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Tillid - samfundets fundament Hent PDF Forlaget skriver: Tillid er en forudsætning for, at samfundet kan
fungere. Tillid er vigtig i vore virksomheder og i dagligdagen, hvor vi tager for givet, at vi kan stole på vore
medborgere. At vi kan, sparer os for tid og bekymringer, da vi så ikke skal gå og konstant tage forholdsregler

mod at blive snydt.

Som sådan er formålet med denne antologi at vise den store bredde i udforskningen af et begreb, der både
rent intuitivt og ved nærmere eftertanke vedkommer de fleste mennesker. Bogens 23 letlæselige kapitler om
tillid giver et godt overblik over centrale forskningsfelter inden for vidt forskellige fagdiscipliner fra filosofi,

sprogvidenskab, sociologi, historie, virksomhedsledelse, statskundskab til økonomi.

Bogen er tænkt som en lærebog på mellemlange og videregående uddannelser, men også den almindeligt
interesserede kan få stort udbytte af at læse den.
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