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store forskelle. Vi er afhængige af hinanden for at få sagt det rette og blive forstået på en konstruktiv måde.
Respekt og distance, følelsen af velvære eller stress, venskab og fjendskab skabes gennem dialogers tvist og
drejninger. Ledelse i dag kræver i stigende grad dialogiske og relationelle færdigheder. Gennem en række
engagerende kommunikative udfordringer i form af små scenarier fra det organisatoriske hverdagsliv inviteres
du i denne bog til at læse, reflektere, forestille dig og afprøve nye kommunikative scenarier. Hvis det lykkes,
bør du dukke op i slutningen af bogen, som en anden slags leder, mere kvalificeret end nogensinde til at
skabe relationer og gå i dialog. Bogens ni kapitler introducerer dig blandt andet for relationel dialogisk
ledelse i forhold til: - teamsamarbejde og coaching - konflikthåndtering og facilitering af kreative processer organisatorisk udvikling og læring
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