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VI BEFINDER OS midt i en vedvarende global �nansiel, kulturel og eksistentiel krise, som har dybe 

politiske rødder og store sociale og menneskelige konsekvenser for os alle. Den har sin baggrund i stærke 

globale politiske og markedsskabte strukturer, som vi har svært ved at påvirke, men hvortil vi må prøve 

at �nde mere intelligente modspil for at overleve. Dette globale megaregime er på vej til at kolonisere 

vores selvforståelse og er en trussel mod vore kulturelle værdier: Demokratiet, ligheden, ytringsfrihe-

den, livskvaliteten, autonomien, �eksibiliteten etc. Vi har derfor behov for at mobilisere en bred folkelig 

forståelse, involvering og modstandskraft. Det handler ikke kun om på kort sigt at sikre økonomisk balance, 

konkurrencekraft og materiel velfærd. Det handler om at se virkeligheden i øjnene ud fra et langsigtet 

værdiperspektiv: Hvad er det for et samfund, vi ønsker at leve i på længere sigt? Hvordan skal vi prioritere 

mellem frihed og velfærd? Hvordan vil vi sikre medbestemmelse og medansvar i vores ledelsespraksis? etc. 

Vi er oppe imod et usynligt imperium, som politisk, kulturelt og menneskeligt afviger fra vore egne værdier. 

Derfor har vi et stort problem.

MEN DER ER MÅSKE ET HÅB. Det danske samfund har før i historien overvundet alvorlige kriser ved 

at mobilisere sine særlige evner for kollektiv og kulturel bevidsthed, grænseoverskridende innovation og 

samarbejde, kreativ brug af sin mangfoldighed og nysgerrighed etc. Det er evner, som ligger godt skjult i 

vore feminine og maskuline gener, men de kommer op til over�aden, når det virkelig gælder. Og det gør 

det nu! Radikale forandringer lader sig naturligvis ikke effektuere gennem besparelser, rationalisering, 

centralisering og standardisering, således som vi er i gang med. Hermed begrænser vi blot udsynet og øger 

kompleksiteten. Der er i stedet brug for et bæredygtigt involverende lederskab, som kræver grænseløs 

re�eksion, tætte samspil, fælles forsvarsvilje og samlet lederkraft. Det kan fremmes gennem forståelse, 

forskellighed og fascination. Dette er missionen for den brede demokratiske bevægelse, som vi har kaldt 

”Lederskabsreformationen”. Den skal ses som et modspil til management- og konkurrencestaten og de sid-

ste 30 års ensretning, bureaukratisering og markedsliggørelse af samfundets værdiskabelse. Bogen slutter 

med en høring blandt 70 meningsdannere, som har givet deres syn på fremtidens udfordringer, visioner og 

et alternativt bæredygtigt lederskab. Vi håber, at du også vil være med i kampen.

PREBEN MELANDER er professor i anvendt ledelsesteknologi på CBS. Han er direktør for Center for 

Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL), som er et forskerteam, der siden 1996 har skabt alternative 

perspektiver på både offentlig og privat ledelse og styring. Han er hovedansvarlig for det 

strategiske forskningsprogram ”Fremtidens lederskab indenfor den offentlige sektor” 

(SLIP-programmet), som bl.a. er �nansieret over Finanslovens Kvalitetsreformmidler. 

Programmet skal udforme nye perspektiver på fremtidens offentlige lederudvikling og 

ledelsespraksis. Lederskabsreformationen er en del af SLIP-programmet.
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Vi er blevet ejere af et eldorado af mangfoldige perspektiver og ideer på 
ledelse og styring, som vi har svært ved at navigere i 

