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Libers utgivning vilar på vetenskaplig grund och är tydligt förankrad 
på kurser inom samhällsvetenskap och socialt arbete. Dessutom 
lägger vi, i nära samarbete med våra författare, stor vikt vid den  
redaktionella processen med urval, språk och upplägg. Min för-
hoppning är att studenterna, den frestande second hand-marknaden  
till trots, väljer att behålla våra böcker för att kunna hämta kraft och 
stöd ur dem också i yrkeslivet.

Som förläggare är det viktigt för mig att komma ut på lärosätena, dels 
för att fånga upp behov och önskemål hos er som undervisar, dels för 
att visa upp vår aktuella utgivning på bokbord. Pandemin har pausat 
denna möjlighet, men samtidigt öppnat en annan – digitala möten. 
Våra digitala möten har lett till att nya värdefulla kontakter har knu-
tits, att nya samarbeten har inletts och att vi har kunnat presentera 
våra nyheter. 

Kontakta mig gärna för att boka ett digitalt möte tills vi kan  
träffas som vanligt igen. 

Tillsammans skapar vi förutsättningar 
för studenterna att lyckas

• Libers kurslitteratur är 
skräddarsydd för svenska 
utbildningar och de utmaningar 
studenterna kommer att möta i 
sina framtida yrkesroller

• Våra kostnadsfria utvärde-
ringsexemplar hjälper dig  
att förstå hur boken skulle 
passa din undervisning och 
dina studenter. Beställ ditt 
exemplar på liber.se/hogskola

• Vi erbjuder ofta kompletta 
paket med böcker och extra-
material som hjälper studen-
terna att lyckas

• När du letar ny litteratur till din 
kurslista finns våra förläggare 
som stöd.
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SOCIALT ARBETE SOCIALT ARBETE

Att fatta beslut inom socialt arbete och myndighetsutövning 
kan vara livsavgörande för klienten. Det kan handla om att 
placera ett barn eller att ge avslag på en ansökan om bistånd. 
Därför är det av vikt att varje beslut tas på väl grundade 
bedömningar utifrån rådande lagstiftning och policyer. Det  
är också av vikt att socialt arbete som profession präglas av 
ett etiskt förhållningssätt. 

Etikhandboken för socialt arbete – reflektion, organisation, ledning är en 
handbok om etik i socialt arbete. Boken ger konkreta tips på hur enskilda 
medarbetare, ledare och organisationer kan kvalitetsutveckla etiska förhåll-
ningssätt. Genom rikligt med praktiska exempel och metoder ges läsaren 
verktyg för att utveckla sin etiska reflektion.  

Boken består av tre delar: Del 1 tar upp hur metoder och modeller i etisk 
reflektion kan se ut i praktiken. Del 2 fokuserar på verksamheter som helhet 
och ger en inblick i hur man kan bli en etiskt reflekterande organisation.  
Del 3 tar upp ledning och etik. Där diskuteras bland annat socialtjänstens 
etiska intention och systematiskt kvalitetsarbete, liksom vad ett etiskt med-
vetet ledarskap innebär. Författarna visar vikten av att det finns möjlig- 
heter till etisk reflektion och att medarbetarna är medvetna om det etiska 
ramverket.

Boken passar på kurser om socialt arbete som profession, myndighets-
utövning, handledningsstrategier och etik. Den är också given läsning för 
yrkesverksamma inom socialt arbete, antingen för personlig fortbildning 
eller kollegiala diskussioner.

47-14049-7 | 232 sid | Uppl 1 | 2021 47-13359-9 | 272 sid | Uppl 1 | 2020

Ny Ny

Etikhandboken för socialt arbete
– reflektion, organisation, ledning

Barn & unga i utsatta livssituationer
– perspektiv från forskning och praktik

I denna tvärvetenskapliga antologi skärskådas kopplingar  
och dynamiker mellan barndom och utsatthet av några av 
Sveriges främsta forskare.

Bokens syfte är att tillgängliggöra kunskap och bidra med perspektiv på barn 
och unga i olika slags utsatthet. Här ges inblick i den rättsliga och välfärds-
statliga kontexten, myndigheters hantering av utsatthet samt professionellas 
perspektiv på barn som far illa. I boken lyfts även barns och ungas eget 
perspektiv och syn på sin situation.

I boken diskuteras frågor som:
• Vilka möjligheter har barn och unga i utsatthet att göra sin röst hörd  

och bli lyssnade på?
• Vilka skyldigheter och möjligheter har vuxna att tillgodose barns och  

ungas rätt?
• Hur kan utsatthet, livsvillkor och egna berättelser förstås utifrån forskning, 

teori och erfarenheter från praktik?

Boken kan användas som kursbok vid utbildningar inom socialt arbete, 
sociologi, barn- och ungdomsvetenskap, lärarutbildning med mera, och som 
stöd vid konkret arbete med barn och unga.

Författarna har sin bakgrund och sitt forskningssammanhang inom socialt 
arbete, sociologi, barn- och ungdomsvetenskap, historia, folkhälsovetenskap, 
juridik, kriminologi och psykologi.

FÖRFATTARE:  TOM EIDE, EINAR AADLAND
Tom Eide är professor vid Vitensenteret på Campus Drammen i Norge. Han undervisar och skriver om etik, kommunikation, tillitsbaserad 
ledning samt innovations- och förändringsprosesser inom hälso- och omsorgstjänster. Einar Aadland är docent emeritus vid VID vetenskapliga 
högskola i Norge. Han är knuten till masterutbildningen i värdebaserad ledning och har skrivit en rad böcker och artiklar om etik, ledning, 
organisationskultur och vetenskapsteori. Översättare: Solveig Halvorsen Kåven och Gustaf Berglund.

FÖRFATTARE: LINNÉA BRUNO, ZULMIR BECEVIC (RED.)
Linnéa Bruno är lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Zulmir Becevic är lektor i socialt arbete vid Göteborgs 
universitet. Övriga medverkande författare: Veronika Burcar Alm, Ninni Carlsson, Mehrdad Darvishpour, Kristina Engwall, Ulrika Hallberg, 
Marcus Herz, Lill Hultman, Philip Lalander, Claes Levin, Elisabet Näsman, Karin Pernebo, David Pålsson, Johanna Schiratzki, Johanna Sköld, 
Veronica Svärd och Stefan Wiklund.

• Boken ger tips på hur du kan utveckla din etiska reflektions- 
förmåga, identifiera samt hantera etiska utmaningar.

• Kan användas som språngbräda för samtal i reflektionsgrupper.
• Visar rikligt med modeller, praktiska exempel och konkreta  

metoder för utvecklandet av den etiska kompetensen.  

• En introduktion av sociologiska, rättsliga och psykologiska  
perspektiv på barn och unga i utsatta livssituationer.

• Bygger på relevant och aktuell forskning och praktik med  
fördjupade konkreta exempel.

• Analyserar barns och ungas ställning och handlingsutrymme  
i välfärdsstaten, historiskt och idag.

Barnrättskampen hade varit enklare om vuxna med  
makt över barn hade läst den här boken. 

 Vendela Carlfjord, förbundsordförande  
Rädda Barnens Ungdomsförbund

Denna bok är resultatet av en grundlig renovering och storstädning av 
den norska bokens tidigare utgåvor, varav den senaste gavs ut 2020. 

Tom Eide och Einar Aadland 
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Migranter ger bidrag till den solida välfärdsorganisationen, 
folkhemmet, och mångkulturaliteten lockar fram nya  
aspekter i det sociala arbetet.

Boken Socialt arbete i ett mångkulturellt Sverige belyser sidor av migratio-
nen som faller vid sidan av brännpunkterna i den aktuella politiska debatten. 
Här tecknar tolv forskare perspektiv på migration och socialt arbete i ett 
mångkulturellt Sverige. Boken gör nedslag i en förändringsprocess som 
framtidens socialarbetare och andra anställda inom ordningsmakt, vård, 
skola och omsorg behöver ta till sig.

Framåtriktning kännetecknar perspektiven och med stöd i aktuella forsk-
ningsdata ställs frågor om effekter av migration. Vad innebär det att ungdo-
mar med migrantbakgrund har tydligare och högre utbildningsambitioner 
än ungdomar utan migrantbakgrund? Vad menas med att göra etnicitet?  
Hur kan man som yrkesverksam arbeta rättighetsbaserat med barn som 
är utsatta EU-migranter? På vilket sätt påverkas migranters livsvillkor av 
juridiska, politiska och kulturella faktorer? Hur ska svensk lagstiftning och 
internationell rätt tolkas och tillämpas när de ger olika bud? Hur ser integra-
tionsprocessen ut för immigrerade över 65 år?

Boken vänder sig i första hand till studerande på socionom- och imer- 
programmet men är också relevant för kurser som berör migration, 
integration och välfärdssamhällets utveckling. Boken är given läsning för 
yrkesverksamma inom ordningsmakt, socialt arbete, skola samt hälso- och 
sjukvård, antingen för personlig fortbildning eller kollegial diskussion.

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett utbrett 
samhällsproblem som drabbar både vuxna och barn. Vissa 
brottsoffer beskrivs befinna sig i en särskilt utsatt livssitua-
tion utifrån faktorer eller identitetspositioner som exempelvis 
ålder, sexualitet, könsidentitet, funktionsnedsättning, 
etnicitet, socioekonomisk bakgrund och klass. Dessa faktorer 
kan påverka hur våldet tar sig uttryck samt individens 
möjligheter att bli fri.

En gemensam nämnare för de brottsoffer som beskrivs befinna sig i en sär-
skilt utsatt livssituation är framför allt att samhällets bemötande av och stöd 
till dessa grupper kan vara bristfälligt och att de därför är utsatta för flera 
former av social ojämlikhet.

Den här boken beskriver hur synen på våld i nära relationer och den vålds-
utsatta har förändrats över tid och varför begrepp som särskilt sårbar/utsatt 
och intersektionalitet idag är den del av diskursen om våld i nära relationer. 
Boken ger en fördjupad kunskap om vissa våldsutsatta personers särskilt 
utsatta livssituation och belyser våld i nära relationer ur ett intersektionellt 
perspektiv.  

I denna bok diskuteras frågor som:
• Vad betyder begreppen särskild utsatthet, särskilt utsatta livssituationer 

och intersektionalitet när vi pratar om våld i nära relationer? 
• Hur kan våld i nära relationer yttra sig för personer med funktionsned-

sättning och vilken beredskap har samhället för att erbjuda adekvat stöd 
oavsett funktionsvariation?

• På vilket sätt utsätts våldsutsatta kvinnor med missbruk för en strukturell 
diskriminering? 

• Vilka svårigheter kan migrationsprocessen innebära för våldsutsatta  
kvinnor?

Boken kan användas på alla utbildningar som omfattas av examensmålet 
om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, exempelvis socionom-, 
psykolog- och läkarprogrammet. Den passar också på andra utbildningar 
så som polis- och lärarutbildningen och är lämplig som fortbildning för alla 
som i sitt arbete möter vuxna och barn.

47-14058-9 | 240 sid | Uppl 1 | 2021 47-13830-2 | 200 sid | Uppl 1 | 2021

Ny Ny

Socialt arbete i ett mångkulturellt Sverige
– migrationens bidrag till folkhemmet

Intersektionella perspektiv på våld  
i nära relationer

FÖRFATTARE: ALI HAJIGHASEMI, JØRGEN STRAARUP (RED.)
Ali Hajighasemi är docent i socialt arbete och hans huvudsakliga forskningsområden är förändringar i det svenska välfärdssystemet, segre- 
gationsprocessen i utsatta områden och förutsättningar för nyinflyttade sociala gruppers integration i det svenska samhället. Jørgen Straarup 
är emeriterad professor i religionsvetenskap och inriktningen på hans vetenskapliga arbete har varit majoriteternas religion, huvudsakligen i 
Norden. Övriga medverkande författare är: Shahla Aliyari, Alireza Behtoui, Magdalena Elmersjö, Susanna Eriksson, David Gunnarsson, Bo H. 
Lindberg, Jonas Lindström, Olav Nygård, Sanja Obrenovic Johansson och Andreas Pettersson. Samtliga författare är verksamma vid Söder-
törns högskola.

