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Oplagt Alexandra Krautwald Hent PDF Vi står på kanten af et paradigmeskift, der vil ændre vores måde at
lede virksomheder på. Meget af det vi har set som god ledelseslatin de seneste årtier, kan vi godt glemme
igen. Nye revolutionerende forskningsresultater punkterer nemlig flere af de fejlfortolkninger, vi hidtil har

indrettet vores arbejdsliv efter.

Forfatterne fremlægger en tilgang, der med udgangspunkt i ny dokumenteret viden tager højde for
menneskets biologi og nedarvede tilbøjeligheder. I stedet for at udtrætte hinanden med besværlige

arbejdsvilkår, belastende kompleksitet og alt for langsigtede forandringsprojekter skal vi designe omgivelser
og værktøjer, der stemmer overens med menneskets naturlige præferencer.

Oplagt – at lede adfærd giver en tiltrængt opsang til alle ledere, gør op med de misforståelser, vi har baseret
vores ledelsesmetoder på, og giver et tydeligt billede af, hvad der kendetegner ledelse før, nu og i fremtiden.

Bogen indeholder konkrete værktøjer, der nemt kan overføres til en hvilken som helst organisation.

Hvorfor fortsætte ad den komplicerede vej, der for hvert nyt tiltag, du implementerer, bliver mere ufarbar, når
det er meget lettere og langt mere effektivt at vælge det oplagte?
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