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Filosofi i ledelse Pia Lauritzen Hent PDF Forlaget skriver: Filosofi i ledelse er en bog om det, der går på
tværs af ledelsesdiscipliner og -teorier om Det personlige lederskab, Ledelse og medarbejdere og Ledelse og

organisationer. Udgangspunktet er, at ledelsesfilosofi udstikker rammerne for ledelsesteori, som igen
udstikker rammerne for, eller i hvert fald har indflydelse på ledelsespraksis. Dermed betragtes ledelsesfilosofi
ikke som noget, man kan vælge til eller fra på uddannelser og kurser, men som præmisserne for den måde,

ledelse forstås og praktiseres på.

Forfatteren argumenterer for, at vor tids ledelsesfilosofi baserer sig på en meget gammel forståelse af filosofi,
som er problematisk i forhold til at imødekomme de krav og forventninger, der stilles til ledere i dag. Som
alternativ bruges udviklingen i filosofisk tænkning gennem de seneste 200 år til at introducere en ny måde at

tænke og arbejde med ledelse på.

Bogen er ikke en indføring i hverken filosofi eller ledelsesteori, men en fortælling om, hvordan forældede
filosofiske betragtninger præger aktuelle ledelsesteoretiske positioner som fx socialkonstruktionisme,

poststrukturalisme, narrativ teori, værdibaseret ledelse og teori U. Den er skrevet til ledere og studerende i
ledelse i håbet om at skabe et bedre udgangspunkt for kritisk at perspektivere og diskutere de ekstremt mange

tilgange der er til ledelse.

Pia Lauritzen er Mag.art., erhvervsforsker og konsulent i Academy A. Hun skriver PhD om præmisserne for
ledelse og vores måde at organisere os på i Vesten. Pia Lauritzen er ved at udvikle et kursus med afsæt i

bogen Filosofi i ledelse.
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