FÖRFATTARE:  LINN MOSER HÄLLEN (RED.)
Bokens huvudredaktör Linn Moser Hällen är socionom, handledare i psykosocialt arbete och föreläsare med mångårig erfarenhet av att arbeta 
med våld i nära relationer. Övriga medverkande författare är: Rúna í Baianstovu, Frida Darj, Maria Eriksson, Carin Holmberg, Anna Jonhed, 
Therese Lilliesköld, Mikael Skillmark, Goldina Smirthwaite, Eva Sundborg, Rickard Ulmestig och Carolina Överlien.

• Boken behandlar migration och integration som ett modernt 
samhällsfenomen.

• Visar exempel på hur migranters livsvillkor påverkas av 
juridiska, politiska och kulturella faktorer. 

• Belyser exempelvis den svenska lagstiftningen och välfärds-
organisationer, så som socialtjänst, och hur dessa förhåller 
sig till ett mångkulturellt samhälle.

• Ger en ökad kunskap om våldets komplexitet och 
hur flera faktorer kan påverka den enskildes 
utsatthet och möjlighet att få adekvat hjälp. 

• Beskriver våld i nära relationer, särskilt utsatta 
livssituationer och intersektionella perspektiv på 
ämnet ur både forskar- och praktikerperspektiv.  

• Pedagogiskt genomarbetat med exempel, 
diskussionsfrågor och faktarutor.

SOCIALT ARBETE SOCIALT ARBETE

Den här boken kommer att kunna fylla en viktig 
kunskapslucka i den svenska litteraturen om våld i 
nära relationer.

 Veronica Ekström, fil.dr i socialt arbete  
Ersta Sköndal Bräcke högskola
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• Ger stöd i arbetet mot våld i nära relationer inom hälso- och sjukvård, 
rättsväsende, socialtjänst och ideella organisationer.

• Boken kan användas på alla utbildningar som omfattas av examensmålet om 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

• Pedagogiskt genomarbetad med rikligt av praktiknära exempel, faktarutor 
och diskussionsfrågor. 

47-12576-0 | 384 sid | Uppl 1 | 2018

Våld i nära relationer
– socialt arbete i forskning, teori och praktik

Boken är anpassad för utbildning inom socialt arbete men kan användas av 
alla som i sitt kommande yrkesliv kan möta våldsutsatta kvinnor och barn.

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem. 
Den här boken belyser såväl professionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors berättelser. 

Och framför allt ger den verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg 
för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas.

Att arbeta inom socialtjänst, vård, omsorg, skola och kyrka är att ställa en 
annan människas behov i centrum. De yrken vi kallar människovårdande yrken 
har alla det gemensamt att vi kommer nära en annan människa i dennes 
utsatthet och brist. En miljö fylld av starka känslor, ångest och omättliga behov.

Men vad händer med oss själva i vår professionella yrkesutövning? Att arbeta med människor i en 
utsatt situation är också att ställas inför sin egen utsatthet. 

Den här boken belyser psykologiska och existentiella teorier och aspekter av de yrkesverksammas 
egen utsatthet inom människovårdande yrken. Boken är pedagogiskt utformad med empiriska 
exempel och visar med konkreta verktyg hur yrkesverksamma inom människovårdande yrken kan 
möta andras utsatthet. Den hjälper läsaren att reflektera över sin yrkesroll och ger tips på hur man 
kan vända utsattheten till en yrkesstolthet.  

FÖRFATTARE: EVELIINA SINISALO, LINN MOSER HÄLLEN (RED.)
Eveliina Sinisalo och Linn Moser Hällen är socionomer med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer. Eveliina har magister-
examen i socialt arbete och verksamhetsutveckling från Malmö universitet. Linn har examen från Socialhögskolan vid Lunds universitet. Bägge 
är föreläsare och grundare av Arvin Utbildning. Övriga medverkande författare är: Linnea Bruno, Mari Brännvall, Veronica Ekström, Maria 
Eriksson, Anna L. Jonhed (f.d. Forssell), Lars-Åke Kastling, Kristina Loveby, Tina Mattsson och Karin Örmon.

FÖRFATTARE: JAKOB CARLANDER, ANDREAS WEDEEN
Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och teologie licentiat. Arbetar vid egen mottagning och tidigare inom den psykiatriska vården i Uppsala 
och med personalvård i Svenska kyrkan. Andreas Wedeen är leg. psykolog, verksam i Linköping. Andreas har tidigare arbetat inom primärvård 
och psykiatrin.

Att förstå sin egen utsatthet
– stöd för professionella i människovårdande yrken

• Konkreta exempel och verktyg för att möta andras utsatthet.
• Stöd för professionella i sin egen utsatthet.
• Både för studenter inom det sociala arbetets högskoleutbildningar och för  

praktiker på fältet.
47-12646-0 | 132 sid | Uppl 1 | 2019

• Den nya upplagan är kraftigt reviderad med flera nya kapitel.
• Visar på olika typer av nätverksmöten och hur man leder dem. 
• Beskriver ex. Signs of Safety, SIP och hur man kan göra barnet delaktigt 

genom nätverksritning.

• Ger en samlad bild över samtal i socialt arbete.
• Innehåller konkreta tips på hur du utvecklas som samtalsledare.
• Underlättar lärandet genom att varva teori med praktiska exempel  

och fallbeskrivningar.

47-13356-7 | 360 sid | Uppl 3 | 2021

Nätverksboken
– om mötets möjligheter

I denna nya, grundligt omarbetade upplaga möter läsaren nätverksmötets  
nutida praktik och teori. Boken beskriver erfarenhet och forskning om socialt 
nätverksarbete och nätverksterapi.

Läsaren får ta del av den rika metodutveckling som ägt rum inom struktur- och processorienterad 
nätverkspraktik. Tillämpningens hela bredd presenteras, från enskilda till stora möten med hela 
nätverket samlat. Olika praktiker som Signs of Safety, SIP, Framtidsdialoger och Öppna samtal 
beskrivs och förklaras. Flera sätt att tillämpa nätverksperspektiven inom skilda fält beskrivs av  
yrkesverksamma, som även delar med sig av sina professionella och personliga reflektioner.

Boken riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom den psykosociala sektorn, som socionomer, 
psykoterapeuter, präster, läkare och sjuksköterskor samt alla som intresserar sig för sociala nätverk.

FÖRFATTARE:  GUNNAR FORSBERG, JOHAN WALLMARK (RED.)
Gunnar Forsberg och Johan Wallmark, bokens redaktörer och huvudförfattare, är familje- och nätverksterapeuter med lång erfarenhet av 
psykosocialt förändringsarbete i sociala nätverk. Boken innehåller även bidrag av Mattias Castman, Ann Gardeström, Erik Hjort, Björn Holst, 
Nicoline Isacson, Claes Johansson, Johan Klefbeck, Gertrud Magnusson, Kerstin Marklund, Susanna Nolin, Linda Palmér, Ingrid Persson och 
Ulrika Stöök. 

SOCIALT ARBETE SOCIALT ARBETE

47-14057-2 | 224 sid | Uppl 1 | 2021

Samtal i socialt arbete
– vägar till förändring

Att samtala kan kännas som det enklaste och mest självklara vi gör med 
varandra. Men också som något av det mest komplicerade vi kan ägna oss åt. 
Det gäller särskilt när syftet med samtalet är att bidra till förändring hos en 
annan människa. 

Boken beskriver aktuell forskning, användbara teoretiska modeller och praktiska metoder som 
kan bidra till att professionella förändringssamtal kan bli både verksamma och respektfulla.  
Den ger kunskap och idéer om utredande, stödjande, rådgivande och motiverande samtal.  
Särskilda kapitel ägnas åt samtal med olika klientgrupper, till exempel barn, äldre och personer 
med kognitiv funktionsvariation. 

 Författaren visar också hur man som samtalsledare kan utveckla sin kompetens genom att bli 
mer uppmärksam och nyfiken på de samtal som man för. 

Boken vänder sig till studerande och till yrkesverksamma som använder samtal i arbete med 
människor med sociala och psykologiska problem, alltså till exempel socionomer, psykologer, 
behandlingspedagoger, sjuksköterskor, kriminalvårdare och präster.

FÖRFATTARE:  ROLF HOLMQVIST
Rolf Holmqvist är professor emeritus i klinisk psykologi vid Linköpings universitet, psykolog och psykoterapeut. Han har under många år  
forskat om behandlande samtal. Han är även verksam som psykoterapeut och handledare.   

Ny

Ny
upplaga
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SOCIALT ARBETE SOCIALPSYKOLOGI

FÖRFATTARE: LENA SÖDERMAN, MÅRTEN NORDLUND (RED.)
Bokens medförfattare: SvenOlof Dahlgren, Ragnar Furenhed, Mats 
Granlund, Josefin Grände, Anders Gustavsson, Kerstin Göransson, Bo 
Hejlskov Elvén, Barry Karlsson, Anna Levén, Barbro Lewin, Charlotta 
Löfgren-Mårtenson, Martin Molin, Lasse Nohrstedt, Karina Scheibenp-
flug, Anette Schön, Kristina Szönyi, Mårten Söder, Gunilla Thunberg, 
Magnus Tideman, Jenny Wilder och Gunnel Winlund.

FÖRFATTARE: ANDERS BRUHN, ÅSA KÄLLSTRÖM (RED.)
Anders Bruhn och Åsa Källström är professorer i socialt arbete vid 
Örebro universitet. Bokens övriga författare är eller har varit verksam-
ma på Örebro universitet inom socialt arbete, sociologi och kriminologi.

FÖRFATTARE: MARIE SALLNÄS, STEFAN WIKLUND (RED.)
Marie Sallnäs är professor och Stefan Wiklund är docent, båda vid 
Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Bokens övriga 
författare är verksamma vid Stockholms, Linköpings, Göteborgs och 
Jönköpings universitet.

FÖRFATTARE: GRETA MARIE SKAU
Greta Marie Skau är sociolog och högskolelektor vid Tromsø helsefag-
høgskole, avdelningen för distriktssköterskeutbildning. Hon har bred 
erfarenhet från forskning, undervisning, vägledning och kursverk- 
samhet. Översättare: Ann Lagerhammar.

Omsorgsboken
– möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning

Relationer i socialt arbete 
– i gränslandet mellan profession och person

Socialtjänstmarknaden – om marknadsorientering och 
konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen

Mellan makt och hjälp
– om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

Den sjätte upplagan av Omsorgsboken har 
fått en ökad forskningsbaserad och vetenskap-
lig tyngd. Nya kapitel har tillkommit och hela 
boken har uppdaterats och omarbetats. 

Den ökande kunskapen om kommunika-
tionens betydelse har resulterat i ett omfat-
tande avsnitt om Alternativ och Komplette-
rande Kommunikation, AKK. Kommande 
förändringar av LSS – lagen om stöd och 

service åt vissa funktionshindrade – återspeglas i ett nytt, problemati-
serande kapitel om LSS. Praktisk tillämpning av teori ger bredd åt och 
ytterligare förståelse för området.

En väl fungerande relation mellan socialarbe-
tare och klient är ett nödvändigt villkor och ett 
grundelement i allt professionellt socialt arbete. 
Men trots att relationsarbete är svårt, så proble-
matiseras det sällan i texter som rör det sociala 
arbetets kärna och karaktär.  

Boken inrymmer både teoretiska fördjup-
ningar och praktiska exempel och kan därför 
användas såväl inom utbildningar för sociono-
mer och angränsande yrken som för praktiker på 
det sociala verksamhetsfältet.

Stora delar av välfärdssektorn har påverkats av 
de näringslivsinspirerade idéer som går under 
samlingsbeteckningen NPM (New Public 
Management). Inte minst inom socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg har marknadsorien-
tering och konkurrensutsättning fått ett stadigt 
fäste. En påfallande stor andel av de insatser som 
ges till brukarna genomförs av privata utförare, 
och inom den interna organisationen ses mark-
nadsinfluenser i form av till exempel beställar-/
utförarmodeller samt en ökad fokusering på 
ledarskapets betydelse.

Denna fjärde upplaga har blivit genomgående 
uppdaterad. Bland annat har  maktteoretiska 
betraktelser och nya exempel från hjälparens 
vardag tillkommit.

