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Compassionfokuseret ledelse Michael Andersen Hent PDF Forlaget skriver: I denne bog præsenterer dansk
erhvervslivs vel nok skæveste HR-profil en anderledes ledelsesfilosofi, der påstår, at vores følelser og

reaktioner i forhold til os selv og andre har afgørende betydning for en virksomheds kreativitet, innovation og
i sidste ende bundlinje.

Kongstanken i compassionfokuseret ledelse er, at al ledelse starter med selvledelse. Når en leder forstår egne
og andres reaktioner og samtidig evner at agere på den forståelse, vil der blive frigjort kræfter, som motiverer
både leder og medarbejder til at nå det fulde potentiale. High performance er en vigtig ting, men det er ligeså

afgørende at skabe arbejdsglæde og trivsel, for uden dem kan en virksomhed ikke flytte sig.

For at nå målet må en leder være medfølende, nysgerrig og have evnen til at begejstre. Det kræver
selvindsigt, og den ved Michael Andersen, hvordan man skaber. Med udgangspunkt i teorien tager han os

med gennem en række illustrative cases og tilbyder en række værktøjer, der kan bruges i hverdagen. Det er let
at gå til, og resultaterne er til at få øje på - både i dig selv og hos dine medarbejdere.    

Uddrag af bogen:
»Når jeg synes, compassionfokuseret ledelse er værd at bruge tid og kræfter på, så skyldes det, at den på
mange måder arbejder med det eneste store konkurrenceparameter, en virksomhed kan have, nemlig den

kultur, der skabes gennem menneskene i hverdagen. Med compassionfokuseret ledelse fremelskes en tryg og
sikker kultur, der understøtter et fællesskab, hvor kreativitet, innovation og forandring bliver integrerede

elementer i hverdagen. Compassionfokuseret ledelse understøtter også en bæredygtig og langtidsholdbar high
performance hos de enkelte medarbejdere, da de ikke længere bliver udsat for det høje selvværds bagside af

medaljen, som i yderste konsekvens er livstruende.«   

Om forfatteren:
Michael Andersen er bl.a. uddannet fra Harvard Business School og INSEAD og har gennem mange år

studeret psykologiske dynamikker i erhvervslivet. Han har været med i toppen af dansk erhvervsliv, arbejdet
med topchefer, prisvindende skuespillere og andre high performers i hele verden. Han har også undervist på

universiteter i ind- og udland.
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