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Organisation og organisering er en gennemgang af organisationsteori fra de tidligste forsøg på at organisere
merkantile virksomheder i antikken til nutidens IT-intensive arbejde i organisationer. Denne grundbog til
videregående uddannelser introducerer på fin og pædagogisk vis centrale ideer indenfor organisationsfeltet.

»Organisation og organisering giver en god oversigt over organisationsteorien på en måde, som er
stimulerende og relevant for både studerende, forskere og praktikere. Bogen byder på en oversigt over
organisationsteorihistorien, som er enestående i sin detaljerigdom, og som ikke blot er med for at hædre
gamle klassikere, men også for at vise, hvordan nogle idéer lever videre i nye sammenhænge hundrede år
senere. Samtidig byder den på et udvalg af de nyeste tendenser i organisationsstudier og forsøger at give et
bud på fremtidens organisationsteori. Bogen rummer mainstream såvel som avantgarde og peger på det

skandinaviske bidrag til den internationale viden om organisation. Sidst, men ikke mindst, er det lykkedes
forfatterne at formidle stoffet let og pædagogisk uden at forenkle komplekse tanker og ideer.«

- Professor Barbara Czarniawska, GRI, Göteborgs universitet
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