Mellan makt och hjälp vänder sig till alla som 
arbetar med människor i behov av hjälp och som 
önskar göra det på ett yrkesmässigt kompetent 
och etiskt försvarbart sätt. Boken är pedagogiskt 
upplagd för undervisning inom vårdande och 
sociala områden.

47-12644-6 | 276 sid | Uppl 6 | 2019

47-11311-8 | 296 sid | Uppl 1 | 2018 47-11301-9 | 240 sid | Uppl 1 | 2018

47-12699-6 | 160 sid | Uppl 4 | 2018

47-11306-4 | 484 sid | Uppl 2 | 2021

Handbok i rättspsykologi
Denna bok presenterar nationell och internationell veten-
skaplig kunskap i ett lättillgängligt format. Boken är skriven 
av sjutton författare som alla är aktiva forskare och lärare 
inom rättspsykologi eller angränsande områden. 

Handbok i rättspsykologi inleds med en introduktion till det rättspsykolo-
giska och det svenska rättsväsendet. Därefter beskrivs teorier och forskning 
om brottslighet, offer och förövare, följt av genomgångar av hur rättspsyko-
login kan bidra till att förbättra både utredningsarbete och förhandlingar i 
domstol. Avslutningsvis ger boken inblick i rättspsykologisk forskning och 
hur den kan omsättas i praktiken.

 Handbok i rättspsykologi riktar sig främst till universitetsstuderande i 
rättspsykologi och juridik samt till vidareutbildningar för yrkesverksamma 
inom rättsväsendet. Boken är också en kunskapskälla för poliser, åkla gare, 
advokater och domare, och för verksamma i många andra viktiga samhälls-
sektorer. Dessutom är boken är en källa till aktuell kunskap för journalister 
och intresserad allmänhet inom ett område som tilldrar sig stort intresse 
och åtskillig debatt.

FÖRFATTARE:  PÄR ANDERS GRANHAG, LEIF STRÖMWALL, KARL ASK, SARA LANDSTRÖM (RED.)
Bokens redaktörer, professor Pär Anders Granhag, professor Leif Strömwall, professor Karl Ask och docent Sara Landström, är samtliga 
verksamma vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Tillsammans leder de den rättspsykologiska forskargruppen Criminal, Legal 
and Investigative Psychology (CLIP) som varit aktiv sedan år 2000. Övriga medverkande författare är: Eric Bylander, Sofia Calderon, Emelie  
Ernberg, Ivar Fahsing, Clara Hellner, Malin Joleby, Julia Korkman, Erik Mac Giolla, Mikaela Magnusson, Thomas Nilsson, Roberth Nordh, Ester 
Pollack och Pekka Santtila.

• Ger en introduktion till rättspsykologin och det svenska 
rättsväsendet.

• Beskriver teorier och forskning om brottslighetens förövare 
och offer, och den samhälleliga kontexten.

• Innehåller lättillgängliga forskningsöversikter av bl.a. 
utredningspsykologi, intervju- och förhörsteknik, lögn- 
detektion, minnes- och vittnespsykologi, barns utsagor  
och bevisvärdering.

• Ny upplaga där 21 kapitel är helt nyskrivna, och de övriga är 
uppdaterade med den senaste kunskapen.

Rättspsykologi är ett av de områden inom psykologin som växer 
allra snabbast. Utvecklingstakten har varit kraftig sedan 1980- 
talet, och har under 2000-talet varit närmast explosionsartad.

(Pär Anders Granhag, s. 21 i boken)

Ny
upplaga

På liber.se hittar du hela vår utgivning  
inom samhällsvetenskap

• Beställ utvärderingsexemplar
• Kika på böckernas innehålls- 

förteckning och provläs 
• Läs mer om böckerna  

och  författarna
• Kontakta förläggaren
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SOCIALPSYKOLOGI SOCIOLOGI

• Ger stöd i arbetet mot våld i nära relationer inom hälso- och sjukvård, 
rättsväsende, socialtjänst och ideella organisationer.

• Aktuell forskning, lagstiftning och rådande riktlinjer.
• Praktikernära bok, pedagogiskt genomarbetad med diskussionsfrågor och 

faktarutor. 

47-11342-2 | 248 sid | Uppl 3 | 2018

47-12829-7 | 280 sid | Uppl 3 | 2019

Vardagslivets socialpsykologi

Social fobi – social ångest 
– effektiv hjälp med KBT

I den här boken används socialpsykologiska teorier för att kommentera olika 
vardagliga exempel, och för att förklara det som annars döljer sig bakom ett 
självklarhetens skimmer. Vi får följa med till arbetsplatsen, till middagsbjud-
ningen, till dagdrömmandet – till domäner i vardagslivet som vi gärna visar 
upp för andra och till skrymslen som vi håller hemliga, kanske till och med  
för oss själva.

Boken ger en fördjupad förståelse för hur människor agerar tillsammans, hur avvikande beteende 
kan skapas, hur makt utövas i vardagslivet och hur det är att leva i 2000-talets mediesamhälle.

I denna tredje upplaga har det tillkommit två kapitel. I ”Sexualitet, kroppsfixering och 
identitet” utforskas människans intima och sexuella landskap. Kapitlet behandlar en rad centrala 
områden som pornografi, kroppsfixering och metrosexualitet. I det andra nya kapitlet – ”På 
tåget utan papper” – riktas vår uppmärksamhet mot nya migrationsmönster och flyktingskap. 
Med hjälp av bland andra filosofen Sara Ahmed analyseras de mekanismer som leder till att 
människor ”stoppas” och hamnar innanför eller utanför samhällets och nationalstatens gränser. 
Förutom dessa två nyskrivna kapitel har boken dessutom genomgått en omfattande revidering 
och uppdaterats med nytt material.

Social fobi (social ångest) är en stark rädsla för situationer där man känner 
sig värderad eller granskad av andra. Den här boken presenterar ett själv-
hjälpsprogram som baseras på kognitiv beteendeterapi och är vetenskapligt 
utprövat med mycket goda resultat. Dess nio steg omfattar både  
teoretisk kunskap och praktiska övningar.

Den tredje omarbetade upplagan innehåller flera nyheter: Ett kunskapstest ”testa dig själv” har 
lagts till efter varje kapitel, med facit till. Flera avsnitt har utvidgats och uppdaterats, bland annat 
med ett nytt avsnitt om forskningsläget kring självhjälpsbehandling där hjärnavbildningsstudier 
styrker behandlingens effekt.

Boken vänder sig till personer som lider av social fobi och deras anhöriga. Den vänder sig ock-
så till psykologer, psykiater, psykoterapeuter och andra professionella som arbetar med proble-
matiken, samt till studerande på psykolog- och psykoterapiutbildningar.

FÖRFATTARE: THOMAS JOHANSSON, PHILIP LALANDER
Thomas Johansson är professor i pedagogik, med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap, på Institutionen för pedagogik, kommunikation 
och lärande vid Göteborgs universitet. Philip Lalander är professor i socialt arbete på Institutionen för socialt arbete vid Malmö högskola.

FÖRFATTARE: TOMAS FURMARK, ANNELIE HOLMSTRÖM, ELISABETH SPARTHAN, PER CARLBRING, GERHARD ANDERSSON
Författarna är legitimerade psykologer med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Tomas Furmark, Per Carlbring och Gerhard Andersson är 
dessutom professorer i klinisk psykologi. Annelie Holmström är verksam som psykolog inom rekrytering och urval och Elisabeth Sparthan 
arbetar som privatpraktiserande psykolog.

47-14029-9 | 200 sid | Uppl 1 | 2021

Ny
Härskarteknik
Är det svårt att upptäcka härskarteknik på jobbet? Handlar 
allt om härskarteknik eller har vi gått vilse i alla nya råd och 
begrepp som rör härskartekniken? Vad skiljer härskarteknik 
från relevant kritik i arbetslivet?

För att söka svar på frågorna går bokens författare tillbaka till härskartek-
nikens vetenskapliga grunder. Författarna har mött Berit Ås, den norska 
professor och politiker som genom sju handfasta begrepp har gjort det lättare 
att upptäcka härskartekniker i vardagen: 
• Osynliggörande
• Förlöjligande
• Undanhållande av information
• Dubbel bestraffning
• Påförande av skuld och skam
• Objektifiering 
• Våld eller hot om våld.

Medan Ås arbete växte fram under 1970-talet, frågar sig bokens författare 
hur de sju härskarteknikerna kan användas idag i arbetslivet, på och utanför 
nätet. 

Boken Härskarteknik vänder sig till dig som vill förstå och kunna hantera 
de sociala makt- och positioneringsspel som omgärdar våra arbetsplatser. Du 
får själv frågor att reflektera kring för att du lättare ska förstå, hantera och 
bemöta maktspel i vardagen. En rad yrkesverksamma från olika branscher 
delar också med sig av sina erfarenheter av härskarteknik. Exempelvis berät-
tar konstnären Stina Wollter hur hon möter hot och kränkningar via sociala 
medier, tenoren Rickard Söderberg berättar om det motstånd han möter i sitt 
arbete för hbtq-frågor och den prisade företagsledaren Azita Shariati vittnar 
om vad som kan hända bakom förhandlingsrummets lykta dörrar. 

Boken passar utbildningar inom exempelvis sociologi, pedagogik, per-
sonalvetenskap, psykologi samt kommunikation och ledarskap. Boken är 
också lämpad för politiker, organisationer, föreningar, HR, arbetsgivare och 
fackförbund samt en intresserad allmänhet.

FÖRFATTARE:  ANNAKARIN NYBERG, ERICA DAHLGREN
Annakarin Nyberg är internetforskare, föreläsare och författare av böcker om härskarteknik och näthat i sociala medier.  
Erica Dahlgren är journalist och författare med bland annat lång erfarenhet av arbete vid Sveriges Radio P1 och P4. 

• Utgår från härskarteknikens vetenskapliga grunder och 
sorterar upp bland moderna begrepp.

• Innehåller starka berättelser från bland andra grundaren av 
de sju härskarteknikerna Berit Ås, konstnären Stina Wollter, 
tenoren Rickard Söderberg och företagsledaren Azita Shariati, 
som modigt delar med sig av sina erfarenheter av att ha 
utsatts för maktspel.

• Med reflektionsfrågor och en handfast verktygslåda ges 
läsaren förutsättningar att förstå, bemöta och hantera 
maktspel i arbetslivet.

Boken är välskriven. Ett efterlängtat verktyg.
Berit Ås, norsk politiker och  

tidigare professor i socialpsykologi
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MIGRATIONSOCIOLOGI

FÖRFATTARE: GEORGE RITZER, JEFFREY STEPNISKY
George Ritzer är professor i sociologi vid universitetet i Maryland, 
USA. Jeffrey Stepnisky är forskare och universitetslektor vid Grant 
Mac-Ewan University i Edmonton, Alberta, Kanada. Han har 
publicerat ett antal skrifter inom samhällsteori, i synnerhet med 
koppling till subjektivitet. Översättare: Lisa Sjösten.

Ett delat samhälle
– makt, intersektionalitet och social skiktning

Sociologisk teori 

Sedan sociologin grundades har ämnet sysslat med samma problemställning:  
Hur ska vi förstå samhällets sociala ojämlikhet och hur påverkar den männi- 
skors livschanser? Utifrån denna gemensamma kärna har sociologin utvecklat 
en mångfald av teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser för att se 
samhället.

Sociologisk teori är en grundläggande och internationellt använd lärobok  
som tar upp såväl de klassiska sociologiska teoretikerna som nutida socio- 
logisk teoribildning.

Med fast hand guidar författarna läsaren genom en bitvis komplicerad teoretisk terräng där olika 
sociologiska teorier jämförs. Boken utgör nödvändig läsning för nybörjare i sociologi. 

Upplaga 2 av Sociologisk teori har blivit grundligt uppdaterad med aktuell forskning inom om-
rådet. Det finns även ett nyskrivet avsnitt om emotionssociologi och affektteori samt ett avsnitt om 
den kanadensiske filosofen Charles Taylor, som berör självet, samhället och religionen. Dessutom 
har författarna inkluderat frågor om identitet, konsumtion och globalisering.

