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Et arbejdsliv i acceleration Helge Hvid Hent PDF Tidsnød, fortravlethed og følelsen af, at tiden ikke slår til,
er en moderne epidemi. Ikke kun i arbejdslivet, men også i vores hverdagsliv.

Vi taler om at vinde tid, låne tid, skaffe tid, ja endog at stjæle tid. Mange længes efter et tidsmiljø, hvor der er
plads til nærvær, koncentration og fordybelse, men samtidig arbejder stadig flere i noget, der nærmer sig
grænseløst arbejde, hvor de i princippet er tilgængelige for arbejde i det meste af deres vågne tid, og

arbejdsrytmen og indsatsen er situationsbestemt.

Der er tale om ny arbejdsmoral, som betyder, at vi forholder os til arbejdet på nye måder. Arbejdet flyder
sammen med livet i sin helhed.

Et arbejdsliv i acceleration undersøger tid og acceleration i det moderne samfund og beskriver, hvordan
arbejdslivet påvirkes heraf. Forfatterne udforsker, hvordan det grænseløse arbejde gør os fattige på tid.

Herigennem fremsættes et bud på, hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem formning af arbejdspladsens
tidsmiljø.

Bogen baserer sig på et forskningsprojekt, som i samarbejde med seks virksomheder har indsamlet erfaringer
med og teoretisk viden om tiden i det grænseløse arbejde. Derudover er der gennemført eksperimenter med

muligheder for at skabe sunde rytmer i arbejdslivet.

 

Tidsnød, fortravlethed og følelsen af, at tiden ikke slår til, er en
moderne epidemi. Ikke kun i arbejdslivet, men også i vores

hverdagsliv.

Vi taler om at vinde tid, låne tid, skaffe tid, ja endog at stjæle tid.
Mange længes efter et tidsmiljø, hvor der er plads til nærvær,

koncentration og fordybelse, men samtidig arbejder stadig flere i
noget, der nærmer sig grænseløst arbejde, hvor de i princippet er

tilgængelige for arbejde i det meste af deres vågne tid, og
arbejdsrytmen og indsatsen er situationsbestemt.

Der er tale om ny arbejdsmoral, som betyder, at vi forholder os til
arbejdet på nye måder. Arbejdet flyder sammen med livet i sin

helhed.

Et arbejdsliv i acceleration undersøger tid og acceleration i det
moderne samfund og beskriver, hvordan arbejdslivet påvirkes heraf.
Forfatterne udforsker, hvordan det grænseløse arbejde gør os fattige

på tid. Herigennem fremsættes et bud på, hvordan vi skaber
arbejdslivskvalitet gennem formning af arbejdspladsens tidsmiljø.

Bogen baserer sig på et forskningsprojekt, som i samarbejde med
seks virksomheder har indsamlet erfaringer med og teoretisk viden
om tiden i det grænseløse arbejde. Derudover er der gennemført



eksperimenter med muligheder for at skabe sunde rytmer i
arbejdslivet.
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