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Årets bedste ledelsesbøger 2020
En gang om året udvælger Børsens boganmelder Henrik Ørholst årets bedste ledelsesbøger. Det sker
også i år, og det har været et godt bogår. Det har gjort udvælgelsen svær. Enhver boganmeldelse er
subjektiv. Det gælder også denne liste. Andre vil nå frem til andre bøger. En ting er vigtig at huske
på: ledelsesbøger er stadig en kilde til inspiration, og også 2021 vil byde på en strøm af bøger

What is strategy?
“What is strategy?” er en illustreret guide til Michael Porters tankesæt om strategi. Den
havde jeg ikke lige set komme. Michael Porter som tegneserie, og Harvard-professoren er
med som en helt, der kommer flyvende ind med helikopter for at hjælpe en bestyrelse, der er
sammensat af forskellige dyr. 

Den berømte strategiprofessor er det eneste menneske, der er med i tegneserien. Det er
næsten som at læse “Strategi i Andeby”. 

Originalt og godt tænkt. Der bliver ikke gået på kompromis med fagligheden. Meget over-
raskende, at Harvard Business Press udgiver en tegneserie.

Invent & Wander
Det er ikke hver dag, at en af verdens rige-
ste mænd, Jeff Bezos, skriver en bog. Men
nu ligger den der. “Invent & Wander” som
er udkommet på Harvard Business Review
Press. Der er forord af Walter Isaacson,
som i Danmark er mest kendt for mur-

stensbogen om et andet erhvervsikon,
Steve Jobs.

Man kan diskutere, om Jeff Bezos er rig-
tig forfatter. “Invent and Wander” er pri-
mært en samling af hans breve til aktio-
nærerne i Amazon. De bliver udsendt en

gang om året som en slags “State of the
Union”. De udgør langt den største del af
bogen. Der er en stribe taler og interview,
og Walter Isaacson har det første afsnit,
hvor læserne bliver introduceret til Jeff
Bezos.

Det handler ikke
om dig
Bogen “Det handler ikke om dig”
gennemgår de fem stoiske prin-
cipper. Men heldigvis får de ikke
lov til at hænge og svæve under
loftet uden jordforbindelse. De
bliver transformeret til en travl
mellemleders – og andres – hver-
dag. Det gør bogen nærværende.
Og stærk.

“Det handler ikke om dig” er ik-
ke nødvendigvis en ledelsesbog.
Det er meget mere end det, men
topchefen, der slås med en be-
sværlig bestyrelse, demotiverede
mellemledere og oplevelsen af, at
der hele tiden kommer flere og
flere modstridende interesser,
kan hente meget viden og inspira-
tion her. Det hele handler ikke om
dig.

Humanocracy
Gary Hamel og Michele Zanini har med “Humanocracy”
foretaget et voldsomt opgør med bureaukratiet. Jeg hå-
ber, bogen vil blive læst af alle topchefer og ikke mindst
dem, som sidder i ledelsen af offentlige tilsyn og andre
myndigheder, som udarbejder regler for, hvordan man
skal drive virksomheder. 

Bogens hovedbudskab er enkelt: organisationer skal
være lige så kreative og inspirerende som de medarbej-
dere, der er en del af hverdagen. Desværre oplever de
noget helt andet; at organisationerne dræber medar-
bejdernes energi og vilje til at gøre en forskel.

Fra vugge til krukke
“Fra vugge til krukke” er en stærk faglig bog, men det er samti-
dig god underholdning for dem, der gerne vil havde et aktuelt
signalement af danskerne i 2020. Samtidig er det en bogver-
sion af det kendte tv-program “Kender du typen?”. 

Det er en mursten, og læseren får et samlet billede af, hvem
vi er. Det er ganske enkelt fremragende læsning. Bogen er vel-
skrevet med et glimt i øjet. 

Det er Louise Byg Kongsholm fra PEJ-gruppen, som har sat
sig til tasterne. Det er en gennemgang af danskernes livsfaser
og forbrug gennem et helt liv. Derfor titlen.

Samfundskontrakten
Tue Mantoni er en opdagelsesrejsende, som har et mål:
at finde ud af, hvad der er så unikt ved Danmark og ikke
mindst dansk erhvervsliv. Det gør han ved at sætte sig
ind i Teslaen sammen med ghostwriteren Susanne Say-
ers. 

“Samfundskontrakten” er ikke en bog, som fortæller
om “sådan-fik-jeg-succes-i-mit-liv”, og hvordan en
topchef skal blive bedre til at drive virksomheden. Det er
en debatbog, som kommer med et vægtigt indspark til,
hvad der skal til for at styrke Danmarks position, således
at vi stadig kan være et af verdens mest trygge samfund.

Du er leder –
ikke coach
Du er leder – ikke coach – ansvaret er dit” er
ledelsesbogen, som er skrevet til dem, der ik-
ke gider høre mere snak, men vil have svar,
handling og ledelse. 

Bogen kommer omkring mange facetter af
ledelse, men en af de største kvaliteter er de-
res opgør med den coachingbølge, der har
skyllet over store dele af dansk erhvervsliv.

Forfatterduoen vil tilbage til rødderne in-
denfor ledelse. Der hvor en leder giver svar og
tager ansvar og ikke forsøger at løbe væk fra
ansvaret under dække af at benytte sig af en
coachende ledelsesstil. Dermed er det også
et opgør med store dele af ledelseslitteratu-
ren.

Den digitale
virksomhed i
praksis
160 sider digital viden. Mere
skal der ikke til, før du har en
god forståelsesramme for di-
gitaliseringens muligheder.
Forfatteren Henrik Valentin
Jensen har skrevet en minima-
listisk bog om digitalisering i
praksis. Bogen er nem at læse.
Der er ikke tomgang. Man går
lige til sagen. Kort og effektivt. 

Men allervigtigst: bogen er
til at forstå. Dermed bliver
målgruppen udvidet betragte-
ligt. 

“Den digitale virksomhed i
praksis” er en af de bedste bø-
ger på dansk om digitaliserin-
gens muligheder – og umulig-
heder.

BØGER

Af Henrik Ørholst

Den digitale virk-
somhed i praksis

Henrik Valentin Jensen
Samfundslitteratur
160 sider
299,00 kr.

Du er leder – ikke coach

Henrik Lind & Dion Sørensen
www.lederikkecoach.dk (den er ikke
udgivet på et forlag)
190 sider
252,00 kr.

Samfundskontrakten

Tue Mantoni
Life Publishing
192 sider
249,95 kr.

Fra vugge til krukke

Louise Byg Kongsholm
PEJ Gruppens Forlag
585 sider
680 kr.

Humanocracy

Gary Hamel & Michele Zanini
Harvard Business Review Press
352 sider 
23,00 pund

Det handler ikke om dig

Niels Overgaard
People’s Press
240 sider
249,95 kr.

Invent & Wander

Jeff Bezos
Harvard Business Review Press
288 sider
21,00 pund

What is strategy?

Joan Magretta, Emile Holmewood og
Heinrich Zimmern
Harvard Business Review Press
72 sider
25,00 dollar
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