Pressemeddelelse
Hvordan får vi et meningsfyldt arbejde?
Vi bruger en tredjedel af vores liv på at arbejde. Derfor er det vigtigt,
at det giver glæde hos den enkelte. 128 mennesker fortæller i Arbejdet
forstået baglæns, hvad der gav mening i deres arbejdsliv og hvad der
frustrerede. Bogen er et indspark i den politiske debat om tidlig tilbage
trækning og om, hvad der gør et godt arbejdsliv.
To sociologer og en ledelseskonsulent har stået bag en række ’fortidsværksteder’ med 128
mennesker fra 12 forskellige faggrupper, der alle var gået på pension i 2010’erne. Ved at
lytte til deres historier og give plads til såvel succeser som fiaskoer, har de undersøgt, hvad
der skal til, for at vi mennesker finder vores arbejde meningsfyldt. Resultatet kan læses i
Arbejdet forstået baglæns.
I bogen analyserer de tre forfattere en generations omtumlede gang gennem 40 års arbejds
liv. De dokumenterer erfaringer, som spreder sig over en periode med store omvæltninger på
alle samfundets områder. De bød bl.a. på kvinde- og ungdomsoprør, opsving og kriser samt
en massiv teknologiudvikling, som på få år radikalt forandrede samfundet.
De 128 fortæller om fordybelse, der er forsvundet, om New Public Management og mikro
styring, der gør det svært at udfylde arbejdsopgaverne, men også om stive omgangsformer,
der er erstattet af samarbejde på tværs af stillingsniveauer og om større fleksibilitet.
Bogen indeholder et væld af levet erfaring. Den giver både anledning til eftertanke og blot
lægger behovet for forandring på arbejdsmarkedet. Endelig viser den, hvordan arbejdslivets
betingelser kan have stor betydning for, hvordan det rundes af, og hvad der kommer efter.
Forfatterne er kultursociolog Mads Christoffersen, ledelseskonsulent Lisbet Theilgaard og
sociolog Niels Møller.
På udgivelsesdagen afholdes en lanceringsevent i Fællessalen på Christiansborg mandag den 23.
september kl. 15.30-17.00. De inviterede oplægsholdere er: Velkomst ved Uffe Elbæk, Partileder
(Alternativet), Kasper Kjær, MF (S) formand for Beskæftigelsesudvalget, Hans Andersen, MF (V),
Torsten Gejl, MF (Alternativet), Finn Sørensen, tidl. MF (E), Dennis Kristensen, fhv. forbundsformand.
TILMELDING senest den 13. september på info@mondogrande.dk (begrænset antal pladser).
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