• Stefan Svallfors: Klass
• Marie Evertsson: Kön
• Ove Sernhede: Etnicitet
• Alexandra Bogren: Sexualitet

• Magnus Karlsson: Ålder
• Rafael Lindqvist: Funktionshinder
• Göran Ahrne: Intersektionalitet

På ett lättillgängligt sätt diskuterar några av Sveriges främsta sociologer de viktigaste sociala 
skiktningsprinciperna i denna bok:

47-11282-1 | 224 sid | Uppl 2 | 2016

47-11498-6 | 672 sid | Uppl 2 | 2015

FÖRFATTARE: CHRISTOFER EDLING, FREDRIK LILJEROS (RED.)
Bokens redaktörer och författare till inledningskapitlet är: Christofer Edling, professor i sociologi vid Lunds universitet,  
och Fredrik Liljeros, professor i sociologi vid Stockholms universitet. Bokens övriga författare presenteras ovan.

Utdrag e-bok
Kapitel 1-5, som handlar om klassisk
sociologisk teori, finns som Utdrag e-bok. Utdrag 
e-bok gör det möjligt för studenten att köpa endast 
en del av en bok. Det finns att köpa hos bokhandlar-
na på nätet. 

Makt, jämlikhet och social mobilitet är viktiga begrepp som diskuteras på ett 
mycket överskådligt sätt. För den som vill  förkovra sig ytterligare på området 
finns en omfattande  referenslista. Antologin är viktig för att ge oss ökad 
kunskap om det samhälle vi lever i.

Publicerat i BTJ-häftet nr 24, 2016. Lektör Maria Fridstjerna

FÖRFATTARE: MEHRDAD DARVISHPOUR, NICLAS MÅNSSON (RED.)
Mehrdad Darvishpour (docent i socialt arbete) och Niclas Månsson 
(professor i pedagogik med inriktning mot didaktik) är  verksamma vid 
Mälardalens högskola. Bokens övriga författare är verksamma vid 
universiteten i Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö och Stockholm 
samt vid Mälardalens och Röda korsets högskola.

FÖRFATTARE: ALI HAJIGHASEMI, JØRGEN STRAARUP (RED.)
Ali Hajighasemi är docent i socialt arbete och hans huvudsakliga 
forskningsområden är förändringar i det svenska välfärdssystemet, 
segregationsprocessen i utsatta områden och förutsättningar för 
nyinflyttade sociala gruppers integration i det svenska samhället. Jørgen 
Straarup är emeriterad professor i religionsvetenskap och inriktningen 
på hans vetenskapliga arbete har varit majoriteternas religion, 
huvudsakligen i Norden. Övriga medverkande författare är: Shahla 
Aliyari, Alireza Behtoui Magdalena Elmersjö, Susanna Eriksson, David 
Gunnarsson, Bo H. Lindberg, Jonas Lindström, Olav Nygård, Sanja 
Obrenovic Johansson och Andreas Pettersson. Samtliga författare är 
verksamma vid Södertörns högskola.

Ensamkommandes upplevelser  
& professionellas erfarenheter
– integration, inkludering och jämställdhet

Socialt arbete i ett mångkulturellt Sverige
– migrationens bidrag till folkhemmet

En välfungerande integration för ensam- 
kommande ungdomar är nyckeln till en väg 
in i samhället. Den här antologin tar upp både 
framgångsfaktorer och hinder när det gäller 
ensamkommandes livskvalitet, hälsa, välfärd, 
skolgång, arbetsmarknad och deras fortsatta 
inkludering och integration i samhället.  

Antologin tar upp tre teman:
•   Ensamkommande ungas inträde på  
      arbetsmarknaden samt deras hälsa

• Ensamkommandes egna upplevelser av mottagande, samhällelig 
etablering, integration och jämställdhetsutveckling

• Myndigheters och organisationers erfarenheter, utmaningar och 
möjligheter för ungdomarnas integration. 

Boken vänder sig till studenter inom socialt arbete, sociologi,  
IMER och lärarutbildning. Den är lämpad för kurser som handlar om 
migration, integration, social utsatthet, det mångkulturella samhället 
och ensamkommande ungdomar i skolan. 

Tolv forskare tecknar perspektiv på migration 
och socialt arbete i ett mångkulturellt Sverige. 
Migranter ger bidrag till den solida välfärds- 
organisationen, folkhemmet, både som klienter 
och förnyare, och mångkulturaliteten lockar 
fram nya aspekter i det sociala arbetet.

Socialt arbete i ett mångkulturellt Sverige gör 
nedslag i en förändringsprocess som framtidens 
socialarbetare och andra anställda inom ordnings- 
makt, vård, skola och omsorg behöver ta till sig. 

Den ger svar på frågor om det svenska välfärdssystemets hantering av 
ett mångkulturellt klientel, men också hur invånare med migrantbak-
grund bidrar till en kvalitativ förändring av det sociala arbetet.

Framåtriktning kännetecknar perspektiven och här belyses sidor av 
migrationen som faller vid sidan av brännpunkterna i den aktuella 
politiska debatten. 

47-12926-3  |  236 sid  |  Uppl 1  |  201947-14058-9  |  240 sid  |  Uppl 1  |  2021

Socialt arbete i storstaden
– villkor och praktik

Denna antologi lyfter fram det sociala arbetets 
villkor och praktik i storstadsmiljön med dess 
stora potential av utbildning och jobb men också 
en mångfald av sociala problem.

Dagens snabba urbanisering och omvandlingen 
av urbana miljöer är en global trend, och det på-
går en förändring av storstäderna även i Sverige. 

Boken är avsedd för utbildning i socialt arbete 
och sociologi, men kan med fördel användas även 
i andra ämnen.

47-11339-2  |  192 sid  |  Uppl 1  |  2019

FÖRFATTARE:  MINOO ALINIA, WELAT SONGUR (RED.)
Huvudredaktörerna och författarna har lång erfarenhet av undervisning 
och forskning i socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Minoo Alinia 
är docent i sociologi och lektor i socialt arbete och Welat Songur är fil.dr i 
statsvetenskap och lektor i socialt arbete. Båda är verksamma vid 
Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. 

47-13059-7  |  128 sid  |  Uppl 1  |  2019

BeGreppbart – Segregation

I den här boken diskuteras begreppet segrega-
tion utifrån aktuella och historiska perspektiv 
och sätter det i relation till vardagliga och veten-
skapliga perspektiv. Segregation uppstår som 
en följd av de sociala uppdelningar som pågår i 
samhällets skilda sfärer. Även om segregation  
kan yttra sig på många sätt utgör boendet  
en viktig grund för att förstå den. Boken 
redogör för segregationsbegreppets bakgrund, 
orsaker, konsekvenser och teoretiska betydelser.

FÖRFATTARE: JONAS LINDSTRÖM
Jonas Lindström är filosofie doktor i sociologi och lektor i socialt arbete 
vid Södertörns högskola. 

Ny
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BEGREPPBART-SERIEN BEGREPPBART-SERIEN

47-08898-0 | 128 sid | Uppl 1 | 2009 47-09820-0 | 128 sid | Uppl 1 | 2016

BeGreppbart – Segregation 
Författare: Jonas Lindström

BeGreppbart – Klass 
Författare:  Magnus Hörnqvist

BeGreppbart – Etnicitet
Författare: Hanna Wikström

BeGreppbart – Genus 
Författare: Lucas Gottzén,  
Mia Eriksson 

BeGreppbart – Institution 
Författare: Lars-Eric Jönsson, 
Anders Persson, Kerstin Sahlin

BeGreppbart – Identitet 
Författare: Nils Hammarén,  
Thomas Johansson

BeGreppbart – Innovation 
Författare: Alf Rehn 

BeGreppbart – Globalisering 
Författare: Tommy Jensen, 
Aina Tollefsen 

BeGreppbart – Organisering 
Författare: Lars Strannegård,  
Ulla Eriksson-Zetterquist

BeGreppbart – Globalisering 
Författare: Tommy Jensen,  
Aina Tollefsen 

BeGreppbart – Klass 
Författare: Magnus Hörnqvist 

BeGreppbart – Klass 
Författare: Magnus Hörnqvist 

BeGreppbart – Makt 
Författare: Mats Börjesson, 
Alf Rehn

BeGreppbart – Makt 
Författare: Mats Börjesson, 
Alf Rehn

BeGreppbart – Samtal
Författare: Karin Aronsson

BeGreppbart – Makt 
Författare: Mats Börjesson,  
Alf Rehn

BeGreppbart – Makt 
Författare:  Mats Börjesson,  
Alf Rehn

BeGreppbart – Erkännande 
Författare:  Carl-Göran Heidegren 

47-11449-8 | 128 sid | Uppl 1 | 2016

47-09820-0 | 128 sid | Uppl 1 | 2016

47-11358-3 | 128 sid | Uppl 1 | 2017

47-09564-3 | 128 sid | Uppl 1 | 2011 47-08899-7 | 128 sid | Uppl 1 | 2020 47-09590-2 | 128 sid | Uppl 1 | 2012 47-09820-0 | 128 sid | Uppl 1 | 2016

47-09491-2 | 128 sid | Uppl 1 | 2010 47-08746-4 | 128 sid | Uppl 1 | 2009

47-08746-4 | 128 sid | Uppl 1 | 2009

47-09590-2 | 128 sid | Uppl 1 | 2012 47-08939-0 | 128 sid | Uppl 1 | 2011

47-13060-3 | 128 sid | Uppl 1 | 2019 47-08746-4 | 128 sid | Uppl 1 | 2009

47-08746-4 | 128 sid | Uppl 1 | 2009

47-08895-9 | 128 sid | Uppl 1 | 2009 47-08896-6 | 128 sid | Uppl 1 | 2009

47-13059-7 | 128 sid | Uppl 1 | 2019

BeGreppbart – Våld
Författare: David Wästerfors

BeGreppbart – Klass 
Författare: Magnus Hörnqvist 

FÖR KURSER I SOCIALT ARBETE

FÖR KURSER I  PSYKOLOGI

FÖR KURSER I  STATSVETENSKAP

FÖR KURSER I  SOCIOLOGI

Komplettera med BeGreppbart 
Vi ser och hör samhällsvetenskapliga begrepp överallt: på universitet och högskolor förstås, men också på nyheter-
na, i texter på jobbet, på årsmöten i föreningslivet – och vi använder dem också själva i vårt vardagliga tal. Att på ett 
klart sätt använda sig av överenskomna begrepp är helt centralt i forskningen, men många är också helt inflätade i 
vardagsspråket. Vad menar vi egentligen när vi använder ord som identitet, kommunikation, makt eller etnicitet? 

• Fungerar som utmärkta komplement till huvudböckerna på de centrala kurserna.
• Ger en lättillgänglig och heltäckande introduktion till de viktigaste nyckelbegreppen.
• Ger kondenserade fördjupningar inom samhällsvetenskapernas viktigaste områden.
• Ger både en klassisk teoretisk överblick och mer okonventionella och kritiska perspektiv.
• Kan användas i kombination för att täcka in en hel kurs.

47-13060-3 | 128 sid | Uppl 1 | 201947-13059-7 | 128 sid | Uppl 1 | 2019

BeGreppbart – Segregation
I den här boken diskuteras begreppet segrega-
tion utifrån aktuella och historiska perspektiv 
och sätter det i relation till vardagliga och 
vetenskapliga perspektiv. Segregation uppstår 
som en följd av de sociala uppdelningar som 
pågår i samhällets skilda sfärer. Även om 
segregation kan yttra sig på många sätt utgör 
boendet en viktig grund för att förstå den. 
Boken redogör för segregationsbegreppets 
bakgrund, orsaker, konsekvenser och teoretis-
ka betydelser.

Samtal genomsyrar våra liv, från tv-sända
intervjuer till familjers förhandlingar vid
köksbordet. För många yrkesgrupper, som
socialarbetare, läkare, sköterskor, lärare och
jurister, är samtalet det viktigaste arbetsverk-
tyget. Denna bok presenterar samtalsanalys
och andra teorier om samtal, tillämpade på
olika arenor. Här diskuteras teori och empiri
med bäring på makt, motstånd och vardags- 
livets diplomati. Boken är rik på samtals- 
exempel som kan diskuteras i undervisnings 
sammanhang.

