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førende kvindelige managementguruer. Hun er professor ved London Business School og forsker, i hvordan
en virksomhed kan skabe et mere innovativt miljø. Hun har skrevet bogen Hot Spots, der beskriver et

innovativt miljø som et såkaldt ”hot spot”, og stiller det over for ”the big freeze” – stedet, hvor al energi og
kreativitet er forsvundet. Denne e-bog indeholder et interview med Lynda Gratton, hvor hun fortæller om

teorien bag hot spots. Hvad siger de største guruer om ledelse? Små e-bøger med de største ledelseseksperters
tanker om at udvikle organisationskultur, innovation og bundlinje. Gurubøgerne er en slags greatest hits i e-
bogform – udvalgt af Henrik Ørholst, som er senior marketingstrateg hos PFA Pension, uddannet cand.oecon.

fra Århus Universitet og forfatter. Han er derudover anmelder på Berlingske Tidende.
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