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have hvisket en dansk statsministerkandidat i øret, hvis han havde kunnet? Muligvis ville Renæssancens
politiske mestertænker have rådet hende eller ham til at tænke, tale og se som en konkurrencestatsminister.
Det er i hvert fald påstanden i denne bog. Med inspiration fra Fyrsten opstiller Konkurrencestatsministeren
syv simple læresætninger, som enhver dansk politiker, studerende eller almindelig politisk interesseret må
kende til, hvis vedkommende gør sig håb om at forstå og begå sig på konkurrencestatens kommandobro.

Konkurrencestatsministeren fremhæver særligt, hvordan den danske variant af konkurrencestaten adskiller sig
fra andre typer, og udfordrer således den udbredte påstand, at konkurrencestatens fremkomst i Danmark skulle
være udtryk for en såkaldt neoliberal ”nødvendighedens politik.” Konkurrencestatsministeren er dermed også

et provokerende indspark i de senere års ophidsede konkurrencestatsdebat. Den går ikke blot i rette med
mange (mis)forståelser og (fejl)fortolkninger. Bogen rejser også nye spørgsmål. Fordrer klare svar. Og giver
håndfaste råd. Martin Møller Boje Rasmussen er filosof, forsker, forfatter og far til to. Han har en ph.d. i
komparativ politisk økonomi fra CBS og er ansat som forsker ved Institut for Statskundskab, Københavns

Universitet. Han leder instituttets offentlige policy-platform Politiske Ideer og Analyse (P.I.A.) og er tidligere
forsknings- og udviklingschef på Ugebrevet Mandag Morgen.
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