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Spørgsmålet om økonomisk ulighed i Danmark spiller en central rolle for den økonomiske politik. Ofte hører
vi diskussioner om, at uligheden er steget, om hvorvidt den er for stor eller for lille, og hvad man kan gøre for
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ulighedsspørgsmålet ligeledescementeret på den internationale forskningsdagsorden.

Inspireret af Piketty og debatten om økonomiske ulighed præsenterer bogen en udtømmende indføring i
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