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Ledarskap anses idag vara helt avgörande för organisationers framgångar. Men vad är ledarskap egentligen?
Hur ser ledarskapsforskare och andra "experter" på ledarskap och vad vet vi efter åtskilliga decennier och
många tusen studier av ledare? Den här boken ger en nyanserad och mångsidig bild av ledarskapets betydelse i
organisationer och samhälle. Läs mer Sagt om boken Det här är en bok som problematiserar och bråkar med
sådant som vi tar för givet om ledarskap. /.../ Boken är byggd på en gedigen forskningsbas och blir varken
tråkig eller krånglig att läsa. Slutbetyget blir högt och jag rekommenderar er verkligen några timmar
tillsammans med denna bok.
Andreas Wallo, fil.
dr.
universitetslektor i pedagogik, Linköpings universitet, Personal och ledarskap, nr 12 2010 Med en sund nypa
skepsis ger författarna begreppet Ledarskap en spännande, allsidig och lättläst belysning. Ledarskap sätts in i
ett större socialt och kulturellt sammanhang där ledarskapets handlingar och konkreta aktiviteter ses som del i

en process vars utfall bland annat är beroende av medarbetarnas tolkningar och förhållningssätt. Carl Martin
Allwood, professor i psykologi vid Göteborgs universitet BeGreppbart är en serie introducerande böcker i
samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett centralt begrepp och adderar en pusselbit till vår förståelse av
samhället. Utforskande. Fokuserat. Dynamiskt. Greppbar kunskap i ett nötskal. Helt enkelt. Om författarna
Stefan Sveningsson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Mats Alvesson är
professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
Ledarskap sker i relation till andra, och är ett verktyg för att skapa resultat. Ledarskapsexperten Per Winblad
guidar dig med principer för att bli en ledare alla vill följa. Bra ledarskap och medarbetarskap ökar
träffsäkerheten i beslut, initiativ, engagemang, och lust att arbeta.
Pris: 185 kr. Hitta din ledarskapsstil och nå din fulla potential - i vår kunskapsbank hittar du artiklar som
motiverar till bättre ledarskap. Baserat på ALIVE - Metodiken, A=Autenticitet, L= Lyssnande, I= Intentioner,
V= Värderingar, E = Energi Personal & Ledarskap är Sveriges ledande tidskrift inom person & human
resources. Riktiga Resultat. 2014 · Thomas Lundqvist, författare och föreläsare på Brainscan, delar med sig
av den vetenskapliga formel som gör att vi kan påverka mänskliga beteenden på ett hel. Det menar forskare
vid en handelshögskola i Schweiz, som i en ny studie har rankat 60 länders … Nolia Ledarskap använder
cookies för att förbättra användarupplevelsen. Uttrycket pedagogiskt ledarskap används idag i många
sammanhang. Tillsammans förbättrar vi organisationen och ledarskapet. En ledarskapsutbildning ger dig rätt
metoder och verktyg för att uppnå bättre resultat och kostar cirka 1 500 kr.
Abstract Titel: Ledarskap och ledarskapsstilar – Om skillnader och likheter mellan ledare i tjänste- och
tillverkningsföretag Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Dessutom är han certifierad PI-analytiker och
certifierad utbildare i Situationsanpassat ledarskap. SKARABORG SESSIONS är ett nytt nätverk med fokus
på ledarskap, utveckling och framtid i Skaraborg. Lärare måste utöva sitt pedagogiska ledarskap med omsorg
och eftertanke. Ett aktivt ledarskap handlar om att arbeta med utveckling för människor och organisation.
Ledarskap i informationsåldern. Metoder, Modeller och Teorier. 27. Den här upplagan har reviderats och
uppdaterats efter.