BeGreppbart – Samtal

FÖRFATTARE: JONAS LINDSTRÖM
Jonas Lindström är filosofie doktor i sociologi 
och lektor i socialt arbete vid Södertörns 
högskola. 

FÖRFATTARE: KARIN ARONSSON
Karin Aronsson är professor emerita vid Barn- 
och ungdomsvetenskapliga institutionen vid 
Stockholms universitet.

47-08899-7 | 128 sid | Uppl 1 | 2020

BeGreppbart – Genus 
Genus är ett begrepp som rör frågor om 
människors könade erfarenheter och identi-
teter. Men hur ska vi förstå genus? Och hur 
förhåller det sig till kön och sexualitet? Boken 
diskuterar hur genusbegreppet har tolkats, 
använts och kritiserats i feministisk forskning. 
Boken vänder sig främst till studenter inom 
genusvetenskap och andra discipliner inom 
samhällsvetenskap och humaniora.

FÖRFATTARE: LUCAS GOTTZÉN,  
MIA ERIKSSON
Lucas Gottzén är professor i barn- och ungdoms-
vetenskap vid Stockholms universitet. Mia 
Eriksson är fil.dr i genusvetenskap vid Göteborgs 
universitet. 

Ny

Ny

BeGreppbart är en bokserie som bidrar till förståelse för begreppens vikt och betydelse för oss som 
medborgare och medmänniskor. Men serien är långt ifrån bara begreppslig, varje bok tar sitt 
avstamp i ett begrepp för att också analysera samhälleliga fenomen, förhållanden, livsvillkor  
och mycket annat. Varje bok ger läsaren både en introduktion till begreppet och förslag till  
hur vi kan använda det till att förstå centrala fenomen i vårt samhälle, och i vår historia. 

Att läsa en BeGreppbart-bok öppnar upp en värld, att läsa fem öppnar upp flera. Varje  
bok står för sig själv, men med en läsning av flera kan vi se att det är jämförelsen som  
skänker de avgörande insikterna. 
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JURIDIK JURIDIK

Offentlighet, sekretess och dataskydd
– en introduktion

Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del av vårt rätts-
samhälle. 

Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels handlingsoffentligheten, det vill säga 
de regler som ger var och en av oss rätt att ta del av allmänna handlingar, dels de viktigaste 
reglerna för skydd av personuppgifter.

Boken är avsedd för juridiska introduktions- och översiktskurser samt för professionsutbild-
ningar. Den är också lämplig för yrkesverksamma inom den offentliga förvaltningen och för 
alla som hanterar personuppgifter i privata företag.

FÖRFATTARE:  STEFAN ZETTERSTRÖM, ANNA-SARA LIND, ANDREAS DAHLQVIST
Stefan Zetterström är jur.kand. och verksam som universitetsadjunkt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Han har tidigare skrivit flera 
läroböcker. Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har medverkat i flera läroböcker inom 
området för offentlig rätt. Andreas Dahlqvist är jurist med lång erfarenhet från offentlig sektor bland annat vid Regeringskansliet och flera andra 
myndigheter. Han har även arbetat som lärare i juridik vid Uppsala och Stockholms universitet.

47-14010-7 | 180 sid | Uppl 2 | 2021

47-13822-7 | 476 sid | Uppl 26 | 2020

Civilrätt
Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till  
civilrätten.

Efter en inledande översikt av rättsordningen behandlas centrala delar av civilrätten:

• allmän förmögenhetsrätt
• särskilda avtalstyper
• immaterialrätt
• fastighetsrätt
• associationsrätt och arbetsrätt
• skadeståndsrätt och försäkringsrätt
• familjerätt och successionsrätt.

I denna tjugosjätte upplaga har revideringar gjorts bland annat med anledning av nya lagar  
om telefonförsäljning, betaltjänster, företagsnamn, varumärken, adoption och ekonomiska  
föreningar.

Till denna bok hör Civilrätt Övningsbok av Stefan Zetterström, som också utkommit  
i en ny uppdaterad upplaga.

FÖRFATTARE:  CHRISTINA RAMBERG
C.G. Björling var bokens ursprungliga författare. Han efterträddes av Åke Malmström som efterträddes av Anders Agell. Tore Sigeman 
författade under 1977–2012 kapitlet om arbetsrätt. Sedan 2010 är Christina Ramberg ansvarig för revidering av boken.

Ny
upplaga

• Omfattande och tillgänglig presentation av offentlig rätt på grundnivå.

47-13829-6 | 288 sid | Uppl 7 | 2020

Ny
upplaga

Ny
upplaga

47-12831-0  |  108 sid  |  Uppl 2  |  2019  

Förvaltningsrätt
– en introduktion för professionsutbildningar

Socialtjänstlagarna Socialrätt under omvandling
– om solidaritetens och välfärdsstatens gränser

Kommunalrätt
– en introduktion för professionsutbildningar

Boken ger en introduktion till de delar av 
förvaltningsrätten som berör myndighetsorga-
nisationer som på olika sätt behandlar och ger 
service till människor i sitt arbete, så kallade 
människobehandlande organisationer.

Boken tar i tur och ordning upp den 
offentliga rätten (den konstitutionella rätten) 
och de olika offentliga regelsystemen (föreskrif-
terna), organisationen av den offentliga 
verksamheten, rättssäkerhet, offentlighetsprin-

cipen och sekretess, förvaltningslagens centrala delar och begrepp 
samt olika former av överklagande av beslut.

Förvaltningsrätt är lämplig som kurslitteratur vid utbildningar inom 
socialt arbete och omvårdnad, polisutbildningar och psykologprogram 
samt andra samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar. Boken 
passar även för olika former av personalutbildningar.

Alla som i sitt arbete eller i samband med sina 
studier kommer i kontakt med socialtjänstfrågor 
behöver aktuell kunskap om den lagstiftning 
som råder. Den här boken vänder sig till 
studenter och lärare vid universitet och hög- 
skolor inom juridiska utbildningar, vård- och 
omsorgsutbildningar, socionomutbildningen 
och andra kurser inom socialt arbete och 
socialpedagogik, liksom utbildningar på 
folkhögskolor och yrkeshögskolor. Den kan 

även användas av förtroendevalda och yrkesverksamma som behöver 
uppdaterad kunskap kring socialtjänstfrågor.

Denna klassiker föreligger nu i sin fjortonde upplaga och är 
grundligt reviderad av Monica Larsson. Den nya upplagan beaktar de 
ändringar och tillägg som har skett i den sociala lagstiftningen fram till 
mars 2016.

I boken finns 13 bidrag som utifrån olika 
rättsvetenskapliga synvinklar studerar och 
problematiserar den svenska välfärdsrättens 
samtidsutmaningar.

Områden som behandlas är till exempel 
sociala rättigheter, migration och medborgar-
skap, assistansersättning, EU-rättens påverkan, 
utsatta grupper, likabehandling och mänsklig 
värdighet. Såväl förvaltningsrättsliga som 
konstitutionellrättsliga perspektiv anläggs på 

frågekomplex som också aktualiserar civilrättsliga och skatterättsliga 
frågor. Gemensamt för bidragen är att frågan om solidaritetens och 
välfärdsstatens gränser i såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv står i 
 fokus. Förhoppningen är att boken ska vara till nytta för såväl rätts- 
tillämpare och politiker som forskare.

Kommunalrätt – en introduktion för professi-
onsutbildningar är en kortfattad beskrivning av 
den rättsliga regleringen rörande kommunerna 
och landstingen, med fokus lagd på den 
kommunala självständigheten och organiseran-
det av beslutsfattande instanser med mera 
Regeringsformen och den nya kommunallagen 
står i centrum för framställningen, och bland 
annat likställighetsprincipen och medborgar- 
inflytandet belyses. Boken innehåller också ett 

avsnitt om relevant arbetsrättslig lagstiftning. Lagen av offentlig 
upphandling behandlas liksom regler om överklagande av kommunala 
beslut. Boken ger dessutom en kort introduktion till EU-rättslig 
lagstiftning och dess påverkan på den kommunala och landstings-
kommunala verksamheten.

47-12971-3  |  136 sid  |  Uppl 6  |  2019

47-11250-0 | 280 sid | Uppl 14 | 2016 47-11308-8  |  360 sid | Uppl 1  | 2018

FÖRFATTARE:  ANNIKA STAAF, LARS ZANDERIN
Annika Staaf är jur. kand. och fil.dr i rättssociologi samt universitets- 
lektor i juridik vid Malmö högskola samt knuten till Linnéuniversitetet.
Lars Zanderin är dr lic. i statsvetenskap, fil.dr i rättssociologi samt 
universitetslektor (em.) i politologi vid Linnéuniversitet samt knuten till 
Enheten för rättssociologi vid Lunds universitet.

FÖRFATTARE: MONICA LARSSON
Författare till boken är Monica Larsson, jurist och universitetslektor i 
socialt arbete, och framlidne lagbyråchefen och chefsjuristen vid Social- 
styrelsen, Gunnar Fahlberg. Även Nils Magnusson, tidigare chef för Social- 
styrelsens socialtjänstavdelning, har medverkat i tidigare upplagor.

FÖRFATTARE: THOMAS ERHAG, PERNILLA LEVINER,  
ANNA-SARA LIND (RED.)
I antologin medverkar Therese Bäckman, Moa Kindström Dahlin,  
Thomas Erhag, Håkan Gustafsson, Pernilla Leviner, Anna-Sara Lind, 
Ruth Mannelqvist, Titti Mattsson, Torbjörn Odlöw, Rebecca Thorburn 
Stern, Lotta Vahlne Westerhäll, Wiweka Warnling-Nerep och Roger 
Persson Österman. 

FÖRFATTARE:  LOTTI RYDBERG WELANDER,  
PETTER SKOGLUND, LARS ZANDERIN, ANNIKA STAAF
Författarna har lång erfarenhet av såväl undervisning och forskning  
om den offentliga förvaltningen som arbete och uppdrag inom den 
offentliga sektorn.

Våra kostnadsfria utvärderingsexemplar hjälper dig att förstå  
hur boken skulle passa din undervisning och dina studenter.  

Beställ ditt exemplar på liber.se/hogskola
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KRIMINOLOGI KRIMINOLOGI

Ny serie om kriminologiska perspektiv

Formatet är kort men ambitionen är hög. Målet med 
serien är att bli en självklar referenspunkt för alla som 
vill få kunskap om orsaker till brott och möjliga åtgärder 
– på utbildningar eller andra arenor där brottsligheten 
hanteras. Inriktningen är samhällsvetenskaplig med 
förankring i kriminologiska teorier och metoder genom 
att både regelbrott och riskfyllda situationer uppmärk-
sammas.

Serien vänder sig till högskoleutbildningar där brott och 
åtgärder mot brott tas upp. Serien är lämpad för stude-
rande på kurser i kriminologi, juridik och socialt arbete 

men också för polisutbildningen. Serien passar också  
dig som berörs av kriminalitetens mångskiftande 
verkningar, inom företag och finansiella system eller 
kommunal och statlig förvaltning.

Seriens redaktörer är Charlotta Thodelius, doktor i 
arkitektur, och Micael Björk, professor i sociologi, som 
båda har en omfattande forskning om brott och brotts- 
bekämpning bakom sig. De är också knutna till undervis-
ning inom kriminologi genom masterprogrammet i 
kriminologi på Göteborgs universitet samt polisutbild-
ningen vid Högskolan i Borås.

Kriminologiska perspektiv på är en ny bokserie med fokus på brott och åtgärder mot 
brott. Nytt är att brottsproblemet bryts ner till väl avvägda ämnen, samtidigt som  
böckerna öppnar upp för vidare diskussioner om regelbrott och samhälleliga reaktioner.

Genus & brott

Dödligt skolvåld

Genus & brott tar upp betydelsen av ett genusperspektiv på ett genomgri-
pande och innehållsrikt sätt där tre perspektiv står i fokus: orsaker till brott, 
offer för brott och samhällets kontroll av brott. Här diskuteras också möjlig-
heter och begränsningar med ett genusperspektiv inom kriminologin. 

