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belyser på en lettilgængelig måde, hvordan indbyrdes relationer, processer og samspil i en gruppe er med til
at påvirke miljøet på arbejdspladser. Arbejdsgrupper og team har en stor betydning i dagens arbejdsliv,

hvilket har flere årsager. Den voksende kompleksitet i arbejdet kræver et samarbejde mellem medarbejdere
med forskellige kompetencer, der kan supplere hinanden. Desuden giver arbejdsgrupper ofte social

sammenhæng, fleksibilitet og effektiv problemløsning. Men samarbejdet i en gruppe er ikke altid uden
problemer.

Arbejdsgruppens psykologi giver den viden om gruppedynamik, som er nødvendig, når man har at gøre med
arbejdspladser, hvor der er konflikter, organisatoriske forandringer eller individuelle problemer. Bogen er
velegnet til undervisning i arbejdspsykologi, i gruppe- og organisationsudvikling samt på lederuddannelser.

Desuden vil den være nyttig for alle, der interesserer sig for arbejdslivets psykologi.

I denne reviderede udgave er der især øget fokus på ledelse, grupperoller, forandringer og konflikter.

Barbro Lennéer Axelson er lektor i psykologi på Göteborg Universitet og har specialiseret sig i krise- og
konflikthåndtering.

Ingela Thylefors er psykolog, docent ved Göteborg Universitet og arbejder som konsulent med
organisationspsykologiske anliggender.
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