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Redaktionelt forord
Kære læser
Hermed sender vi det næste nummer af SiS, som ud over lederartiklen indeholder tre faglige
artikler om lederskab i samfundet.
Fokus & Forum handler denne gang om kampen mod demokratiet gennem den globale
højredrejning og det øgede pres mod Vestens grundlæggende samfundsværdier. Artiklen er
skrevet af Preben Melander, professor emeritus på CBS.
Den første artikel handler om velfærdssamfundets krise og de forringede vilkår for samfundets
mest udsatte. Den såkaldte ”Servicestat”, der alene prioriterer borgernes arbejdsindsats og
vurderer de udsattes evne til at bidrage til samfundets opretholdelse. Herved sorteres mennesker
som enten bidragydere eller bidragmodtagere. Denne sondring kalder på en politisk kursændring,
hvis den ikke skal føre til alvorlige reaktioner fra taberne mod samfundets bærende institutioner.
En konsekvens, som vi har set flere andre steder i Europa. Artiklen er skrevet af Carsten
Henrichsen, der er professor emeritus og dr. jur. tilknyttet Cora-centeret på Det Juridiske
Fakultet ved Københavns Universitet.
Den anden artikel omhandler den spirituelle vending som en konsekvens af menneskers
magtesløshed, håb og kamp om et bedre liv. Denne stræben kan også vendes til nye former for
økonomisk udbytning og politisk udnyttelse. De politiske dimensioner heraf belyses ved hjælp af
den italienske samfundskritiker Georgio Agambens teorier om ”sikkerhedsregimet” og den
permanente undtagelsestilstand. Det centrale paradigme er her ”lejren”, hvor de uønskede kan
sendes hen og isoleres, således at de ikke kan forstyrre den offentlige orden. Artiklen viser, at de
danske ølejre, der nu er etableret som et resultat af paradigmeskiftet, afspejler det billede, som
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Agamben og også andre samfundskritikere giver af det postmoderne konkurrencesamfund.
Artiklen er skrevet af Katrin Hjort, der er dr. phil. og professor ved Syddansk Universitet.
Den tredje artikel vedrører brugen af medarbejderengagementsundersøgelser til at skabe dialog
og facilitere beslutninger. Denne type målinger er efterhånden udbredt i mange virksomheder.
Artiklen bygger på en undersøgelse med ledere i praksis og viser, hvorledes information om
medarbejderengagement kan bruges til at opnå organisatoriske effekter. Artiklen er skrevet af tre
forfattere: Marc Doktor, der er cand. merc. i økonomistyring og arbejder som konsulent Deloitte,
Niels Joseph Lennon, der er Ph.d. og lektor i økonomistyring ved Institut for Økonomi og Ledelse
ved Aalborg Universitet samt Kasper Trolle Elmholdt, der er Ph.d. og adjunkt i
organisationsstudier ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet.
Det næste nummer af SiS udkommer til august og indeholder artikler om dilemmaer i innovation i
større organisationer.
Vi ønsker vore læsere et grønt og frodigt forår.
De bedste hilsner
Preben Melander
Ansvarshavende redaktør

SiS er et fagtidsskrift inden for samfundslederskab. SiS er godkendt og registreret som peer reviewet
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