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Daniel H. Pink trækker på fire årtiers videnskabelig forskning i motivation, når han afslører sandheden om,
hvad der virkelig motiverer os - og hvordan vi kan bruge denne viden til at arbejde og leve på en bedre måde.

Hemmeligheden bag høj ydeevne og tilfredsstillelse - både på arbejdet, i undervisningsinstitutionerne og i
hjemmet - er et dybt forankret menneskeligt behov for selv at styre vores liv, for at lære og skabe nye ting og
gøre noget godt for os selv og vores verden. I Motivation undersøger han den sande motivations tre elementer

- autonomi, mestring og formål - og giver kloge og overraskende teknikker til at sætte dem i gang med.
Undervejs tager han os med til firmaer, der bruger disse nye tilgange til motivation, og præsenterer os for de

videnskabsfolk og iværksættere, der viser os en dristig ny vej fremad.

Motivation vrimler med store tanker - det er en sjælden bog, som vil ændre din tankegang og forvandle dit
liv.

"Jeg håber, at rigtig mange virksomheder og ledere vil benytte sig af tankerne i denne bog. For skal vi skabe
større resultater her i landet, kræver det motiverede medarbejdere, der får det optimale ud af deres potentiale

og kompetencer." Ulrik Wilbek fra bogens forord
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