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DITT UPPDRAG ÄR SPECIELLT. Att förse 
studenter, som har resten av yrkeslivet i  
sikte, med en gedigen kunskapsgrund görs 
inte i en handvändning. Det är ett idogt  
arbete att lyckas föreläsa, undervisa och 

utmana studenterna med rätt verktyg.

Vårt mål är att underlätta ditt uppdrag. Genom att 
utveckla kurslitteratur som bygger på vetenskap, 
aktuell forskning och praktisk erfarenhet stöttar vi din 
undervisning. Författarna vi samarbetar med är alla 
ämnesexperter med lång erfarenhet och hög kompe-
tens. Vår redaktion bidrar med språklig och pedagogisk 
bearbetning av texter och bildmaterial – allt för att 
rusta studenterna för yrkeslivet som väntar dem efter 
utbildningen. 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om vår utgivning, 
vill träffa oss på ett bokbordsbesök, vill tipsa om en 
bokidé eller är intresserad av att skriva själv.

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

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

■  Våra kostnadsfria utvärderingsexemplar hjälper dig  
att förstå hur boken skulle passa din undervisning 
och dina studenter. Beställ ditt exemplar på 
liber.se/kurslitteratur

■  När du letar ny litteratur till din kurs finns våra 
förläggare som stöd.
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”Samarbetet med Liber har fungerat 
mycket bra. De är tillgängliga, ger 
snabb feedback och ser till att det  
blir en smidig process. Vi kan varmt 
rekommendera att arbeta med Liber.” 
ÅSA KÄLLSTRÖM, SARA THUNBERG och  
KARIN HELLFELDT aktuella med Barn och  
unga som brottsoffer (sid. 4).

Är du vår nästa författare?
Har du en utgivningsidé som du vill bolla med 
mig? Hör gärna av dig.

HELENA EKHOLM

Tillsammans skapar  
vi förutsättningar för  
studenterna att lyckas



Intersektionalitet
– KRITISKA REFLEKTIONER ÖVER  
(O)JÄMLIKHETENS LANDSKAP

Hur kan maktrelationer förstås i den postko-
loniala världen? Och hur kan utsorteringen av 
människor i olika kategorier – klass, kön, ras 
eller sexualitet – möjliggöra maktutövandet 
och skapa ojämlikhet? 

PÅ ETT PEDAGOGISKT och metodiskt vis argumenterar 
författarna för ett intersektionellt perspektiv som bortom 
etablerade kategoriseringar förmår läsaren att granska  
hur makt utövas och ojämlikhet skapas och legitimeras. 

Boken har sedan den publicerades första gången 2005 haft 
stor betydelse och genomslagskraft. I denna reviderade 
upplaga är omvärlden en annan. Med krig som pågår i 
världen, samtidigt och på olika samhällsnivåer, och hotet 
om en förintad planet som kryper allt närmare, behöver 
vi utveckla de intersektionella analyserna för att förstå de 
patriarkala, nationalistiska och expansionistiska drivkrafter 
som förespråkar militaristiska angrepp i stället för diplo-
matiska samtal och fredliga lösningar.

Boken riktar sig till studenter, forskare och alla med intres-
se att förstå och förändra samhällets orättvisor.

SOCIALT ARBETE & SOCIOLOGI SOCIALT ARBETE & SOCIOLOGI

47-14470-9 | 160 sidor | Uppl 2 | 2023

FÖRFATTARE: 
Paulina de los Reyes och  
Diana Mulinari

Paulina de los Reyes är professor i 
ekonomisk historia vid Stockholms 
universitet. Hennes intresse-
område är feministisk teori, 
arbetsliv och globalisering. 

Diana Mulinari är professor vid 
Genusvetenskapliga institutionen, 
Lunds universitet. Hennes arbete 
utforskar koppling mellan genus, 
nation och det politiska fältet.  

”En lysande skarp och pedagogisk introduktion till 
intersektionalitet som nödvändig politisk, teoretisk 
och metodologisk verktygslåda för såväl aktivister, 
som studenter och forskare. ”

Ulrika Dahl, Uppsala universitet.

■ Diskuterar hur aktuell forskningsbaserad kunskap 
om samtal kan användas i praktiskt socialt arbete.

■ Beskriver hur mötet mellan klientens behov 
och samtalsledarens egna erfarenheter kan bli 
konstruktivt.

