
Baksidestext 

Ojämlikheten bland äldre tar sig många uttryck. I bokens kapitel ställs frågor om möjligheter 

att arbeta längre, och hur det går för dem som måste sluta arbeta i förtid. Andra frågor är hur 

det nya pensionssystemet fungerar ur rättvisesynpunkt, liksom hur jämlikt samhället 

egentligen är när det gäller ekonomi, hälsa och äldreomsorg. Boken visar att ojämlikhet i 

ålderdomen existerar i varierande grad och inom flera välfärdsområden. Med mer jämlika 

livsvillkor skapas förutsättningar för en god ålderdom för fler. 

 

Boken vänder sig till studerande inom socialt arbete, sociologi, vårdvetenskap och 

närliggande ämnen, i synnerhet på kurser med inriktning på äldre och välfärdsfrågor. 
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