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driver os til at ville nå mere og mere? I et lettilgængeligt sprog præsenterer forfatteren den

arbejdsafhængighed, som mange af os kan nikke genkendende til, og hun beskriver, hvilke tegn man skal
være opmærksom på, og ikke mindst hvad skal man stille op, hvis arbejdet har taget magten i ens eget liv
eller i en ven, kollega eller partners.Forfatteren beskriver, hvad arbejdsafhængighed er, hvem der typisk

rammes af den, og hvordan det viser sig. Bogen belyser også årsagerne til arbejdsafhængighed og ikke mindst
de konsekvenser, det kan have for det enkelte menneske, for familien og for arbejdspladsen, når jobbet

overtager styringen.Bogen er en introduktion til et endnu meget lidt udforsket område, og den henvender sig
til ledere og personer, der arbejder professionelt med arbejdsmiljø, samt til mennesker, der enten selv eller i
deres omgangskreds kender til, at arbejdet tager magten. PERNILLE RASMUSSEN er cand.psych. og

arbejder som organisationspsykolog. Hun har skrevet faglige artikler og har flere års undervisningserfaring
inden for forskellige psykologiske emner. De seneste år har hun primært beskæftiget sig med

arbejdsafhængighed bl.a. ved at holde foredrag om emnet.Forfatteren kan træffes på rpernille@hotmail.com
eller 22 79 48 72.
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