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DENNE BOG FOKUSERER PÅ NOGLE AF DE 
TEMAER, DET KAN VÆRE SVÆRT AT TALE OM 
I ORGANISATIONER.

Med udgangspunkt i en diskussion af forholdet mel-
lem organisation og selv undersøger forfatterne seks 
udvalgte områder. Ud over sex, sladder og stress drejer 
det sig om ambitioner, behovet for forældre og feed-
back.

Bogens grundlæggende budskab er, at organisationer 
spiller en afgørende rolle i voksnes psykologiske ud-
vikling – og at organisationers produktivitet er afhæn-
gig af deres evne til at påtage sig denne rolle.

Sex, sladder og stress i organisationer er interessant 
og tankevækkende læsning for alle, der interesserer 
sig for ledelse, HR/HRM samt erhvervs- og organisa-
tionspsykologi – hvad enten de er ledere, medarbejde- 
re, konsulenter eller studerende.

LEDELSE OG 
MEDARBEJDERE. 2.UDG.

af Jacob Alsted 
og Ditte Haslund (red.)

LEDELSESPSYKOLOGI
af Claus Elmholdt, 
Hanne Dauer Keller og 
Lene Tanggaard

MOTIVATION I 
ORGANISATIONER
af Peter Holdt Christensen

ROBUST ORGANISATIONS-
FORANDRING
af Peter Hagedorn-Rasmussen 
m.fl . (red.)

JACOB ALSTED er uddannet erhvervsforsker, 
ph.d. og cand.scient.pol. Han er ansat som lek-
tor ved Institut for Statskundskab, Køben-
havns Universitet, og har over 20 års erfaring 
som konsulent og underviser.

DITTE HASLUND er uddannet specialist i it- 
styresystemer og har mangeårig erfaring som 
leder i it-branchen og i den offentlige uddan-
nelsessektor. Ditte Haslund er desuden ud-
dannet psykoterapeut og har praktiseret som 
sådan siden 1994. Hun er derudover ekstern 
lektor på Diplomuddannelsen i Ledelse, DTU.

Forfatterne har siden år 2000 i fællesskab dre-
vet konsulentvirksomheden Haslund & Alsted, 
som tilbyder rådgivning i ledelse og samar-
bejde: www.haslundalsted.dk

De har publiceret fl ere artikler og bøger om 
ledelse, organisationer og psykologi, bl.a. bø-
gerne Ledelse og medarbejdere – samarbej-
dets psykologi og A Model of Human Motiva-
tion for Sociology.

OMSLAG: IMPERIET
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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 afgø
rende 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 balan
cere mellem en række hensyn. Med udgangspunkt i psykodynami
ske og systemiske perspektiver giver bogen begreber og metoder til 
at forstå og arbejde med dette forhold.

Bogens første del fokuserer på det enkelte menneske og præsen
terer forskellige opfattelser af individuel motivation og psykologi. 
anden del omhandler fællesskabet – gruppen – og diskuterer de 
vigtigste teorier om, hvordan grupper dannes og vedligeholdes. I 
tredje del diskuteres udvalgte syn på, hvad ledelse er, og hvorfor 
ledelse er så vigtig. Fjerde del ser nærmere på den enkelte leder, 
hvor forfatterne diskuterer forskellige teorier om betydningen af le
derens personlighed, og hvorvidt det at være leder kræver bestemte 
personlighedstræk.

I denne reviderede 2. udgave af bogen er der tilføjet et kapitel om 
ledergruppens indbyrdes samarbejde og et kapitel om, hvordan 
lederen kan arbejde med sin egen modenhed.

Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for personale
ledelse, erhvervspsykologi, organisationsteori og organisations
udvikling – hvad enten de studerer på de videregående uddannelser 
eller arbejder med det i praksis som ledere eller medarbejdere.

omslag: annette borsbøl / imperiet.dk

JaCOB alsted
er uddannet erhvervsforsker, ph.d. og cand.scient.
pol. Han har over 15 års erfaring som konsulent og 
underviser og er tilknyttet som videnskabelig med-
arbejder på institut for statskundskab, køben-
havns universitet. jacob alsted er censor på For-
svarsakademiet og ved diplomuddannelsen i le-
delse.

dItte haslund
er uddannet specialist i it-styresystemer og har 
mangeårig erfaring som leder i it-branchen og i 
den offentlige uddannelsessektor. ditte Haslund er 
desuden uddannet psykoterapeut og har prak-
tiseret som sådan siden 1994. Hun er derudover 
ekstern lektor på diplomuddannelsen i ledelse, 
ingeniørhøjskolen i københavn.

ditte Haslund og jacob alsted driver i fællesskab 
konsulent- og forskningsvirksomheden Haslund & 
alsted, som tilbyder rådgivning i ledelse og sam-
arbejde – og forskning inden for samme felt.
www.haslundalsted.dk

de to forfattere har publiceret flere artikler og 
bøger om ledelse, organisationer og psykologi, 
bl.a. artiklen ”organisationsstruktur – psykologi-
ske behov og forsvar” og bogen A Model of Human 
Motivation for Sociology.

