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er den offentlige sektors mange institutioner og myndigheder i sidste instans politisk ledet, reguleret og
styret. Denne bog viser, hvilke konsekvenser det politiske udgangspunkt får for de offentlige lederes
varetagelse af ledelsesopgaven. Den viser, hvordan de ledere, der forstår at orientere sig i det politiske
landskab, kan få betydelig indflydelse på den offentlige politik og dens udmøntning. Det politiske

grundvilkår kan også rumme ubehagelige overraskelser for de ledere, der kommer i klemme, fordi de ikke
formår at placere sig selv i et politisk spil. Målet med bogen er ikke kun at analysere og beskrive de offentlige
lederes vilkår. Den viser også, hvilke strategiske muligheder den offentlige leder har for at lykkes i en verden,

der på godt og ondt er en uadskillelig del af det politiske system. 
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