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Mer och mer har arbetet blivit en större del av våra liv. Det har till och med gått så långt att vi har börjat
identifiera oss som det vi arbetar med. Detta kan vara ett problem, menar Bodil Jönsson, eftersom det

grundmurar en trend om hur arbete ska vara. Men alla är inte funtade på det vis så att denna föreställning går
ihop med vardagen.

Men mer än någonsin har man också möjligheten att skräddarsy sitt eget perfekta arbete.

Bodil Jönsson har skrivit en tänkvärd bok om arbete och om hur det påverkar våra liv. Och om hur mycket vi
ska tillåta det att påverka oss.

Bodil Jönsson (f. 1942) är en svensk fysiker och professor emerita i rehabiliteringsteknisk forskning. Hon har
skrivit flera populärvetenskapliga verk som vänder sig till en stor läsekrets. 1991 blev hon utnämnd till årets

Folkbildare.
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