
Har vi tid til velfærd?
Hent bøger PDF

None Rockwool Fondens Forskningsenhed
Har vi tid til velfærd? None Rockwool Fondens Forskningsenhed Hent PDF Har vi tid til velfærd? Hvordan
bruger danskerne deres tid? Det siges ofte, at danskerne skal arbejde mere, end de gør, men hvor meget
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Har vi tid til velfærd? Hvordan bruger danskerne deres tid? Det siges
ofte, at danskerne skal arbejde mere, end de gør, men hvor meget
arbejdes der egentlig, og er omfanget steget eller faldet i løbet af de
seneste årtier? Det er et af de mange emner, som belyses i bogen Har
vi tid til velfærd. Forfatteren, Jens Bonke, ser derudover nærmere på,
hvornår danskerne arbejder, laver husholdningsarbejde og holder fri.
Det undersøges samtidig, om danskerne ønsker at arbejde mere eller
mindre end de gør i dag, om ægtefæller arbejder lige meget, om det
sker samtidigt, eller om de arbejder på forskellige tidspunkter.

Herudover ses der også på om kvinders og mænds forbrug er lige
stort, og på hvorvidt forbruget hænger sammen med fordelingen af
husholdningsarbejdet. Bogen afsluttes med en sammenligning med
andre europæeres arbejds- og fritid. Baggrunden for belysningen i



bogen stammer fra en tids- og forbrugsundersøgelse af 8.400
danskeres daglige adfærd fra 2008 2009 lavet af Rockwool Fondens

Forskningsenhed.
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