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David P. Norton står bag flere bøger om balanced scorecard, hvoraf den mest kendte er The Balanced
Scorecard: Measures That Drive Performance fra 1992. Kaplan forsker, mens Norton er praktikeren i
makkerskabet, og sammen udbreder de kendskabet til balanced scorecard – et system, der hjælper

virksomheder med strategiimplementering. I et interview med denne e-bogs forfatter fortæller Robert Kaplan
blandt andet om CFO’ens rolle i virksomheden og om, hvorfor det er så svært at implementere en strategi.
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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