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Redaktionelt forord
Kære læser
Hermed følger det tredje nummer af SiS’s 33. årgang.
Dette nummer indeholder udover lederartiklen 4 faglige artikler. Alle artikler handler om, hvad
samfundslederskab er, set i lyset af den truende og fragmenterede samfundsudvikling, vi dagligt
er vidne til.
Lederartiklen forholder sig til vor tids måske største udfordring for vores eksistens og
menneskelige relationer: De snigende og uforudsigelige konsekvenser af digitaliseringen, som de
politiske magthavere ud fra økonomiske hensyn ikke ønsker at forholde sig til.
Den første artikel, som er skrevet af Peter Aagaard, giver et billede af de mange politiske og
institutionelle udfordringer omkring fremtidens samfundslederskab under demokratiets krise.
Den anden artikel, som er skrevet af Jørn Helder, beskriver hvad der sker med vores demokrati i
en tid, hvor mennesker er sat under stigende pres fra staten og dens teknokrati. En tid, hvor
mennesker har svært ved at forstå den komplekse verden, vi lever i.
Den tredje artikel, som er skrevet af Jan Mouritsen, forholder sig kritisk til de uklare
styringsrationaler, der skal afspejle samfundets udfordringer, og hvor mål og formål ofte står i
modstrid til hinanden og til virkeligheden.
Den fjerde artikel, som er skrevet af Jon Aaen, Jeppe Agger Nielsen og Kasper Trolle Elmholt,
beskriver hvordan velfærdsteknologier har udviklet sig over de sidste 10 år og præget
værdidebatten og styringspraksis. Den viser, hvordan 4 eksistentielle logikker udfolder sig i
praksis.
Det næste og fjerde nummer af SiS’s 33. årgang udkommer til september med bl.a. kritiske artikler
om de offentlige ledelsesreformer, samspillet mellem kunst, kultur og digitalisering, samt private
fondes stigende strategiske rolle i samfundet.
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