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Velfærdssamfundet Bent Greve Hent PDF For at kunne løse velfærdsopgaver på den bedst mulige måde er det

afgørende at have viden om, hvordan velfærdssamfundet er indrettet, fungerer og er styret. Det er også
nødvendigt at have viden om nogle af de dilemmaer og problemstillinger, som beslutningstagere og

administratorer er stillet over for. Derudover skal man også have en erkendelse af, hvad der virker bedst for
den enkelte borger. I denne bog beskrives og analyseres de mest centrale velfærdsmæssige problemstillinger i

det danske samfund. Der inddrages sociologiske, økonomiske og politologiske teorier, der viser, hvilke
begreber og data der kan anvendes til at beskrive det danske velfærdssamfund. Målgruppen er især

studerende på de sociale højskoler samt en række masteruddannelser, men bogen vil også være anvendelig
som en generel introduktion på samfundsvidenskabelige studier samt for professionsbachelorer, der har behov

for viden om, hvordan centrale dele af det danske samfund ser ud. Bent Greve, cand.polit., ph.d. og
dr.scient.adm., er professor på Roskilde Universitet i samfundsvidenskab med særligt fokus på analyser af

velfærdsstater og velfærdssamfund.
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