I boken belyses frågor som: Vilken betydelse har genus för orsaker till brott och för upphörande 
med brott? Har genus betydelse för samhällets kontroll av brott och brottslingar? Hur är köns-
fördelningen för gärningspersoner och offer vid exempelvis dödligt våld och sexualbrott?

Sammanfattningsvis tar boken ett helhetsgrepp på frågan om genus och brott på ett sätt som 
inte finns i tidigare publikationer inom ämnet på svenska.

Boken riktar sig till studenter på utbildningar inom exempelvis kriminologi, socialt arbete 
och sociologi. Den kan också användas som fortbildning av professionella inom expelvis rätts-
väsende och socialt arbete. 

Varför bestämmer sig vissa individer för att hämnas på sina skolkamrater 
och hur kan skolattacker förhindras? 

Detta är den första läroboken som belyser svenska händelser av dödligt eller potentiellt dödligt 
skolvåld. För att hantera den komplexitet som dödligt skolvåld innefattar, varvas de kriminolo-
giska analyserna med psykologiska och rättsliga analyser av händelserna. Även forskning kring 
hotbedömning och förebyggande åtgärder tas upp för att underlätta arbetet med att förhindra 
liknande händelser – och begränsa följderna när de väl inträffar. Boken riktar sig till studenter 
på utbildningar inom kriminologi, juridik, polisiärt arbete, psykologi, socialt arbete och 
sociologi. Den kan också användas som fortbildning av professionella inom rättsväsende och 
brottsförebyggande arbete. 

Bedrägerier och ekonomisk brottslighet tillhör vår tids dominerande 
brottstyper.  Från kort-, romans- och investeringsbedrägerier till insider- 
affärer och storbolagskarteller, slår dessa brott ofta hårt. Därtill är dessa 
brott ofta svårupptäckta och i regel besvärliga att utreda.  

I denna bok presenteras en samlad bild av denna variationsrika typ av brott. Aktuell forsk- 
ning redovisas och i boken diskuteras bland annat följande frågor: Vad skiljer bedrägerier från 
annan ekonomisk brottslighet? Varför begår människor dessa brott? Vilka faktorer möjliggör 
dessa brott?  

Boken riktar sig till alla som vill ha en grundläggande orientering om forskning om 
bedrägerier och ekonomisk brottslighet. Boken är särskilt lämpad för universitets- och 
högskoleutbildningar men passar också för vidareutbildningar inom företag, myndigheter  
och föreningsliv som kommer i kontakt med dessa typer av brott.

FÖRFATTARE: TOVE PETTERSSON
Tove Pettersson är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Utöver frågor om brott har hennes forskning bland annat handlat  
om ungdomar placerade på särskilda ungdomshem och polisens arbete riktat mot ungdomar.

FÖRFATTARE: CHARLOTTA THODELIUS, PETER WÄHRBORG, HANS-OLOF SANDÉN, CARL BESSLINGER
Charlotta Thodelius har en filosofie master i kriminologi samt är filosofie doktor i arkitektur. Hon har tidigare forskat kring bland annat olika 
former av våld i skolmiljöer. Peter Währborg är leg. läkare (spec. intern medicin, smärtmedicin samt docent i kardiologi) och tidigare professor i 
beteendemedicin. Dessutom är han sociolog, leg. psykolog (filosofie doktor) och psykoterapeut. Hans-Olof Sandén är jurist och polismästare 
med examen från Stockholms universitet och verksam som rättschef för polisen i Väst. Carl Besslinger är kommunpolis i Stenungsund och har 
varit verksam i 36 år som polis inom de flesta verksamhetsgrenar såsom ordningspolis, utredare och inom personskydd.

47-14052-7 | 128 sid | Uppl 1 | 2021

47-14051-0 | 128 sid | Uppl 1 | 2021

• Boken presenterar på ett tillgängligt och pedagogiskt sätt kriminologiska 
perspektiv på genus och brott.

• Ger ett unikt helhetsgrepp i ämnet på svenska.
• Visar aktuell forskning inom området varvat med tydliga exempel för ökad 

åskådlighet.

• Ger en samlad bild av förekomsten av dödligt skolvåld i Sverige. 
• Bygger på en kombination av rättsligt material och vetenskaplig litteratur.
• Kan användas för att belysa likartade händelser som attacker i köpcentrum 

eller synagogor.

• Boken tar ett samlat grepp på bedrägerier och ekonomisk brottslighet.
• Unik i sitt slag då en motsvarande introduktion eller orientering på området 

saknas på svenska.
• Pedagogiskt uppbyggd med exempel från fältet och vetenskaplig forskning.

Ny

Ny

47-14048-0 | 128 sid | Uppl 1 | 2021

Bedrägerier & ekonomisk brottslighet 

FÖRFATTARE: OSKAR ENGDAHL
Oskar Engdahl är docent i sociologi, viceprefekt och utbildningsansvarig vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs 
universitet. Hans forskning är främst inriktad mot ekonomisk brottslighet, arbetsplatsstölder och åtgärder mot brott. Oskar har även studerat 
framväxten av skatteparadis och finansiella offshore-marknader i världsekonomin.

Kommer 
hösten 2021

Kommer 
hösten 2021

Ny
Kommer 

hösten 2021



20 21hitta fler böcker i ämnet››     provläs ››     beställ utvärderingsexemplar ››     www.liber.se/hogskola hitta fler böcker i ämnet ››     provl ä s ››     beställ ut värderingse xempl ar ››     w w w.liber.se/hogskol a

SAMTAL & KOMMUNIKATION SAMTAL & KOMMUNIKATION 

• Ny upplaga med uppdaterade exempel, nya teorier och ny forskning.
• Utgör en brygga mellan den senaste forskningen om organisationskommunikation och den  

kommunikation som sker i organisationer varje dag.
• Belyser viktiga aspekter för att skapa en god kultur.
• Visar vad som krävs för att skapa kommunikation som driver och skapar förändring.  

Läkande samtal
Sjukdom och olycksfall kan medföra att kroppen plötsligt vägrar samarbeta, 
gör ont eller helt enkelt inte fungerar. Upplevelse av ohälsa och kris kan 
också uppstå av andra orsaker, såsom arbets löshet, närståendes sjukdom 
eller död eller andra förluster.

Det dagliga livet förändras och präglas av existentiell osäkerhet och otrygghet. När existensen 
svajar behöver vi stöd, och ett sådant är läkande samtal i hälso- och sjukvården. 

Bokens inledning presenterar en teoretisk grund för hur människors hälsoprocesser kan 
uppmärksammas, stödjas och stärkas genom samtal. Övriga kapitel är kliniskt orienterade och 
illustrerar olika sätt att genomföra läkande samtal med patienter och närstående. Förebilden 
för dessa samtal finns i erfarenheter gjorda inom psykoterapin, därför är några av bokens kapitel 
skrivna av psykoterapeuter. Övriga behandlar bland annat svåra samtal i livets ytterkanter, 
problem som uppstår när kommunikationen störs av patientens sjukdom, erfarenheter från flera 
kliniska vårdområden samt från studenters och yrkesverksammas lärande.

Bokens författare – sjuksköterskor, läkare, psykoterapeuter och en logoped – har kunskaper 
och erfarenheter från en rad olika områden och bidrar med en djup förståelse av hur man som 
professionell kan känna sig trygg även i  utmanande samtal.

Läkande samtal riktar sig till barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, logopeder, dietister och kuratorer, både yrkes-
verksamma och under utbildning. Men även till professionella i andra yrkesgrupper för vilka 
det mellanmänskliga mötet står i fokus.

FÖRFATTARE: KARIN DAHLBERG (RED.)
Karin Dahlberg är professor emerita i vårdvetenskap. Övriga författare är: Mia Berglund, Gunnar Birgegård, Philip Bäckmo,  
Carina Fälling Fransson, Ulrica Hörberg, Per Magnus Johansson, Elisabeth Lindberg, Marie Rusner, Charlotta Saldert,  
Linda Sellin, Helene Wennerlund och Lena Wiklund Gustin.
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Nätverksboken
– om mötets möjligheter

Samtal i socialt arbete
– vägar till förändring

Alla människor lever i ett nätverk av relationer. 
När någon är i fara eller i kris och andra oroas, 
mobiliseras dennes nätverk, det sätts i rörelse. 
Utgången av krisen kan hänga på kvaliteten av 
samarbetet i nätverket.

I denna nya, grundligt omarbetade upplaga av 
Nätverksboken – om mötets möjlighet, möter 
läsaren nätverksmötets nutida praktik och teori. 
Boken beskriver erfarenhet och forskning om 
socialt nätverksarbete och nätverksterapi. 

Tillämpningens hela bredd presenteras, från samtal med klienten/ 
patienten om hens nätverk, över att rita en nätverkskarta, till stora 
möten med hela nätverket samlat.

Boken riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom den 
psykosociala sektorn, som socionomer, psykoterapeuter, präster, 
läkare och sjuksköterskor samt alla som intresserar sig för sociala 
nätverk. 

Att samtala kan kännas som det enklaste och 
mest självklara vi gör med varandra. Men också 
som något av det mest komplicerade vi kan 
ägna oss åt. Det gäller särskilt när syftet med 
samtalet är att bidra till förändring hos en annan 
människa. 

Boken beskriver aktuell forskning, använd-
bara teoretiska modeller och praktiska metoder 
som kan bidra till att professionella förändrings-
samtal kan bli både verksamma och respektfulla. 

Den ger kunskap och idéer om utredande, stödjande, rådgivande 
och motiverande samtal. Särskilda kapitel ägnas åt samtal med olika 
klientgrupper, till exempel barn, äldre och personer med kognitiv 
funktionsvariation.

 Boken visar också hur man som samtalsledare kan utveckla sin 
kompetens genom att bli mer uppmärksam och nyfiken på de samtal 
som man för.

Boken vänder sig till studerande och till yrkesverksamma som  
använder samtal i sitt arbete med människor med sociala och psyko- 
logiska problem, till exempel socionomer och psykologer.

47-13356-7 | 360 sid | Uppl 3 | 2021

FÖRFATTARE: GUNNAR FORSBERG, JOHAN WALLMARK (RED.)
Gunnar Forsberg och Johan Wallmark, bokens redaktörer och huvudför-
fattare, är familje- och nätverksterapeuter med lång erfarenhet av 
psykosocialt förändringsarbete i sociala nätverk. Boken innehåller även 
bidrag av Mattias Castman, Ann Gardeström, Erik Hjort, Björn Holst, 
Nicoline Isacson, Claes Johansson, Johan Klefbeck, Gertrud Magnusson, 
Kerstin Marklund, Susanna Nolin, Linda Palmér, Ingrid Persson och 
Ulrika Stöök.

FÖRFATTARE:  ROLF HOLMQVIST
Rolf Holmström är professor emeritus i klinisk psykologi vid Linköpings 
universitet, psykolog och psykoterapeut. Han har under många år  
forskat om behandlande samtal. Han är även verksam som psykotera-
peut och handledare.   

Ny
upplaga

Ny
upplaga Ny
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Kommunikation i organisationer
Utan kommunikation finns det inga organisationer. Vi kommu-
nicerar för att skapa gemensamma mål, leda och förändra 
organisationer, samarbeta och kommunicera med organisa-
tionens intressenter och omvärld. En stor del av vår arbetstid 
ägnas åt kommunikation – oavsett om du är chef, medarbeta-
re eller professionell kommunikatör. Trots det tas kommuni-
kationen ofta för given. 

Denna bok sätter fokus på kommunikationens roll och visar varför kom-
munikation är fundamentalt viktig för en organisations verksamhet och 
framgång. Författarna diskuterar nyckelbegrepp som kommunikation och 
organisation, liksom kommunikationens roll i processer som visionsarbe te, 
ledarskap, förändring, lärande och identitet. Du får en grundläggande 
förståelse för kommunikationens värde för en organisation, en överblick över 
kunskapsläget, och dessutom många praktiska exempel på kommunikatio-
nens betydelse. I boken belyses frågor som:
• Vilka nyckelbegrepp behöver du känna till för att arbeta praktiskt med en 

organisations kommunikation?
• Varför är kommunikationen så viktig för chefer och ledare? 
• Hur kan chefers kommunikativa roll förstås och utvecklas? 
• Vad är interna sociala medier och hur fungerar användningen av dem i 

dagens organisationer?

