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til forskningen i coaching og ledelse, der er skrevet på dansk. Tobias Dam Hede diskuterer de moderne
coachingmodellers tilblivelse, deres dominerende ledelsesparadigmer og de centrale tilgange i

coachingpsykologi. Endelig indeholder bogen en række cases hentet fra organisatorisk praksis, der belyser
coaching fra sektor- og koncernniveau til selve samtalerummet. Bogen viser, hvordan kombinationen af
ledelsesstrategi og samtalekunst åbner et særligt ledelsesrum i virksomheden, og at samtalerelationens

dynamik således er afgørende at forholde sig til som coach, leder og medarbejder. -Jeg har endnu ikke læst en
bog der gør læseren bedre rustet til at forstå, hvorfor coaching blev til, hvad dens opgaver er, og hvordan den
er - og kunne være. (-) Denne bog bør ikke blot være et must for alle ledere og for alle coaches, men også for

alle politikere og embedsmænd.- - Ole Fogh Kirkeby, professor ved CBS
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