■ Exemplifierar samtal med olika klientgrupper 
som barn/unga, äldre personer och personer med 
nedsatta kognitiva funktioner.

Samtal i socialt arbete
– VÄGAR TILL FÖRÄNDRING

Boken ger en bild av aktuell forskning och 
teorier om samtal inom det sociala området.  
I mötet mellan manualiserade samtalstekniker 
och erfarenheten att samtal med klienter  
behöver skräddarsys uppstår viktiga frågor 
som den här boken reflekterar över. 

SAMTAL, FÖRÄNDRING OCH RELATION är vida begrepp. 
Den här boken handlar om hur systematiska samtal i 
relationen mellan yrkesperson och klient kan bidra till att 
klienten förändrar sitt sätt att ta sig an sina svårigheter. 

Boken är en grundbok, där både grundläggande principer 
och praktiska tillvägagångssätt för samtal och förändring 
beskrivs. Den består av fem delar där den första handlar 
om teorier om förändrande samtal, den andra om föränd-
ringsprinciper, den tredje om relationen som samtalet sker 
i, den fjärde om samtal med olika klientgrupper och den 
femte om makt i samtal och om hur man kan träna sin 
samtalsförmåga. 

Boken handlar om principer mer än om tekniker, och om 
grundläggande kunskap om förändrande samtal snarare  
än om hur replikerna ska utformas.
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FÖRFATTARE:
Rolf Holmqvist

Rolf Holmqvist är professor 
emeritus i klinisk psykologi vid 
Linköpings universitet. I sin 
forskning har han ägnat sig åt 
samtalsrelationens betydelse 
för behandlingsresultat. Han är 
psykoterapeut och har bidragit 
till introduktionen av relationell 
psykoterapi i Sverige. Han hand-
leder i psykiatriska och sociala 
verksamheter. 

Ett delat samhälle
– MAKT, INTERSEKTIONALITET OCH  
SOCIAL SKIKTNING

Boken ger en inblick i sociologins djup och 
bredd genom att inspirera till fortsatt tänkande 
om det delade samhället. I denna tredje uppla-
ga har flera kapitel reviderats. För att bidra till 
ökad förståelse av ojämlikhet och förändring 
mellan stad och land har boken utökats med ett 
kapitel om regionala och geografiska skillnader.

SEDAN SOCIOLOGIN GRUNDADES har ämnet sysslat med 
samma problemställning: Hur ska vi förstå samhällets 
sociala ojämlikhet och hur påverkar den människors livs-
chanser? Utifrån denna gemensamma kärna har sociologin 
utvecklat en mångfald av teoretiska perspektiv och metodo-
logiska ansatser för att se samhället.

I boken diskuterar några av Sveriges främsta sociologer på 
ett lättillgängligt sätt de viktigaste sociala skiktningsprin-
ciperna:

• Stefan Svallfors och Arvid Lindh: Klass

• Jani Turunen: Geografi

• Marie Evertsson: Kön

• Ove Sernhede: Etnicitet

• Alexandra Bogren: Sexualitet

• Magnus Karlsson: Ålder

• Rafael Lindqvist: Funktionshinder

• Göran Ahrne: Intersektionalitet.

■  Ny reviderad upplaga med nytt kapitel om regionala 
och geografiska skillnader. 

■  Uppskattad grundbok om sociala skiktnings- 
principer.

■  Visar hur vi kan förstå samhällets sociala ojämlikhet 
och hur den påverkar människors livschanser.

FÖRFATTARE: Christofer Edling, Fredrik Liljeros (red.)

Bokens huvudredaktörer och författare till inledningskapitlet är Christofer 
Edling och Fredrik Liljeros. Christofer är professor i sociologi vid Lunds 
universitet. Fredrik är professor i sociologi vid Stockholms universitet och 
anknuten till Institutionen för Global Folkhälsa vid Karolinska Institutet. 
Bokens övriga författare nämns ovan.
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”Ett delat samhälle är en bok som är mycket  
uppskattad av studenterna och det är därför  
extra roligt att ge ut den i en tredje upplaga.”

Helena Ekholm, förläggare.

Ny upplaga!

Ny upplaga!
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SOCIALT ARBETE & SOCIOLOGI

■ Är unik med sitt specifika fokus på utsatthet för brott 
bland barn och unga.

