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ledelsesprincipper, der har øget vores effektivitet og ført til enorm fremgang. Men de har vist sig at have en
uhyggelig slagside. Vi kan i dag styre og engagere folk i en grad, så de sætter både moral og helbred over styr
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teamwork, der har bredt sig som en virus i vores samfund. Bogen går bag de lukkede døre i erhvervslivet,
præsenterer chokerende cases og graver i den nyeste psykologiske forskning, for at finde sandheden om,
hvorfor vi brænder ud. Den fortæller om de overraskende psykologiske kræfter, der er på spil og hvorfor

vores evne til at tænke selv kortsluttes
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