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Narrativ kommunikation Anders Kryger Hent PDF En væsentlig del af strategiarbejdet er kommunikation og
formidling. Denne bog viser ved hjælp af praktiske cases, hvordan teknikker fra det narrative felt kan bringes
i spil i strategiformidlingen. Bogen udstikker en ramme for at formidle fortællinger om det, der betyder noget
for medarbejderne, og kan bruges til at skabe motivation, engagement og lyst til at handle. Derfor er det et
oplagt værktøj i forandringsledelse og -kommunikation, som er væsentlige elementer i enhver strategi.

Narrativ kommunikation handler også om, hvordan det narrative kan bringes ind i selve strategiarbejdet, så
man sikrer, at strategien bygger på medarbejdernes værdier og intentioner. Bogen er struktureret som et

strategiforløb, men de enkelte teknikker kan bruges separat til fx workshops, dialogmøder, præsentationer,
interview, artikler eller andet.

Bogen giver inspiration til arbejdet med kommunikation og strategi og kan læses af alle, som har interesse for
det narrative felt.
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