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Samfundets stilfærdige soldater  

Offentlig ledere er nøgleaktører i styringen af samfundet, og uden deres visioner og 
hårde arbejde ville Danmark ikke kunne hyldes i udlandet som et af verdens bedste 
lande at leve i. I ny og usædvanlig ledelsesbog tager seks offentlige ledere os med bag 
den organisatoriske facade og beretter i meget ærlige fortællinger om deres hverdag 
og deres udfordringer.  
 

 
 

 I ny bog møder du bl.a. en chef fra PET, en direktør i en 
kommune, en ledende oversygeplejerske og en 
gymnasierektor. Det er ledere, som arbejder med nogle af 
de mest komplicerede problemstillinger i samfundet. 
Problemer som borgerne forventer løst, men som man 
sjældent får indsigt i.  
 
Lederne i denne bog står over for nogle af de største 
udfordringer, som vi har i vores samfund: trusler mod 
landets sikkerhed, voldsomme oversvømmelser på grund 
af klimaforandringer og håndtering af bandemedlemmer i 
fængsler.  
 
Det er vidt forskellige udfordringer. Fælles for lederne er 
dog, at de alle har valgt at gå mod strømmen. De har på 
forskellig vis valgt at indføre nye organiseringer – og mødt 
modstand.  
 
Bogen er et opgør med den klassiske forestilling i dansk 
ledelseslitteratur, hvor den private leder fremstilles som 
den store helt, der med sin personlige stil og medfødte 
egenskaber er nået til tops gennem sine egne kampe og 
stolt kan fremvise sine resultater – denne bog viser en 
anden side af lederskabet. 
 
Om forfatteren  
Anne Reff Pedersen er professor (mso) og studieleder ved CBS 
og forsker bl.a. i offentlig ledelse. Charlotte Cécile Renard er 
antropolog og har bl.a. beskæftiget sig med organisering og 
ledelse i den offentlige sektor.  
 

De kan kontaktes til interview:  
ccr.ioa@cbs.dk / arp.ioa@cbs.dk  

 

Når ledere skaber offentlig 
værdi 
 
6 fortællinger fra samfundets 
maskinrum 
 
Af Charlotte Cécile Renard og 
Anne Reff Pedersen 

 
299 kr. (vejl.) / 200 sider 
 

Udkommer 8. september 
 
 

Ta’ et kig i bogen 
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Bestil et anmeldereksemplarer hos:  

 
 
Tlf.: 44 22 38 71 
dk@samfundslitteratur.dk 
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