■ Diskuterar och problematiserar såväl forskning 
som teoretiska resonemang kring barn och ungas 
brottsutsatthet.

Barn och unga  
som brottsoffer
Varje år utsätts ett stort antal barn och ungdo-
mar för brott. Denna bok handlar om barns och 
ungas brottsofferskap, men även annan utsatt-
het som kan få liknande konsekvenser berörs, 
till exempel utsatthet i form av försummelse i 
hemmet samt mobbning i skolan. 

BOKEN FOKUSERAR PÅ att synliggöra vilka brott som barn 
och unga utsätts för, i vilka miljöer brotten sker och vilka 
som löper särskild risk för att utsättas. Författarna presen-
terar teoretiska förklaringar till att barn och unga utsätts för 
brott, och visar konsekvenser av att som barn utsättas för 
brott på såväl kort som lång sikt. I boken beskrivs också hur 
barns brottsutsatthet kan vara förenlig med eget utövande av 
brott och vilka olika typer av stöd som behövs de utsatta.  

Boken riktar sig till de personer som i sitt nuvarande eller 
kommande yrke kommer i kontakt med barn och unga 
som har eller kan ha utsatts för brott, exempelvis inom 
socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård, skola och ideella 
organisationer. 
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FÖRFATTARE:
Sara Thunberg, Karin Hellfelldt, 
Åsa Källström

Sara Thunberg är fil.dr och uni-
versitetslektor i socialt arbete vid 
Örebro universitet. Karin Hellfeldt 
är fil.dr och universitetslektor i 
kriminologi vid Örebro universitet. 
Åsa Källström är fil.dr och  
professor i socialt arbete vid 
Örebro universitet. 

Hedersrelaterat våld 
och förtryck
- UPPDRAG OCH UTMANINGAR  
I SOCIALT ARBETE 

Denna bok är den första i sitt slag som försöker 
gå bortom de ideologiska spänningar som 
präglat frågan om hedersrelaterat våld och 
förtryck, och ger i stället en bred och nyanserad 
kunskap till dem med uppdrag att utreda och 
hantera våldet i sin yrkespraktik.   

UNDER 2020-TALET har lagstiftningen skärpts, med bland 
annat nya brottskategoriseringar som hedersmotiv och 
särskilt hedersbrott. Vad innebär detta för praktiker inom 
socialt arbete?

Antologin erbjuder ny kunskap som är baserad på den 
senaste forskningen inom temat, en kunskap som länge 
varit efterfrågad från fältet. Boken erbjuder en grundlig 
genomgång av bakgrunden till förtrycket och våldet samt 
den socioekonomiska segregationens betydelse för heders- 
problematiken. Vidare lyfts socialtjänstens och skolans 
uppdrag att identifiera samt utreda våldet och förtrycket. 
Boken behandlar också implikationer av den nya lagstift-
ningen gällande hedersbrott samt hur professionella kan 
arbeta förebyggande med hedersrelaterat våld och förtryck.

Den här boken riktar sig till dem som i sin nuvarande eller 
kommande profession möter människor som är utsatta för 
våld eller förtryck inom ramen för en hederskontext.

”Denna bok är ett efterlängtat bidrag till både 
studenter och professionella som arbetar med 
hedersrelaterat våld och förtryck. Det är varken 
en debattbok eller en manual för arbetet, utan 
snarare ett fördjupat kunskapsunderlag som  
problematiserar och nyanserar en komplex fråga  
i socialt arbete.”

Pernilla Ouis 

FÖRFATTARE:
Pernilla Ouis och Sara Högdin (red.)

Pernilla Ouis är professor i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad och 
biträdande professor vid Malmö universitet. Hennes forskningsintressen 
är sexualitetsfrågor i socialt arbete, särskilt i relation till migrations- och 
integrationsproblematik, samt frågor om social hållbarhet.

Sara Högdin är socionom och docent i socialt arbete vid Högskolan i  
Halmstad. Hennes forskningsintresse berör främst skolsocialt arbete  
men även professionsperspektiv på våld i nära relationer, sexuellt våld  
och hedersrelaterat våld och förtryck. Övriga författare: se liber.se 
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SOCIALT ARBETE & SOCIOLOGI

Författarna Åsa Källström, Sara 
Thunberg och Karin Hellfeldt. 
Foto: Jesper Mattsson

 

Beställ ditt kostnadsfria 
utvärderingsexemplar

Passar boken  
till kursen? 
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■ Introducerar kritiskt socialt arbete i en svensk 
kontext utifrån både teori och empiri.

