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I takt med at den danske velfærdsmodel er under forandring, sættes også velfærdsstatens professionelle under
et større pres. Denne antologi tematiserer den udvikling, professionerne gennemgår i forhold til

velfærdsstatens udvikling.

I takt med ændringer i den danske velfærdsmodel, kommer også velfærdsstatens professionelle under større
pres. Prestigen omkring professionerne er ikke længere given og vidensgrundlaget, som professionelle bygger

deres autoritet og arbejde på, defineres ikke længere alene af de professionelle selv.

Antologien tematiserer forandringer i professionernes rekruttering, status og identitet, herunder spørgsmål om
professionernes muligheder for fortsat at spille en afgørende rolle i forhold til velfærdsstatens udvikling.

Bogen henvender sig til forskere, undervisere og studerende ved universiteter og professionshøjskoler,
politiske beslutningstagere og aktører i det professionelle felt.
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