Kommunikation i organisationer gavs ut första gången 2005, och den var 
då – och är fortfarande – den enda svenska boken i ämnet organisations-
kommunikation. Boken utgör en brygga mellan den senaste forskningen om 
organisationskommunikation och den kommunikation som sker i organisa-
tioner varje dag. Den är uppskattad bland såväl studenter som yrkesverksam-
ma i organisationer. Detta är den tredje upplagan och alla kapitel i boken är 
uppdaterade och omskrivna så att de tar hänsyn till den utveckling som skett 
inom området. Sedan den förra upplagan publicerades 2012 har forskningen 
utvecklats mycket och nya teorier tillkommit. I den nya upplagan finns därför 
både uppdaterade referenser och aktuella exempel. 

Boken är i första hand tänkt som en lärobok för studenter inom området 
organisationskommunikation, men den passar även på andra utbildningar 
som studerar organisationer, exempelvis inom organisationsteori/företags-
ekonomi, personalvetenskap/HR, sociologi och psykologi. Boken riktar sig 
även till yrkesverksamma kommunikatörer, chefer, projektledare, HR-spe-
cialister, marknadsförare och andra som arbetar praktiskt med kommunika-
tion i organisationer. 

FÖRFATTARE: MATS HEIDE, CATRIN JOHANSSON, CHARLOTTE SIMONSSON
Mats Heide är professor vid Lunds universitet, Catrin Johansson är professor vid Mittuniversitetet och Charlotte Simonsson är docent vid Lunds 
universitet. Författarna har alla lång erfarenhet av forskning och projekt inom organisationskommunikation och strategisk kommunikation, och 
har använt sin expertis för att skriva en lättillgänglig bok som ger en grund att stå på i ämnet.
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SAMTAL & KOMMUNIKATION HÄLSA, VÅRD & OMSORG

Omsorgsboken
– möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning

Den första upplagan av Omsorgsboken kom ut för snart 50 år sedan. Boken har 
kontinuerligt reviderats och utvecklats i takt med samhällsförändringar, ny 
lagstiftning och ständigt pågående forskning inom området intellektuell funk-
tionsnedsättning. Den sjätte upplagan har fått en ökad forskningsbaserad tyngd.

Den ökande kunskapen om kommunikationens betydelse har resulterat i ett omfattande avsnitt 
om Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK. Kommande förändringar av LSS – 
lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade – återspeglas i ett nytt, problematiserande 
kapitel om LSS. Praktisk tillämpning av teori ger bredd åt och ytterligare förståelse för området.

Boken är lämplig som kurslitteratur på ett flertal akademiska grundutbildningar, till exem-
pel inom socialt arbete, social omsorg, psykologi, pedagogik och omvårdnad. Den kan också 
användas som kurslitteratur och fördjupningslitteratur på folkhögskolor och vårdutbildningar på 
gymnasieskolan. 

• Grundligt omarbetad upplaga med forskningsbaserad tyngd.
• Många forskare och praktiker bidrar med aktuell kunskap. 
• Bredd och djup gör boken till en följeslagare under utbildning  

och ute i verksamheter.
47-12644-6 | 276 sid | Uppl 6 | 2019

FÖRFATTARE: LENA SÖDERMAN, MÅRTEN NORDLUND (RED.)
Bokens medförfattare: SvenOlof Dahlgren, Ragnar Furenhed, Mats Granlund, Josefin Grände, Anders Gustavsson, Kerstin Göransson, Bo Hejlskov 
Elvén, Barry Karlsson, Anna Levén, Barbro Lewin, Charlotta Löfgren-Mårtenson, Martin Molin, Lasse Nohrstedt, Karina Scheibenpflug, Anette 
Schön, Kristina Szönyi, Mårten Söder, Gunilla Thunberg, Magnus Tideman, Jenny Wilder och Gunnel Winlund.

Den orättvisa hälsan
– om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

Den orättvisa hälsan ger en översikt av det tvärvetenskapliga forskningsfältet inom ojämlikhet  
i hälsa: hur den uppstår, hur den kan mätas och förklaras, hur den varierar över livscykeln och 
vad vi kan göra för att minska den. Läsaren får ett samhälleligt perspektiv på hälsa, sjukdom 
och livslängd med utgångspunkt i sociala bestämningsfaktorer.

Denna andra upplaga har uppdaterats med nya forskningsrön, statistik och aktuella 
referenser. Boken vänder sig till studerande inom folkhälsa, samhällsvetenskapliga ämnen,  
vård och medicin. Den riktar sig även till verksamma, policyformulerare och beslutsfattare 
inom folkhälsoområdet. 

FÖRFATTARE: MIKAEL ROSTILA, SUSANNA TOIVANEN (RED.)
Mikael Rostila är professor i folkhälsovetenskap och prefekt på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Susanna Toivanen 
är professor i sociologi och verksam på Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola och som forskare på Institutionen för folkhälso- 
vetenskap vid Stockholms universitet. Medförfattarna är forskare och experter inom bland annat folkhälsa, sociologi, socialmedicin och epidemiologi.

47-11354-5 | 400 sid | Uppl 2 | 2018

• Behandlar ojämlikhet i hälsa utifrån sociala bestämningsfaktorer under olika 
faser i livscykeln.

• Genomgående pedagogisk presentation av ett komplext forskningsfält.
• Ger förslag på policyimplikationer och visar på kopplingar till Kommissionen 

för jämlik hälsa.

47-12830-3 | 176 sid | Uppl 3 | 2019

47-13060-3 | 128 sid | Uppl 1 | 2019

Samtalsfärdigheter
– stöd, vägledning och ledarskap

BeGreppbart – Samtal

Samtalsfärdigheter riktar sig till dig som vill lära dig konkreta verktyg för  att vägleda, ge stöd och 
lösa konflikter både i yrkeslivet och privat. Innehållet fokuserar på färdigheter och beskriver hur 
man med hjälp av träning kan förbättra sina relationer.

Efter en inledning av hur samtalsfärdigheter utvecklas beskrivs konkreta färdigheter i att lyss-
na, bemöta kritik, uttrycka sig, förändra, motivera, medla, vägleda och hjälpa till att lösa problem. 
En sista tillämpande del behandlar negativa känslor i samtal och hur dessa kan övervinnas med 
träning. Boken ger även en psykologisk beskrivning av svårigheter i samtal, balansen mellan 
förändring och acceptans samt vikten av tålamod i situationer som är svåra att påverka.

Samtal fyller våra liv, från tv-sända nyhetsintervjuer till familjers förhandlingsarbete. För många 
yrkesgrupper, som läkare, sjuksköterskor, socialarbetare, lärare och jurister, är samtalet det viktigaste 
verktyget. Denna bok presenterar Goffman, samtalsanalys och andra teorier om samtal, tillämpade 
på olika arenor: från rättssalen, läkarmottagningen och klassrummet till samtal runt köksbordet.

Här diskuteras teori och empiri med bäring på styrning, motstånd och vardagslivets diplomati, 
från barnets första dialog till skolans kvartssamtal och föräldrars vårdnadstvister. Fokus är på diskur-
siva resurser och oskrivna regelverk, men också på hur det uppstår pauser, glipor och avbrott i samtal.

Mycket i boken handlar om samtal med barn och den är rik på samtalsexempel som kan diskuteras 
i undervisningssammanhang. Åtskilliga av dem kommer från samtal där något står på spel.

FÖRFATTARE: ERIK RAUTALINKO
Erik Rautalinko, fil.dr i psykologi, är psykolog, psykoterapeut och psykoterapihandledare och 
verksam inom KBT, utbildning och handledning. Han har mångårig erfarenhet av samtalsträ-
ning för olika yrkesgrupper, däribland psykologer, läkare, lärare, chefer, sjukgymnaster, 
socionomer och personal för rekrytering och helpdesk.

FÖRFATTARE: KARIN ARONSSON
Karin Aronsson är professor emerita vid Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap vid 
Stockholms universitet. Hon har en omfattande produktion i internationella tidskrifter och 
sitter i flera redaktionsråd.  Karin forskar, utifrån observationer och inspelade data, kring 
samtalsmönster i olika institutionella sammanhang.

Något av det viktigaste i mitt arbete som förläggare är  
att få träffas och fånga upp behov och önskemål hos er  
som undervisar, att knyta nya författarsamarbeten  
och förstås att få presentera nyheter i vår utgivning. 
      Boka ett digitalt bokbordsmöte med mig och dina  
kollegor, tills att vi kan träffas som vanligt igen.

Helena Ekholm,  
helena.ekholm@liber.se, 08-690 90 24

Vi hittar nya sätt att träffas  
– boka ett digitalt bokbord!
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VETENSKAPSTEORI & METOD VETENSKAPSTEORI & METOD

47-12940-9 | 612 sid | Uppl 4 | 2021

Statistik för beteendevetare
– faktabok

Statistik för beteendevetare är en heltäckande grundbok i 
statistik. Författarna går steg för steg igenom hur du plane-
rar, genomför och redovisar en statistisk undersökning.

Ända sedan den första upplagan har boken rönt stor uppskattning bland 
studenter för att den på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt väver samman 
teori och praktik, med exempel och övningar som underlättar inlärningen. 
Boken innehåller också mer avancerade fördjupningsavsnitt. Ambitionen har 
hela tiden varit att boken ska vara lättläst och stimulerande genom exempli-
fiering av teoretiska resonemang och med många övningsexempel. 

I denna fjärde upplaga har ett antal förändringar gjorts för att möta de 
senaste årens diskussion kring hur statistik används inom speciellt samhälls- 
vetenskaplig forskning. Vissa förenklingar har gjorts, större fokus har lagts 
på betydelsen av god mätning, användandet av konfidensintervall och mått 
på effektstyrka. Två helt nya kapitel har också lagts till, det första om den så 
kallade replikeringskrisen och det andra om Bayesiansk statistik. 

Författarna liknar processen att lära sig statistik vid att lära sig ett språk, 
man behöver träna mycket för att tala flytande. Till Statistik för beteende-
vetare finns därför även en övningsbok med ytterligare räkneövningar, och 
med ett flödesschema för att underlätta valet av rätt statistisk analys och 
typuppgifter med fullständiga lösningar. Övningsboken fungerar lika bra 
även till den nya upplagan av faktaboken. 

Tanken med boken är att den ska fungera som en introduktion i statistik 
som täcker in det mesta som en beteendevetare/vårdvetare behöver kunna på 
grundnivå. Även om boken i första hand vänder sig till studenter som läser 
samhällsvetenskapliga och vårdvetenskapliga ämnen, fungerar den genom 
sina enkla och tydliga exempel utmärkt även för andra studentgrupper. 

Den fjärde upplagan av Statistik för beteendevetare kommer att vara en 
av de där kursböckerna som man vill ha kvar i bokhyllan i många år efter 
avslutad utbildning.

FÖRFATTARE: ELISABET BORG, JOAKIM WESTERLUND
Elisabet Borg och Joakim Westerlund är universitetslektorer vid Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. Elisabet Borg fick 2011 den 
pedagogiska utmärkelsen Årets lärare vid Stockholms universitet. Anders Sand, postdoktor vid Karolinska institutet, har medverkat i kapitlet 
om Bayesiansk statistik.

• Heltäckande grundbok om statistik.
• Förklarar statistik på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt 

genom exemplifiering av teoretiska resonemang och många 
övningsexempel. 

• Nytt kapitel om Bayesiansk statistik visar vägen mot framtiden.

Ny
upplaga

Kommer  
våren 2021

Introduktion till samhällsvetenskaplig metod
Boken ger en bred översikt över både kvantitativ och kvalitativ metod.  
Boken lämpar sig för studenter och forskare men är intressant för alla som  
ska genomföra olika undersökningar, projekt och utredningar. Det krävs inte  
några särskilda förkunskaper om forskningsmetoder för att ha nytta av boken.

Den  tar upp de val som bör göras i forskningsprocessen, hur en undersökning kan designas från  
idé till rapportering och presentation av resultaten. Den ger många praktiska råd och tips och är  
rik på konkreta exempel.

