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Anden ordens ledelse giver paradoksalt på en og samme tid både mindre tyngde og mere tyngde til ledelse.
Udfoldelse af dette paradoks vil være givtig for alle der studerer, formidler eller praktiserer ledelse i moderne

organisationer.

 

Denne bog forfølger spørgsmålet om anden ordens ledelse i organisatorisk sammenhæng.

 

Med så forskellige perspektiver som organisationer, netværk, koalitioner, krige og lokale relationer - og med
fokus på eksempelvis koblinger, kompleksitet, refleksive lederskaber, samordningsproblemer og det

pædagogiske paradoks i ledelse - bidrager forfatterne til belysningen af anden ordens ledelse som produktivt
begreb for ledelse i moderne organiseringer:

 

Hvorfor bliver det aktuelt med en ledelse af anden orden, og hvordan træder den frem i forskellige
kontekster? Hvilke grænser for ledelse sætter anden ordens ledelse som optik? Hvordan forpligter ledelse af

anden orden sig over for dem der skal ledes? Hvordan leder ledelse sig selv?
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