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"Jeg har anvendt fair proces. Bogen bør være 
obligatorisk læsning for alle ledere i og af 
forandringsprocesser. Den er systematisk, let 
tilgængelig og har solid evidensforankring. Man får sin 
ledelsesværktøjskasse udvidet med et power tool." 
Charlotte Buch Gøthgen. Overlæge og Viceklinikchef, 
Aalborg Universitetshospital

"Fair proces er en af de mest anvendelige bøger om 
forandringsledelse jeg har læst. En kærkommen how-
to-do-it-bog, med en solid teoretisk forankring." 
Martin Gredal. Skoleleder, Rosenlundskolen

"Fair proces er et konkret svar på hvordan ledere 
styrker organisationens sociale kapital. Læs den,- og 
fremfor alt - brug den." 
Tage Søndergård Kristensen. Tidligere arbejdsmiljø-
professor og forfatter til hvidbogen om virksomhedens 
sociale kapital. 

Se flere anmeldelser, få gratis artikler og køb bogen på www.fairproces.dk

"Fair proces er et fantastisk arbejdsredskab til en 
leder, der arbejder med forandringsprocesser." 
Marietta Rosenvinge. Leder af Døgncentret 
Frederikshavn



Connect med mig på Linkedin og få updates om artikler og 
værktøjer. Eller få artikler og værktøjer ved at tilmelde dig på 

forsiden af www.fairproces.dk

Bo Vestergaard 
fairproces.dk 

agora.as 
fairproces@fairproces.dk 

http://www.fairproces.dk
http://fairproces.dk
mailto:fairproces@fairproces.dk

