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Hur leder man i en global miljö som blivit allt mer komplex och
dynamisk? Hur undviker chefer och projektledare att bli frustrerade
och utbrända när de skall förverkliga visioner under svåra och ibland
rent kaotiska omständigheter? Naseem Quraishi Larsson har arbetat
som organisationskonsult i en global miljö i många år och hjälp

många att bringa ordning i kaoset och att driva utvecklingen framåt i
konstruktiv anda. Nu vill hon med sin bok Globalt Ledarskap - Så
fungerar det i praktiken, dela med sig av verktyg och analysmetoder
för en virtuell omgivning, som gör livet lättare som verksam ledare i
en Global organisation. Boken är igenkännande, inspirerande och

lättsam så att budskapet är lätt att ta till sig. Naseem använder sig av
liknelser från det allmänna samhälls- och vardagslivet för att förklara
den globala utvecklingen och skälen till varför en organisation ibland

blir svårstyrd och därmed inte alltid uppnår de resultat som
eftersträvas. Hon beskriver tydligt de mänskliga

försvarsmekanismerna i en förändring och vad man kan göra för att
skapa en positiv dynamik. Hon riktar också ljuset på de vanligaste
fallgroparna där det ibland krävs enkla råd och handlingar för att



skapa rätt förutsättningar. "Ibland är lösningen enkel, men det kan
vara svårt att applicera nya eller gamla lösningar i en ny situation.
Att lära sig av andras erfarenheter är något som jag tror starkt på,
därför har jag satt dessa erfarenheter på pränt så att fler får ta del av
dem." säger Naseem Quraishi Larsson. Att leva i globalt styrda
organisationer blir allt mer en verklighet för de flesta. Men det är
inte bara stora globala företag som ser möjligheter i den globala
världen, utan även små företagare kan nå ut på en global marknad
och skaffa sig samarbetspartners i olika länder. Boken passar därför
för alla som vill ligga i framkant i den globala utvecklingen. Naseem

har med sin internationella uppväxt i olika världsdelar och sina
globala erfarenheter från både stora svenska internationella företag
såsom Vattenfall och PostNord, samt stora internationella jättar

såsom Astra Zeneca och IBM, en förmåga att både tolka
utvecklingen vi varit med om och insiktsfullt sia om framtiden. Idag
är hon dessutom verksam i filmbranschen och har ett stort kontaktnät
med entreprenörer och kreativa nytänkare. Sagt om boken. "När du
läser boken kommer du att skratta igenkännande. Men jag tror också

att du känner dig avlastad och lättad i takt med att du serveras
verktygen för en allt mer virtuell omgivning. Det här kan utgöra

grunden till det som behövs för att göra dig till en riktig pionjär inom
globalt ledarskap" . Jan Blomström, VD / Affärspsykolog /

Författare. "Naseem har delat med sig generöst av sina erfarenheter
och kunskaper. Många praktiska tips och råd för den som arbetar
globalt eller ska in i en global verksamhet". Margareta Neld, VD

Neld International Consulting AB
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