Nationalt lederskab Globaliseret lederskab 

Politisk lederskab Professionslederskab 

Forvaltningslederskab Produktionslederskab 

Præstationslederskab Velfærdslederskab 

Bureaukratisk lederskab Innovationslederskab 

Kundefokuseret lederskab Socialt ansvarligt lederskab 

Rentabelt lederskab Personligt lederskab 

Alliancebaseret lederskab Demokratisk lederskab 

Risikobegrænsende lederskab Risikoopsøgende lederskab 

Kontrolbaseret lederskab Tillidsskabende lederskab 

Rationelt lederskab Etisk lederskab 

Vandfaldsmodellen Geysermodellen 

Det repræsentative demokrati Det involverende demokrati 

Resultatbaseret ledelse Begejstringsledelse 

Distanceledelse Dialogbaseret ledelse 

Top down ledelse Værdibaseret ledelse 

Autistisk ledelse Autentisk ledelse 

New Public Management Deliberative democracy 

Koncernledelse Græsrodsbaseret ledelse 

Kontraktstyring Anden ordens strategiledelse 

Balanceret målstyring Kompleksitetsledelse 

Strategisk ledelse Responsiv ledelse 

Brugerdreven innovation Multikulturel innovation 

Selvledelse Medledelse 

Performance management Performance innovation 

Samarbejdsdreven innovation Konstruktiv kakofoni 

Markedsdrevet innovation Det intime, intensive innovationsrum 

Management by Exception Management by Walking Around 

Management by Objectives Management by Conversation 

Management by Fear Management by Love 

Det instrumentelle cockpit Det magiske virtuelle ledelsesrum 
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Forord 
»Hvad er sandhed andet end en leven for en idee« 

Søren Kierkegaard, 1835 

Forord 
Forord 
Denne bog er skrevet for at skabe inspiration, refleksion og dialog om-
kring fremtidens lederskab med afsæt i samfundets globale, økonomiske, 
sociale, kulturelle og politiske udfordringer og med særligt fokus på den 
offentlige sektors fremtidige ledelsesvilkår. Bogen er ikke resultat af et 
færdigt forskningsprojekt, snarere tværtimod. Den skal ses som opstarten 
til en forskningsstøttet folkelig dialogproces med deltagelse af alle rele-
vante stemmer i det danske samfund. Bogen er derfor ikke afgrænset til et 
forudbestemt fagdomæne eller paradigme. Dertil er ledelsesfeltet for 
komplekst og dynamisk. Tværtimod inkluderer bogen flere ledelsesmæs-
sige problemstillinger, som normalt ikke behandles i sammenhæng. Der-
for inddrages en lang række relevante fagdomæner, som skal supplere og 
udfordre det fremherskende rationelle forvaltningssyn på offentlig ledel-
se og styring. Disse fagdomæner er filosofi, sociologi, psykologi, pæda-
gogik, sprogvidenskab, antropologi, kommunikationsteori, produktions-
teori samt kompleksitets- og kaosteori. Bogen skal ses som en opdagelses-
rejse gennem en jungle af ideer og paradigmer inden for ledelse, som ikke 
i sig selv hænger sammen. Det kan de kun komme til, når de bruges af 
mennesker til at forstå, forholde sig til og udfordre virkeligheden. Hver-
ken smagsdommerne, eksperterne eller spindoktorerne kan eller skal her 
komme med løftede pegefingre og færdige løsninger. Men indsigt, kund-
skaber, erfaringer, dannelse og visioner skader ikke og er derfor meget 
velkomne. 

Bogen er heller ikke tænkt som en vejledning i løsning af fremtidens 
ledelsesudfordringer i form af inddragelse af nye styringsværktøjer. Det 
mest udbredte spørgsmål i den aktuelle ledelsesdebat er: »Hvad kommer 
der efter New Public Management«? Men så enkelt kan man ikke formu-
lere fremtidens ledelses- og styringsudfordringer. Vi er nødt til at anlæg-
ge et bredere udsyn, som tager afsæt i de bagvedliggende udfordringer 
og ondartede problemer. Bogen er derfor ikke normativ, men problemsø-
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gende og kritisk vurderende med basis i den af mennesker oplevede kao-
tiske virkelighed. Rejsen gennem kaos er således en antropologisk safari i 
et uopdyrket og eksotisk land med mange kulturer, sprog og ritualer. Bo-
gen vil belyse ledelsesudfordringerne ud fra flere konkurrerende per-
spektiver med henblik på at skabe en bredere problemforståelse, en åben 
samfundserkendelse og en kritisk distance til de konventionelle styrings-
paradigmer. Men bogen lægger også op til at være realistisk og pragma-
tisk, i den forstand at den tilstræber at mobilisere dialog i praksis og lytte 
til stemmer og samtaler ude blandt folk. I den forbindelse skal bogen bi-
drage til at iværksætte praksisnære styringsforsøg og lokale læringsfor-
søg til fælles gavn for samfundet. 