Fo
to

: M
ik

ke
l 

Vi
nc

en
tz

 P
ed

er
se

n
Fo

to
: M

ik
ke

l 
Vi

nc
en

tz
 P

ed
er

se
n

samfundslitteratur.dk

jacob alsted 
ditte Haslund

samfundslitteratur.dk

LEDELSES
PSYKOLOGI
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De konkrete udfordringer, organisationer står overfor i en 

stadig mere globaliseret, hyperkompleks og mangfoldig 

verden, kalder på nye forståelser af ledelse.

Ambitionen med denne introduktion til LEDELSES PSYKOLOGI 

er at skabe forståelse for ledelse som et socialt fænomen 

i organisationer. Forfatternes bud på en tidssvarende 

ledelsespsykologi fokuserer på ledelse som opgaver og 

processer, der varetages af en række forskellige personer

i organisationen – med og uden formelt ledelsesansvar.

Med bogen udvikles således en særlig vinkel på ledelses-

psykologi, der bygger på følgende antagelser: 

· Ledelse må forstås som distribueret.

· Ledelse må forstås som situeret.

· Ledelse er en refleksiv praksis.

· Ledelse handler om empowerment.

Med dette afsæt giver bogen nuværende og kommende 

ledere et teoretisk fundament for udvikling af et refleksivt 

lederskab. Bogen er bredt funderet i psykologien og bygger

bl.a. på personlighedspsykologi, kreativitetspsykologi, 

pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisations-

psykologi for at give en vifte af mulige forståelsesformer, 

der kan understøtte lederens refleksionsprocesser.

I løbet af bogen kommer forfatterne omkring centrale 

temaer indenfor ledelsespsykologien, såsom ledelse af 

kreativitet, ledelse af motivation, forandringsledelse, 

lederudvikling, ledelse af trivsel og ledelse af konflikter.
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CL AUS ELMHOLDT
ph.d., er lektor ved Institut for Kommunikation, Aalborg 

Universitet. Claus har gennem 15 år arbejdet med 

forsk ning og udvikling indenfor ledelses- og organisa-

tionspsykologi, dels som universitetsansat forsker og 

dels som selvstændig erhvervspsykolog og partner i 

konsulenthuset Udviklingskonsulenterne A/S og nu 

LEAD A/S. Han er koordinator og underviser på Aalborg 

Universitets master i ledelses- og organisations-

psykologi (LOOP), som han har udviklet i sam arbejde 

med Lene Tanggaard og Hanne Dauer Keller. Claus for-

sker i ledelse og læring i organisationer og har udgivet 

en række forskningsartikler og bøger, bl.a. Følelser i 

ledelse med Lene Tanggaard (2011), og er på vej med 

bogen Magt i organisationer med Morten Fogsgaard 

(2014).

HANNE DAUER KELLER
ph.d., er lektor ved Institut for Læring og Filosofi ved 

Aalborg Universitet. Hendes forskning ligger indenfor

læringsteori, organisatorisk læring og arbejdspsy ko-

logi med særligt fokus på kompetenceudvikling, 

ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel samt dis-

tribuerede og relationelle ledelsesprocesser. Hanne 

har desuden praksiserfaring som organisations-

psykolog med fokus på udvikling af det psykiske 

arbejdsmiljø på organisations-, gruppe- og individ-

niveau. Hun har bl.a. bidraget til bogen Organisationer

i bevægelse (Stegeager og Laursen 2013).

LENE TANGGA ARD
ph.d., er professor ved Institut for Kommunikation, Aal-

borg Universitet, hvor hun er leder af universitetets 

Center for Kvalitative Studier (med Svend Brinkmann) 

og af the International Centre for the Cultural Psychol-

ogy of Creativity (ICCPC) (med Vlad Glaveanu). Lene 

har som gæsteforsker været tilknyt tet Berkeley og 

University of Technology, Sydney. Lene forsker i læring 

og kreativitet i organisationer og har udgivet talrige 

forsk ningsartikler og bøger, bl.a. I bad med Picasso – 

sådan bliver du mere kreativ med Christian Stadil 

(2012), og er på vej med bogen Having Fun (2014) på 

Information Age Publishers, USA.
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