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Det er i forandringen, at vi udvikler os. Den moderne leder skal opbygge sin ledelseskraft, så hun bliver i
stand til at gribe forandringen og styre virksomheden igennem den radikale forandringsproces. Vi skal lære at

elske forandringen. Vi skal ikke blot være forandringsparate, men forandringsskabende.

Teknologiske kvantespring, intensiv konkurrence, markante besparelser, den globale markedsplads er
nøgleudfordringer, som ledere dagligt skal forholde sig til. Radikale forandringer har mere end nogensinde

indtaget hverdagen både i erhvervslivet og i den offentlige sektor. Evnen til at gribe forandringen er blevet en
basal forudsætning for succes.

Denne bog stiller skarpt på, hvordan lederen af radikale forandringsprocesser tilpasser sin ledelsesstil, sin
anvendelse af magt og sine kommunikationsformer til lige præcis den del af processen, som hun befinder sig i

i forhold til den radikale forandringsproces.
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