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sin vægt værd i guld. Når vi nu har chancen for at sige hinanden noget, skulle vi så ikke gøre det værd at lytte
efter?
´Gør vi det godt nok?´ er omdrejningspunktet for Thorkild Olsen, der ud over en helt ny artikel i bogen
sammenfatter nogle af sine mest markante artikler gennem de sidste ti år om kommunikation, identitet og
organisation i kompleksitetens tidsalder.
Bogen udfordrer de gængse opfattelser af dilemmaer og paradokser mellem planlægning, styring og kontrol
på den ene side og management med anerkendelse og tillid på den anden side. Artiklerne konfronterer
gældende paradigmer ved at diskutere og præsentere alternativer. Ambitionen med bogen er at give læseren
mulighed for at læse sig ind på stoffet og tilbyde en supplerende genlæsning, der perspektiverer det
omfattende materiales potentiale.
Bogen henvender sig til alle, der arbejder med ledelse, organisationsudvikling og professionelle
samtaleforløb.
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