Denna andra upplaga har blivit grundligt uppdaterad utifrån senaste forskning. Bland annat  
har kvalitativ dataanalys fått mycket större fokus och blivit uppdelad i flera nya kapitel, till exempel  
om fallstudiedesign, regressionsanalys och dokumentanalys samt litteraturstudier.

• Introducerar samhällsvetenskaplig metod från idé till resultatrapport på  
ett pedagogiskt sätt.

• Nytt kapitel om dokumentanalys och litteraturstudier samt ett  
om regressionsanalys.

• Innehåller rikligt med praktiska tips och exempel som underlättar lärandet.
47-13204-1 | 456 sid | Uppl 2 | 2020

FÖRFATTARE: ASBJØRN JOHANNESSEN, PER ARNE TUFTE, LINE CHRISTOFFERSEN
Asbjørn Johannessen är sociolog och knuten till OsloMet – storbyuniversitetet. Per Arne Tufte är civilekonom från Handelshögskolan i Bergen 
och har en PhD från universitetet i Oslo. Line Christoffersen har en PhD i marknadsföring från Handelshögskolan i Köpenhamn och är docent 
vid handelshögskolan OsloMet. Alla författarna har skrivit flera böcker om samhällsvetenskaplig metod.

Vetenskapsteori för nybörjare

FÖRFATTARE: TORSTEN THURÉN  
Torsten Thurén är docent i journalistik och fil.lic. i historia. Han har under många år varit verksam vid enheten för Journalistik, 
Medier och Kommunikation vid Stockholms universitet (JMK). 

47-12778-8 | 204 sid | Uppl 3 | 2019

Vetenskapsteori är egentligen något av det viktigaste man kan ägna sig åt. Det 
handlar om grunden för all vår kunskap. Vad är egentligen sant? Den frågan 
undkommer ingen människa som tar livet på allvar!

Vetenskapsteori för nybörjare ger en introduktion till det vetenskapliga sättet att tänka. Den tar 
upp olika vetenskapliga tillvägagångssätt och resonerar kring deras för- och nackdelar. Boken ger 
läsaren förutsättningar att kritiskt ifrågasätta såväl vetenskapliga som mer vardagliga texter. Den 
innehåller också mängder av konkreta exempel som gör de teoretiska resonemangen tydliga och 
lätta att ta till sig.

Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad med nya kapitel och en ny struktur: del 1 med teori, 
del 2 med exempel och del 3 med en sammanfattning som knyter ihop resonemangen.

Detta är en välskriven, lättfattlig och pedagogiskt upplagd introduktions-
bok till vetenskapsteorins begrepp och metoder. Boken kräver inga förkun-
skaper och kan användas på gymnasie- och universitetsnivå.  Tredje 
upplagan är omarbetad med fem nyskrivna kapitel, varför de tidigare 
upplagorna från 1991 och 2007 bör bytas ut.

Publicerat i BTJ-häftet nr 21, 2019. Lektör Anders Östnäs

Jag vill bara säga att det är en fantastisk 
bok! Det är till och med lite roligt att 
plugga statistik. Faktiskt.

Psykologstudent

Ny
upplaga
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Kunskapens former
– vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik

Samhällsvetenskapliga metoder

Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökand-
et? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder 
för ”vardaglig” forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt. 

Problematiseringen utgår från såväl klassiska som moderna vetenskapsteoretiska och filoso-
fiska perspektiv. Syftet är att behandla dessa komplexa problem på ett översiktligt och otekniskt 
sätt utan att överförenkla konfliktlinjer och fascinerande problemställningar.

Denna fjärde upplaga innehåller, utöver uppdateringar och kompletteringar, bland annat 
ett nytt kapitel om forskningsetik samt tips på olika sätt att använda boken i undervisning, till 
exempel som lärobok eller handbok.

I denna klassiska gedigna metodbok presenteras flertalet metoder inom såväl kvantitativ som  
kvalitativ forskning. 

Boken har en pedagogisk, praktisk inriktning med många konkreta exempel och passar, genom 
sin bredd, för både grundläggande och mer avancerade kurser i vetenskaplig metod inom såväl 
samhällsvetenskap som beteendevetenskap. Den vägleder läsaren när det gäller forskningsfrågor, 
litteraturgenomgång och etiska frågeställningar samt urvalsfrågor, utformning av enkäter/inter-
vjuer, analys av data och presentation av forskningsresultat.

FÖRFATTARE: PETER SOHLBERG, BRITT-MARIE SOHLBERG
Peter Sohlberg är professor i samhällsvetenskaplig vetenskapsteori vid Norges Tekniske 
Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim och docent i sociologi vid Uppsala 
universitet. Britt-Marie Sohlberg är fil. mag., leg. sjuksköterska, bitr. psykolog och har länge 
arbetat som vårdlärare och universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

FÖRFATTARE: ANDREAS FEJES, ROBERT THORNBERG (RED.)
Andreas Fejes är professor i vuxenpedagogik och Robert Thornberg är professor i pedagogik, 
vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Övriga 
medförfattare har alla gedigna kunskaper inom sina respektive specialområden och lång 
erfarenhet av att handleda studenter.

FÖRFATTARE:  ALAN BRYMAN
Framlidne författaren Alan Bryman var professor vid School of Management, University of 
Leicester. Översättare: Björn Nilsson.

VETENSKAPSTEORI & METOD VETENSKAPSTEORI & METOD

Handbok i kvalitativ analys
Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för den som ska skriva en akademisk 
uppsats baserad på kvalitativ datainsamling, exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade 
observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. 

Här finns konkreta råd och en gedigen genomgång grundläggande aspekter av kvalitativ 
forskning samt redskap för att analysera data. Boken redogör för olika former av kvalitativ 
analys och går därutöver även igenom forskarens roll, forskningsprocessen, metoder för data-
insamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja. Tolv olika metodansatser 
presenteras ingående.

Denna upplaga har ett nytt kapitel om diskursiv psykologi och övriga kapitel är uppdaterade.

• En klassiker för studerande på högre utbildningar.
• Full av konkreta tips och övningar kring uppsatsskrivning.
• Helt uppdaterat kapitel om litteratur- och informationssökning.

• Boken vägleder på ett pedagogiskt sätt studenten genom hela  
uppsatsprocessen.

• Ger en överblick över tillgängliga metoder för uppsatsskrivandet.
• Uppdaterad upplaga med utvecklade avsnitt om problemformulering och 

teorins roll.
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Att skriva en bra uppsats

Skriva uppsats med kvalitativ metod
– en handbok

FÖRFATTARE: LOTTE RIENECKER, PETER STRAY JØRGENSEN
Boken är skriven av Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen, med bidrag av Signe Skov, Vanessa Sonne-Ragans, Lotte Thing 
Rasmussen, Charlotte Wien, Kirstin Remvig och Ida Klitgård. Översättare: Ann Lagerhammar.

Med upplaga 4 är denna välstrukturerade handbok i uppsatsskrivning på väg 
att bli en klassiker för studerande på högre utbildningar. Den fungerar som 
en guide genom uppsatsens alla centrala delar, från idéstadiet till färdig 
uppsats, men är även utmärkt att använda som uppslagsbok när man vid 
olika tillfällen fastnar i processen.

Den fjärde upplagan har förutom allmänna uppdateringar fått ett nytt kapitel om hur man 
skriver vetenskapsteoretiskt korrekt i en uppsats. Den vetenskapsteoretiska ansatsen löper nu 
som en röd tråd genom boken och har integrerats i uppgifterna. Kapitlet om litteratur- och 
informationssökning är helt omskrivet för att på bästa sätt lotsa studenten genom detta centrala 
område inom uppsatsskrivning.

FÖRFATTARE: JOHAN ALVEHUS
Johan Alvehus är lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.
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I början av arbetet med att skriva en uppsats uppstår många frågor. Hur vet 
jag att jag formulerat ett relevant problem? Har jag valt rätt empiriskt 
material? Är det lämpligt med intervjuer eller observationer? Hur ska jag 
strukturera min text för att få fram min poäng på bästa sätt? Vad är egentli-
gen en teori? Och kan jag bedöma forskningskvalitet?

Skriva uppsats med kvalitativ metod är en bred och lättillgänglig handbok som på ett överskåd-
ligt sätt ger dig svar på dessa frågor och många fler. Boken kan användas både under introduk-
tionskurser, där man som student för kanske första gången möter metodfrågor, ända upp till 
examensarbetesnivå, där den ger en snabb överblick över olika tillgängliga metoder och visar på 
frågeställningar som måste hanteras under uppsatsprocessen.

I denna andra upplaga har avsnitten kring teorins roll och problemformulering utvecklats 
ytterligare, och boken har fått en allmän uppdatering.
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Källkritik

Kritiskt tänkande 
– utan tvivel är man inte riktigt klok

Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors 
tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt enkel. Den består av några få tumregler som kan 
förefalla självklara. Men i praktiken kan källkritik vara mycket svår. Boken är därför uppbyggd 
kring ett stort antal konkreta exempel hämtade från en rad olika områden, som arkeologi, 
historia, antropologi, rättsväsen och journalistik.

Den fjärde upplagan har genomgått en grundlig revidering. Tio kapitel är nyskrivna och de 
övriga omarbetade. Dessutom har ytterligare en författare tillkommit: Jack Werner. Han  
diskuterar källkritiska problem relaterade till sociala medier.

Källkritik vänder sig i första hand till studenter inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Boken visar hur nya idéer skapas och prövas. Den presenterar tio praktiska  verktyg för till-
lämpning av kritiskt tänkande. Checklistor och fördjupningsuppgifter ger dessutom möjlighet 
till diskussion i aktuella samhällsfrågor – för lärare, journalister, jurister, socionomer, läkare, 
poliser och ekonomer. Förmågan till kritiskt tänkande kräver tid att mogna, varför boken 
passar utmärkt som följeslagare från början av  en högskoleutbildning fram till det avslutande 
examensarbetet. 

Den tredje upplagan av denna uppskattade bok har fått nya avsnitt om etisk prövning, norm-, 
bild-, statistik-, begrepps- och diskurskritik.

FÖRFATTARE: TORSTEN THURÉN, JACK WERNER
Torsten Thurén är docent i journalistik och fil.lic. i historia. Han har under många år varit 
verksam vid enheten för Journalistik, Medier och Kommunikation vid Stockholms universitet 
(JMK). Jack Werner är frilansjournalist och författare, som 2014 var med och lanserade den 
prisvinnande källkritikssatsningen Viralgranskaren och som sedan 2015 driver podden 
Creepypodden. Hans senaste bok är Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå (2018).

FÖRFATTARE: LENA NILSSON, EMMA SORBRING (RED.)
Lena Nilsson är docent i pedagogik och Emma Sorbring är professor i barn- och ungdoms- 
vetenskap. Båda är verksamma vid den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön 
vid Högskolan Väst. Medförfattare är Anita Beckman, Margareta Bohlin, Anette Bolin, Ingrid 
Granbom, Sevtap Gurdal, Sven Hassler, Mia Hed, Anna Johansson, Ann Liss, Marita 
Lundström, Jennie Ryding och Daniel Olof Wiedel.

FÖRFATTARE: LARS TORSTEN ERIKSSON
Lars Torsten Eriksson är professor emeritus. Han tilldelades 2017 års högskolepris av 
Sveriges Läromedelsförfattares förbund.

VETENSKAPSTEORI & METOD

Samverkansforskning 
– att främja barns och ungas välfärd

Denna bok beskriver hur samverkansforskning kan användas för att främja och stärka barns och 
ungas välfärd. Här presenteras tio exempel på praktiknära forskning mellan forskare och prak-
tiker, vilka på ett eller annat sätt arbetar med eller för barn, unga och deras familjer, till exempel 
inom skola, socialtjänst och vård.

Här redovisas utgångspunkterna för samverkansforskning, hur det praktiska genomförandet 
går till och vad man bör tänka på. Samverkansforskning handlar om nyfikenhet, systematiskt 
arbete och självständigt kritiskt tänkande.

Boken riktar sig främst till verksamheter som antingen arbetar med samverkansforskning 
eller är på väg att starta samverkansprojekt, men även till forskare och forskarstuderande med 
intresse för samverkansforskning.

För denna bok kan utvärderingsexemplar ej beställas.
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