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BESKRIVNING

De flesta människor tillbringar en stor del av sina liv med att förvärvsarbeta. Arbetet och dess egenskaper
påverkar den fysiska och psykiska hälsan, människors livskvalité och arbetsglädje. Men personens
klassposition, ålder och livsfas, kön och härkomst spelar också en roll för olika utfall av arbete. I
Arbetslivet belyses och besvaras en mängd av de olika frågeställningar som dagens arbetsliv ger upphov
till. Den ger en unik översikt över de förhållanden som råder på den svenska arbetsmarknaden, kombinerat
med internationella utblickar. Boken ger också teoretiska perspektiv på hur olika förhållanden i arbetslivet
kan förstås och förklaras. Sedan den senaste upplagan har kapitlen uppdaterats, viktiga perspektiv har
breddats och antalet teman utökats för attge en ännu mer sammansatt bild av arbetslivet. Härigenom har
kapitel om välfärdstjänstearbete, konstnärligt arbete,attityder till arbete, yrkesstatus, erkännande och
identitet samt europeiska arbetsmarknader tillkommit. Boken vänder sig till alla som vill få kunskaper om
arbetslivet. Den lämpar sig väl som litteratur på introducerande kurser om arbetsliv och arbetsmarknad vid
universitet och högskolor. Boken är också intressant läsning för alla som vill skaffa sig perspektiv på
frågeställningar och konfliktpunkter inom arbetslivsområdet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ung i arbetslivet - AFA Försäkring - afaforsakring.se

Ansök om statsbidrag för att motverka regelöverträdelser i arbetslivet. 8 januari 2019

Startsida - Arena Skolinformation

De flesta människor tillbringar en stor del av sina liv med att förvärvsarbeta. Arbetet och dess egenskaper
påverkar den fysiska och psykiska hälsan, människors ...

Företagshälsovård - Västra Götalandsregionen

Engelsk översättning av 'arbetslivet' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska
till engelska gratis online.
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