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To estimerede fagfolk, nemlig nu pensionerede lektor i Arbejds- og organisationspsykologi ved Aarhus
Universitet Gert Graversen og Henrik Holt Larsen, professor, dr. merc. ved Institut for Organisation og
Arbejdssociologi, CBS, har sat sig ned og skrevet grundbogen Arbejdslivets psykologi. Med denne udgivelse
imødekommes behovet for en grundlæggende dansk lærebog, der giver et velfunderet og alsidigt billede af,
hvad begreberne arbejdspsykologi, organisationspsykologi og human resource management dækker. Bogen
giver en grundlæggende indføring i arbejds- og organisationslivets psykologi. Den består af tre dele, som
tilsammen dækker centrale temaer i samspillet mellem menneske, arbejde og organisation. Første del handler
om arbejdets betydning for det enkelte menneskes og samfundets udvikling, herunder bestræbelserne på at
skabe sunde og attraktive arbejdsbetingelser. Anden del sætter spot på samspillet mellem individ og
organisation, hvor også lederskab belyses og problematiseres.
Tredje og sidste del belyser under begrebet ’human resource management’, HRM, en række eksempler på,
hvordan nyere tids udvikling inden for arbejds- og organisationspsykologi kan nyttiggøres i ledelse og
personaleudvikling, bl.a. som hjælp til planlægning af livsforløb og karriere. Gennem udvalget af bogens
temaer og stof er det tilstræbt både at give en bred oversigt over arbejds- og organisationspsykologien samt at
lægge op til diskussion af centrale spørgsmål og problematikker på feltet. Arbejdslivets psykologi er velegnet
som introducerende lærebog ved universiteter, handelshøjskoler og anden videregående uddannelse.
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vil vi ikke alle sammen gerne være glade og forsøger på hver vores måde at opfylde behovet for det. Sådan
undgår du den farlige strudseadfærd…og bevarer det gode arbejdsklima, uden konflikter, sygemeldinger og
stress. Glæde er en interessant størrelse – for vil vi ikke alle sammen gerne være glade og forsøger på hver
vores måde at opfylde behovet for det. Sådan undgår du den farlige strudseadfærd…og bevarer det gode
arbejdsklima, uden konflikter, sygemeldinger og stress. Sørg for at der er tøjknager nok…og at alle
medarbejdere bliver hørt. Glæde er en interessant størrelse – for vil vi ikke alle sammen gerne være glade og
forsøger på hver vores måde at opfylde behovet for det. …for at føle os værdsat, holdt af, elsket…for hver
gang vi connecter med de følelser, så kommer der en … Udgiver bøger og tests inden for det psykologiske
område, samt undervisningsmaterialer til folkeskolen. Udgiver bøger og tests inden for det psykologiske
område, samt undervisningsmaterialer til folkeskolen. …for at føle os værdsat, holdt af, elsket…for hver gang
vi connecter med de følelser, så kommer der en … Udgiver bøger og tests inden for det psykologiske område,
samt undervisningsmaterialer til folkeskolen. …for at føle os værdsat, holdt af, elsket…for hver gang vi
connecter med de følelser, så kommer der en … Udgiver bøger og tests inden for det psykologiske område,
samt undervisningsmaterialer til folkeskolen. Sørg for at der er tøjknager nok…og at alle medarbejdere bliver
hørt. Sørg for at der er tøjknager nok…og at alle medarbejdere bliver hørt. Sørg for at der er tøjknager
nok…og at alle medarbejdere bliver hørt. Sådan undgår du den farlige strudseadfærd…og bevarer det gode
arbejdsklima, uden konflikter, sygemeldinger og stress. Glæde er en interessant størrelse – for vil vi ikke alle
sammen gerne være glade og forsøger på hver vores måde at opfylde behovet for det. Sørg for at der er
tøjknager nok…og at alle medarbejdere bliver hørt. Sådan undgår du den farlige strudseadfærd…og bevarer
det gode arbejdsklima, uden konflikter, sygemeldinger og stress. Sådan undgår du den farlige
strudseadfærd…og bevarer det gode arbejdsklima, uden konflikter, sygemeldinger og stress. …for at føle os
værdsat, holdt af, elsket…for hver gang vi connecter med de følelser, så kommer der en … Udgiver bøger og
tests inden for det psykologiske område, samt undervisningsmaterialer til folkeskolen. …for at føle os
værdsat, holdt af, elsket…for hver gang vi connecter med de følelser, så kommer der en … Udgiver bøger og
tests inden for det psykologiske område, samt undervisningsmaterialer til folkeskolen.

