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I en nutId, der gør ledelse til sit mantra, til noget nødvendigt og 
selv følgeligt, må vi stoppe op. Hvordan er det kommet 

så vidt? Ledelsens genealogi viser, hvordan den tidligere så ledelses
resistente offentlige forvaltning er blevet ledelsespotent og har fået 
ledelse som om drejningspunkt. 

Hvordan blev tabuet til trend? Hvordan kan det være, at ledelse er 
 blevet løsningen på ethvert problem? Og hvad er ledelse selv for et 
problem? Hvad indebærer det ’at lede’? Hvilke konsekvenser får det? 
Hvornår er ledelsesbegrebet i det hele taget opstået? Hvordan har 
 begrebet ændret sig over tid? Hvordan kom det til at betyde det,  
det betyder i dag? Og hvilke udfordringer stiller det til dagens og 
 morgen dagens offentlige ledere? Disse spørgsmål danner udgangs
punktet for bogen.

Bogen er uundværlig for alle, der som nuværende eller kommende 
 offentlig leder vil have solidt overblik over de ledelsesformer og 
 ledelsesidealer, der præger offentlig ledelse før som nu. 
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Det er ikke det, der er blevet gjort,
men det, der er blevet sagt herom,
der ryster menneskene.
Epiktet (55-135 e.Kr)

My problem is not to satisfy professional historians;
my problem is to construct myself, and to invite others
to share an experience of what we are,
not only our past but also our present,
an experience of our modernity in such a way
that we might come out of it transformed.
Foucault (1926-1984)

The real voyage of discovery
consists not in seeking new lands,
but in seeing with new eyes.
Proust (1871-1922)