Bogens kildemateriale består af et udvalg af markante nationale og in-
ternationale bidrag til illustration af samfundets sociale udfordringer, en 
kritisk vurdering af aktuelle ledelsesparadigmer og -kodeks inden for for-
valtningspolitikken og den heraf afledte normative ledelsesteori, en op-
søgning og illustration af de centrale rationelle og abstrakte, men ofte 
modstridende syn på offentlig ledelse og styring. Bogens empiri tager 
dernæst afsæt i en opsummering af nogle empiriske praksisnære studier 
af de sociale, kulturelle og menneskelige konsekvenser af moderne sty-
ringskoncepter studeret tæt på medarbejdernes og borgernes virkelighed. 
Ved at konfrontere disse forskellige billeder af virkeligheden tilstræber 
bogen at opstille nogle relevante pejlemærker for en mangfoldig tværkul-
turel bevægelse omkring den offentlige sektors grundlæggende ledelses-
problemer set med forskellige øjne. Denne offentlige debat udgør bogens 
centrale fokus. Den er i bogen gjort særligt nærværende og autentisk 
gennem en høring blandt knap 70 markante meningsdannere, som har 
redegjort for deres syn på samfundets udfordringer, den offentlige sek-
tors rolle samt behovet for forandringer på ledelsesfeltet. Resultaterne af 
høringen er gengivet i uddrag i bogens kapitel V og VI. 

Høringssvarene, som er bogens centrale, aktuelle og debatskabende in-
spirationskilde, er gengivet gennem citater, udvalgt af bogens forfatter og 
med henvisning til kildepersonens navn. For at give læserne et indtryk af 
ordlyden af de originale høringsbidrag er disse gengivet med accept fra 
bidragyderne i deres fulde udstrækning på bogens hjemmeside 
SLIP.cbs.dk. Enkelte indlæg er udeladt, fordi bidragyder har ønsket at 
være anonym. 

Jeg takker alle bidragyderne i høringspanelet for den helt uundværlige 
indsats, som de har leveret, på trods af en ofte presset hverdag. Den brede 
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Forord 

opbakning til og aktive deltagelse i høringen tegner godt for processens 
videre fremdrift og praksisnærhed. 

En varm tak sender jeg til alle mine kolleger, som jeg arbejder sammen 
med om SLIP-programmet, og som har bidraget med inspiration, ideer og 
kommentarer til bogens visioner og argumenter. Det gælder bl.a. Henrik 
Hjortdal, Torben Beck Jørgensen, Christian S. Nissen, Klaus Majgaard og 
Christa Amhøj, som undervejs har leveret mange værdifulde pointer. Og-
så en stor tak til de tre studerende, Sadhia Mengal, Stefan Roth-Kirke-
gaard og Tine Thorup, som har været med under interviewene og sørget 
for, at informationerne kom i hus og var korrekte. En særlig varm tak til 
Henriette Kofoed og Inger Halleløv, som med stor tålmodighed har holdt 
sammen på mine skriverier, så de til sidst blev til en bog. Og en kærlig tak 
til min kone Annette, som har givet »slip« på mig i kritiske stunder, hvor 
jeg lukkede mig inde i forskerens virtuelle forsøgsrum. 

