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Vad händer om du försöker sitta bekvämt på en trebent pall som står ojämnt eller som saknar ett ben? Du
tappar förr eller senare balansen, får ont i ryggen eller faller omkull. Precis samma sak är det med det

moderna och hållbara ledarskapet. De tre benen på pallen representerar konsten: * att leda sig själv,* att leda
andra,* att låta sig ledas.Saknas ett av dessa tre ben så får du problem.I boken delar Lennart och Ylva Lindén
med sig av sina lärdomar från sin långa erfarenhet som ledarutvecklare. Utifrån såväl klassisk som modern

ledarskapsteori kryddad med massor av illustrativa exempel sammanfattar de här sina kunskaper om
framgångsrikt ledarskap, så att du som chef vet vad du bör prioritera för att hålla balansen och bli en effektiv
ledare i din roll som chef.Boken ger dig alla de verktyg du behöver för att se till att alla tre benen på pallen
blir lika långa och lika stabila - med såväl effektivitet i verksamheten som välfungerande och välmående

chefer och medledare som följd.

Håll därefter . Turas om att köra bilen vara kritisk till dagens uppsjö av hälsoråd och att starta skolor för äldre
i hur man faller utan att skada sig. För det krävs att man känner till sina styrkor grundläggande värderingar

och var man hör hemma.

Ledas

Med andra ord kan att inte vara sig själv leda till frustration och depression. Att ta emot feedback är en konst
i sig. Kultur Konsten att hålla på sig. Anette Lindén 2020 Evighetsbarnet Håll balansen Konsten att leda sig
själv att leda andra och att låta sig ledas. De tre benen på pallen representerar konsten att leda sig själv att
leda andra att låta sig ledas.Saknas ett av dessa tre ben så får du problem.I boken delar Lennart och Ylva

Lindén med sig av sina lärdomar från sin långa. Schema och arbetsgång OBSERVERA att det kan bli mindre
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revideringar gällande framförallt litteratur och innehåll i senare delen av kursen. Nu tas 75 procent av alla
examina av kvinnor. En sådan ledare får man förtroende för och låter sig ledas av. Av Lennart Lindén m fl.

Han berättar med glöd om olika ämnen och drar direkta och träffsäkra paralleller till händelser och
erfarenheter ur livet som är lätta att känna igen sig i. Många chefer vill leda inte ledas. till skillnad från andra
länder där man förlitar sig på att chefen alltid vet bäst. Du tappar förr eller senare balansen får ont i ryggen
eller faller omkull. En omorganisation på jobbet kan hos olika personer skapa oro ilska sorgsenhet frustration
likgiltighet glädje. Detta skriver jag om och delar med dig. Saknas ett av dessa tre ben så får du problem.

Precis samma sak är det med det moderna och hållbara ledarskapet.
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