■ Ger verktyg för att kritiskt granska den egna 
maktpositionen och sitt dagliga arbete.

■ Bidrar till att sätta in det sociala arbetet i en politisk 
och strukturell ram.

Kritiskt socialt arbete
I boken diskuteras hur ett kritiskt socialt arbete 
kan utvecklas och integreras i praktiken. En 
utgångspunkt är att socialarbetaren är en del i 
ett maktspel. Det kan ta sig uttryck i kategori-
seringar av människor, i det språk som används 
eller i de metoder och teorier som ligger till 
grund för bedömningar och beslut.

BOKEN GÖR EN RAD empiriska och teoretiska nedslag i 
teman som exempelvis makt, motstånd, familj, intersek-
tionalitet, hemlöshet, migration, globala förändringar och 
kategoriseringar och visar med dem hur man kan närma 
sig ett socialt arbete som är kritiskt och reflexivt.

I denna andra upplaga av boken har samtliga kapitel 
reviderats och två nya kapitel tillkommit – ett om den nya 
hemlösheten och fattigdomsparadoxen och ett om globala 
förändringar och nationella konsekvenser.

Kritiskt socialt arbete riktar sig till studenter på socionom-
programmet, men även till studerande på andra utbildning-
ar med klient- eller patientkontakt, samt till yrkesverksam-
ma inom socialt arbete, sjukvård, kriminalvård och skola.

Perspektiv  
på sexualitet i  
socialt arbete
Boken erbjuder analytiska perspektiv på 
sexualitet i professionsområdet socialt arbete. 
Samtidigt konkretiseras frågor om sexualitet 
och social utsatthet genom empiriska exempel 
inom tre kunskapsområden: (1) Sexualitet i väl-
färdspolitiken, (2) Att möta frågor om sexualitet 
i praktiskt socialt arbete och (3) Erfarenheter 
av sexuell utsatthet i relation till socialt arbete. 

I DENNA BOK KAN du läsa om exempelvis ungas sexu-
ella villkor på nätet och deras resonemang om sexuella 
gränsdragningar med samtycke. Här diskuteras också 
hur professionen kan erkänna och främja sexuell hälsa 
hos personer med funktionsnedsättning, och hur man 
kan bemöta och fråga om sexualitet och sexuell utsatthet 
inom exempelvis socialtjänst. Vidare ges en översikt över 
lagstiftningen kring sexualbrott och hur synen på sexu-
alitet varierat över tid. Bokens författare är verksamma 
som forskare inom olika vetenskapliga discipliner och har 
mångårig erfarenhet av forskning om sexualitet, genus och 
socialt arbete. 
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FÖRFATTARE:
Marcus Herz (red.)

Bokens redaktör, Marcus Herz, 
är docent i socialt arbete och 
verksam vid Göteborgs univer-
sitet. Övriga författare: Thomas 
Johansson, professor i pedagogik, 
Göteborgs universitet; Jessica 
Jönsson, docent i socialt arbete, 
Örebro universitet. Philip  
Lalander, professor i socialt 
arbete, Linnéuniversitetet; Tina 
Mattsson, docent i socialt arbete, 
Lunds universitet; Tove Samzelius, 
doktor i socialt arbete, Malmö 
universitet och Hanna Wikström, 
docent i socialt arbete, Göteborgs 
universitet.

SOCIALT ARBETE & SOCIOLOGI

Teamet 
UTVECKLING, EFFEKTIVITET  
OCH FÖRÄNDRING I GRUPPER

Teamet ger en grundlig introduktion till arbete 
i team och till hur team ska utvecklas för att 
prestera under olika förutsättningar.

BOKEN ÄR RIKT ILLUSTRERAD med exempel från olika 
arbetsgrupper och vänder sig till alla som vill studera, ut-
veckla och arbeta med team. Både teoretikern som vill veta 
varför, och didaktikern som vill veta hur, kommer att ha stor 
nytta av den här boken.

