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Ledelse og medarbejdere Jacob Alsted Hent PDF Forlaget skriver: Ny og udvidet udgave af bestselleren om
de relationer mellem ledere og medarbejdere, der præger livet i organisationer.

2. udgaven indeholder forskellige ændringer. Der er tilføjet et kapitel om ledergruppens særlige funktion og
foretaget en omfattende udvidelse og omstrukturering af et kapitel om lederens modenhed. Desuden har hele

bogen  gennemgået en sproglig opstramning og forkortelse.

Ledelse og medarbejdere - samarbejdets psykologi giver læseren en indføring i organisationers uoverskuelige
liv. På den ene side er glæden ved at skabe og samarbejde, stoltheden over gode resultater og udfordringen
ved at nå nye mål helt afgørende drivkræfter, når mennesker arbejder. Men på den anden side er fænomener
som magt og afmagt, konkurrence, ubehag, tvivl og såret selvrespekt lige så almindelige, når mennesker skal
samordne aktiviteter og indordne sig under hinanden. Forholdet mellem leder og medarbejdere er således et
kompliceret forhold, der skal balancere mellem en række hensyn. Med udgangspunkt i psykodynamiske og
systemiske perspektiver giver bogen begreber og metoder til at forstå og arbejde med dette forhold. Bogen er

nødvendig læsning for alle der interesserer sig for personaleledelse, erhvervspsykologi og
organisationsudvikling.
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