Klaus Garde Nielsen er fratrådt
som direktionsmedlem for Jati ApS.

Martin Nielsen er herefter indtrådt. 
Erik Fogt og Claus Peter Hovmand
Madsen er udtrådt af bestyrelsen for
K/S Wind Partner 45 til fordel for Kim
Madsen. Erik Fogt er samtidig fratrådt
som adm. direktør, hvorefter Kim Mad-
sen er indtrådt. 

Hanne Danielsen er indtrådt i besty-
relsen for Hill & Knownlton A/S i stedet
for Jens Frederik Kofoed.

Pressemeddelelser om udnævnelser og
rokader i virksomheder bedes sendt til
erhvervnyhed@jp.dk.
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Hege Margrethe Ekberg, AC-medarbejder
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