Den andra upplagan är helt nyskriven och presenterar nya 
forskningsresultat och vad de innebär i praktiken.
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FÖRFATTARE: 
Endre Sjøvold

Endre Sjøvold (tekn.mag., fil.dr) 
är professor på Institutionen för 
industriell ekonomi och teknik-
ledning vid Norges teknisk-natur-
vetenskapliga universitet, NTNU, 
och han studerar teknologidriven 
utveckling av gruppinteraktion. 
Sjøvold har över 30 års erfarenhet 
av förändringsarbete i stora inter-
nationella företag, där högpreste-
rande team och ledningsgrupper 
är viktiga framgångsfaktorer.  

”I Kabul använde jag huvudteorin och verktygen 
konsekvent. Vi använde begreppen för att skapa ett 
gemensamt språk, vilket hjälpte oss att ställa krav 
på beteende och med återkopplingen i teamet.”

Jostein Mattingsdal, chef för norska specialtrupper i Afghanistan.  
Tilldelad Krigskorset.

PSYKOLOGI

■ Hjälper studenten i sitt lärande genom att ge  
perspektiv på frågan om sexualitet och socialt 
arbete.

■ Ger konkreta exempel gällande välfärdspolitik, 
praktiskt socialt arbete och brukares erfarenheter i 
ämnet. 

■ Bidrar med underlag till reflektion och diskussion.

47-14353-5 | 256 sidor | Uppl 1 | 2023

FÖRFATTARE:
Charlotta Holmström, Annelie 
de Cabo Y Moreda, Pernilla Ouis 
(red.)

Charlotta Holmström är biträ-
dande professor i socialt arbete 
och föreståndare för Centrum för 
Sexologi och Sexualitetsstudier 
vid Malmö universitet. Annelie de 
Cabo Y Moreda är universitetslek-
tor i socialt arbete vid Göteborgs 
universitet. Pernilla Ouis är 
professor i socialt arbete vid Hög-
skolan i Halmstad och biträdande 
professor vid Malmö universitet. 
Övriga författare: se liber.se  

Har du frågor  
eller vill du ha hjälp 
med din kurslista?

Prata med mig!
Planerar du för en ny kurs?
Vill du jämföra ditt nuvarande kursläromedel 
med ett mer aktuellt? Är du nyfiken på den 
senaste och kommande utgivningen inom  
ditt fält?

Kontakta mig gärna!

HELENA EKHOLM
Förläggare samhällsvetenskap
helena.ekholm@liber.se
08-690 90 24

Ny upplaga!
Ny upplaga!
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PSYKOLOGI PSYKOLOGI

■ Innehåller semistrukturerat intervjustöd för psykiatrisk 
diagnostik enligt DSM-5.

■ Underlättar en reliabel och valid diagnostisk psykiatrisk 
bedömning.

■ Innehåller intervjustöd för diagnostik av 
personlighetssyndrom enligt DSM-5.

■ Innehåller självskattningsformuläret SPQ 
för screening av personlighetssyndrom, en 
översiktsintervju och intervjufrågor för bedömning  
av de diagnostiska kriterierna i DSM-5.

■ Underlättar en reliabel och valid diagnostik av 
personlighetssyndrom enligt DSM-5.

SCID-5-CV Klinisk 
version Intervju 
SCID-5-CV Intervju är en semistrukturerad 
diagnostisk intervju som kan användas av 
personer utbildade i psykiatrisk diagnostik  
för att ställa de vanligaste psykiatriska  
diagnoserna i DSM-5.   

SCID-5-CV INTERVJU inleds med en översiktsintervju 
med öppna frågor, där patienten får möjlighet att beskriva 
sina besvär med egna ord. Därefter är intervjun indelad i 
10 olika diagnostiska moduler som innehåller frågor som 
intervjuaren ställer för att värdera om patienten uppfyller 
diagnoskriterierna i DSM-5. Resultaten dokumenteras i 
SCID-5-CV Sammanställningsprotokoll som finns i inter-
vjuprotokollets början.

SCID-5-PD Klinisk 
version Intervju
SCID-5-PD Intervju är en semistrukturerad 
diagnostisk intervju som kan användas av  
personer som är utbildade i psykiatrisk  
diagnostik för att diagnostisera personlig-
hetssyndrom enligt DSM-5.   