Til næste fase i ledelsesdebatten inviterer vi nu alle, såvel inden for som 
uden for høringspanelet og netværket, til at medvirke i og påvirke refor-
mationsprocessen. Der bliver tale om en bred demokratisk proces, som 
skal bygge videre på reformationens tværkulturelle debat og innovation-
sideer. Dette gælder visioner om f.eks. »deliberate democracy«, dvs. det 
dialogbaserede involverende lederskab, »den konstruktive kakofoni«, 
dvs. samklangen af mislyde, hvor mangfoldighed fører til nye fælles er-
kendelser, samt »det kreative tværkulturelle, intime og intense lærings-
rum«, dvs. det sanselige responsive eksperimentarium til mobilisering af 
skjulte kreative kræfter. Det er naturligvis vigtigt for processens fremdrift, 
at alle stemmer kommer til udtryk og bliver hørt. Derfor vil alle være vel-
komne til at bidrage til reformationen med deres visioner, ideer, kritik og 
ressourcer. I er alle velkommne til at sende jeres bidrag ind til SLIP’s dia-
logforum http://slip.cbs.dk/. Her kan alle følge reformationens frem-
drift. 

Da debatten som endemål primært har til formål at fremme en bred 
folkelig oplysning, mobilisere en åben offentlig debat og skabe en demo-
kratisk involvering på tværs af ledelsesniveauer og -funktioner, gør bo-
gen brug af en journalistisk arbejds- og fremstillingsform. For den travle 
læser starter bogen med et resumé på 35 sider som et udspil til debatten. 
De efterfølgende kapitler I-IV indeholder en forskningsbaseret dokumen-
tation om værdien af ledelseskoncepter, som skal underbygge Leder-
skabsreformationens ærinde. Bogens ideer, begreber og kritiske analyser 
er af hensyn til læserne ikke refereret tilbage til alle de mange bagvedlig-
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gende inspirationskilder og publikationer. Men de vigtigste kilder er 
gengivet i bogens appendiks med en kort omtale af de centrale pointer. 

Da processen skal spille op til en langsigtet radikal udvikling af ledel-
sesgrundlaget og -kompetencerne set over de næste mange år, er denne 
langstrakte og i princippet uendelige udviklingsproces kaldt for »Leder-
skabsreformationen«. Missionen er at mobilisere en grundlæggende kul-
turbåret dannelsesproces og en social bevægelse rettet mod et paradigme-
skifte på linje med f.eks. højskole- og andelsbevægelsen i 1800-tallet, som 
var svar på landets alvorlige kriser efter 1813 og 1864.  

Denne sociale kamp fandt dengang sted inden for nationalstatens ram-
mer, men med enevælden, de internationale trusler og landbrugets over-
levelse som modparter. I dag er kamppladsen mere åben og kompleks, 
fordi vi befinder os i en global verden, hvis udfordringer og indflydelse er 
sværere at forstå, modstå og håndtere. Lederskabets største mission bliver 
her at udfordre det globale megaregimes magtstruktur og modstå den 
kulturelle, politiske og økonomiske kolonisering, som reducerer vores 
handlefrihed og demokrati. Vi har til det formål søgt inspiration i den 
tankevækkende analyse, som forskerne Michael Hardt og Antonio Negri 
har publiceret i deres bog »Imperiet«. Imperiet er det globale kapitalisti-
ske, kommercielle og mediebårne netværk af usynlige magtcentre, som 
på tværs af nationalstaterne og befolkningerne dominerer den globale 
udvikling. Inspireret af denne modstand mod imperiet vil vores lokale 
reformation skabe en demokratisk bevægelse ved at mobilisere debatten 
via de sociale medier. Der er som sagt tale om en reformation, dvs. en 
kulturbåret udvikling og bevægelse over det lange seje træk. Dette til for-
skel for reformer, som jo mere skal afspejle høje politiske idealer og mani-
festere synlige signaler, med henblik på at demonstrere politisk handle-
kraft på det korte sigt. Da sigtet er gennemgribende sociale forandringer, 
som der opleves et påtrængende behov for, er »reformationen« valgt som 
en mere rammende betegnelse for processen. 

Rungsted Kyst, april 2012, 

Preben Melander 

»Politik kan næsten aldrig skabe forandringer i et samfunds kultur. Der-
imod kan kultur undertiden skabe grundlag for værdifulde politiske foran-
dringer.« 

 




