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arbejdspsykologi er en grundbog, der omhandler de vigtigste emner, når vi taler organisation, ledelse,

forandring og udvikling af medarbejdere. Bogen indeholder tre dele: Organisationen og dens omgivelser
Organisation og ledelse Arbejdspsykologi. Disse tre dele er fundamentale for, at vi kan forstå, hvordan en
virksomhed kan og skal agere i en verden præget af konkurrence og knaphed på ressourcer. Virksomhedens
evne til at udnytte sine ressourcer optimalt og overleve i en konkurrencefyldt verden bliver behandlet i del I.
Hvordan opbygger vi en velfungerende organisation, og hvordan leder vi den? Dette kræver både fokus på
daglig drift, men også på udvikling og forandring. Dette bliver behandlet i del II. Hvis vi skal fastholde og

udvikle vores medarbejderstab på alle niveauer i organisationen, kræver det et stort fokus på hele det
arbejdspsykologiske område. Dette bliver indgående beskrevet i del III. Bogen afsluttes med et selvstændigt
afsnit om, hvordan man udarbejder en kort projektopgave, hvor fokus er på metode og dataindsamling. Bogen
er primært skrevet til faget Organisation og Arbejdspsykologi ved Akademiuddannelsen i ledelse. Den kan
med fordel også bruges ved uddannelserne til professionsbachelor, hvor organisation og ledelse er en del af

pensum.
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