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GRÄNSLÖST LÄRANDE

EN GOD ÅLDERDOM be-
skrivs ofta som möjlig för alla

att uppnå och äldre beskrivs som
en enhetlig kategori. Denna bok tar

sin utgångspunkt i att åldrande och pensionering inte
är homogena erfarenheter som utplånar skillnader mel-
lan individer. Författarna visar hur livsvillkoren för äldre
människor skiljer sig åt och vilka konsekvenser detta får,
inte bara för individer utan även för samhället i stort.
    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. Hur det nya pensionssystemet fungerar ur rätt-
visesynpunkt, liksom hur jämlikt samhället egentligen
är när det gäller ekonomi, hälsa och äldreomsorg 
diskuteras också.
    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.
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