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Om å påvirke handler om hvordan aktører i arbeids- og organisasjonslivet kan arbeide bevisst, planmessig og
langsiktig for å nå sine mål gjennom strategisk bruk av påvirkningsprosesser.
Boken belyser i korte trekk:
1.
Hvordan mennesker påvirker og påvirkes av hverandre
2. Hvordan påvirkningskreftene virker, selv om vi ikke har planlagt det
3. Hvordan påvirkningsprosesser kan struktureres etter en metode
4. Hvordan etisk bruk av påvirkning kan skape ekstraordinære resultater
Om å påvirke formidler kunnskap fra en rekke fagområder og inneholder praktiske eksempler fra norske
virksomheter. Forfatteren presenterer en metode for å utvikle påvirkningsstrategier og et etisk rammeverk til
hjelp for å vurdere hva som er rett å gjøre i ulike situasjoner. Til sammen vil kunnskapen, etikken og metoden
hjelpe deg med å få større gjennomslagskraft og øke sannsynligheten for at du når dine mål.
Boken egner seg meget godt som grunnbok på høyskolestudier innen ledelse, organisasjon, markedsføring,
salg, innkjøp, strategi, HR og personalledelse. Den egner seg også godt til etter- og videreutdanning og som

grunnbok på kurs og seminarer i arbeidslivet.
Olav Johansen er utdannet cand.paed. fra Universitetet i Oslo med spesialisering i undervisning og ledelse.
Han har i flere år arbeidet med å hjelpe ledere, tillitsvalgte, team og organisasjoner med påvirkningsprosesser.
Han er til daglig høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og leder av Senter for erfaringsbasert ledelse.
Johansen underviser i forhandling og påvirkning ved flere høyskoler og holder foredrag og seminarer i
arbeidslivet
Minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levemåten vår. Vi har ingen garanti mot å utvikle kreft,
men vi kan ta noen valg som reduserer risikoen. Ved abonnering på Dagbladet Pluss, godtar du våre kjøps- og
bruksvilkår. Abonnementet fornyes automatisk, og løper til du sier opp. Abonnementet har. Jentecamp
Langrenn - Ungdom 13-16 år. For tredje gang inviterer Utleira IL, i samarbeid med Sør-Trøndelag skikrets, til
jentecamp for… × USGA og R&A foreslår en modernisering av regelboken, som skal gjøre spillet både
enklere og raskere. Her er noen av de viktigste forslagene. NGF er positive til. Det er mange faktorer som kan
påvirke springsevnen til et frø, som for eksempel lys, fuktighet, temperatur, frøtype, tetthet av frø, alderen på
frø. Kom med din sak! Her inne kan du foreslå saker du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune
bedre. På menyen til venstre kan du enten foreslå en sak selv. KapittEL 2 • MaKt OG aKtØRER DEL 1 31
Makt over tenkemåter Ovenfor så vi at noen kan påvirke vårt eget valg av brusmerke ved å bestemme Her er
teksten i den nye forskriften om elektronsik føring av oversiktslister. Vi arbeider nå med å klargjøre forståelse
av hvordan arbeidet med oversiktslister. hjemmeside for Norsk olje og gass. Karriereveiledere fra universiteter
i Nord-, Øst- og Sørlandet er i dag på besøk på Stord.

