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Når ledelse er kommunikation Leif Pjetursson Hent PDF Så er det sagt!Lederens evne til at kommunikere er i

stigende grad blevet den udslaggivende faktor for, om han lykkes eller ej.Kommunikation er mere end
nogensinde blevet et omdrejningspunkt i virksomheden, fordi både den daglige produktion og den løbende
udvikling bliver til og styres i en tæt dialog mellem ledere og medarbejdere. Det er således ikke mærkeligt, at
der i dag stilles store krav til ledernes kommunikative kompetencer. Lederne skal kunne skabe en god dialog

med medarbejderne, og de skal kunne præsentere og engagere medarbejderne i fælles visioner, mål og
værdier. Det er også vigtigt, at lederen kan deltage i strategiske diskussioner om virksomhedens og enhedens
kommunikation. Han skal vænne sig til altid at forberede sin kommunikation grundigt, så kommunikationen
bliver en integreret del af hans arbejdsmåde. Når ledelse er kommunikation koncentrerer sig om ledelse og
kommunikation i et internt perspektiv. Bogens mål er at styrke lederens kommunikation, så virksomheden
opnår endnu bedre resultater og opbygger et miljø, der fremmer arbejdsglæde og effektivitet. Bogen tager
bl.a. fat på emner som:Lederen som strategisk kommunikatorLederen som historiefortællerLederen som

visionskommunikatorLederen som værdikommunikatorLedelse og kommunikation af
forandringerAppreciative Inquiry - Den værdsættende lederDialogbaseret ledelseHvert teoretisk afsnit

ledsages af effektive refleksionsøvelser og værktøjer, så læseren hele tiden kan arbejde med på at udvikle sine
egne kommunikative kompetencer.Derudover underbygges emnet ved hjælp af cases fra bl.a.:Geoteknisk

Institut, Sonofon, Danish Crown, Novo Nordisk IT og Ecolab
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