SCID-5-PD Intervju inleds med en översiktsintervju med 
öppna frågor, där patienten får möjlighet att beskriva 
sina besvär med egna ord. Därefter följer intervjufrågor 
för bedömning av de generella diagnostiska kriterierna 
för personlighetssyndrom samt frågor för att värdera de 
diagnostiska kriterierna för vart och ett av de specifika 
personlighetssyndromen i DSM-5. Resultaten dokumen-
teras i SCID-5-PD Sammanställningsprotokoll som finns i 
intervjuprotokollets början. 

I SCID-5-PD Intervju ingår SPQ som är ett självskattnings-
formulär utformat för att användas som screening av 
personlighetssyndrom inför intervjun. 

SCID-5-CV Klinisk 
version Handbok 
Denna bok presenterar principerna för SCID-5-
CV Intervju, som är en semistrukturerad intervju 
för psykiatrisk diagnostik enligt DSM-5.

HÄR GES DETALJERADE, praktiska anvisningar för hur in-
tervjun ska genomföras och svaren bedömas. I handboken 
finns vägledning i hur patienternas svar på intervjufrågor 
ska bedömas med utgångspunkt i kriterierna för DSM-5. 
Ett korrekt användande av SCID-5-CV ökar reliabiliteten vid 
diagnostik av psykiatriska syndrom.

SCID-5-CV, Handbok innehåller också utbildningsmaterial 
med fallbeskrivningar och övningsuppgifter. 

SCID-5-PD Klinisk 
version Handbok  
Denna bok presenterar principerna för SCID-5-
PD Intervju som är en semistrukturerad intervju 
för psykiatrisk diagnostik av personlighetssyn-
dromen enligt DSM-5. 

HÄR GES DETALJERADE, praktiska anvisningar för hur 
intervjun ska genomföras. I handboken finns också vägled-
ning i hur patienternassvar på intervjufrågor ska bedömas 
med utgångspunkt i kriterierna för DSM-5.

SCID-5-PD Handbok innehåller också utbildningsmaterial 
med fallbeskrivningar och övningsuppgifter.

47-14473-0 | 136 sidor | Uppl 1 | 2023 47-14479-2 | 64 sidor | Uppl 1 | 2023

47-14472-3 | 120 sidor | Uppl 1 | 2023 47-14474-7 | 120 sidor | Uppl 1 | 2023

 

 
I SCID-5-CV och i SCID-5-PD anges DSM-5-kriterierna ordagrant så som de översatts i MINI-D 5 (utgiven av Pilgrim 
Press). ICD-koder har översatts till dess svenska motsvarighet ICD-10-SE, enligt Socialstyrelsens riktlinjer och i 
enlighet med översättningen i MINI-D 5.

FÖRFATTARE: 
Michael B. First, M.D., Janet B.W. Williams, Ph.D., Lorna Smith Benjamin, Ph.D., Robert L. Spitzer, M.D.

Texten är faktagranskad och bearbetad av: Johanna Motilla Hoppe; leg. psykolog, filosofie doktor, Mia Ramklint; leg. läkare, specialist i psykiatri, professor och Linda 
Bylin; leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, psykoterapihandledare.

■ Ger detaljerade instruktioner för SCID-5-PD Intervju 
och självskattningsformuläret SPQ, samt vägledning 
kring bedömning av DSM-5-diagnoskriterier.

■ Innehåller utbildningsmaterial med fallbeskrivningar 
och övningsuppgifter.

■ Underlättar en reliabel och valid diagnostik av 
personlighetssyndrom enligt DSM-5.

Först publicerad i USA av American Psychiatric Association (APA), Washington DC. Copyright ©2015 (SCID-5-CV). Copyright ©2016 (SCID-5-PD). Alla rättigheter reserverade. 
Först publicerad i Sverige av Liber AB på svenska. Liber AB har exklusiv förlagsrätt till SCID-5-CV, Klinisk version, Intervju samt SCID-5-CV Handbok, första utgåvan (copyright 
©2015) författad av Michael B. First, M.D., Janet B. W. Williams, Ph.D., Rhonda S. Karg, Ph.D. och Robert L. Spitzer, M.D. på svenska för distribution över hela världen. Liber AB har 
exklusiv förlagsrätt till SCID-5-PD, Klinisk version, Intervju samt SCID-5-PD Handbok, första utgåvan (copyright ©2016) författad av Michael B. First, M.D., Janet B. W. Williams, 
Ph.D., Lorna Smith Benjamin, Ph.D. och Robert L. Spitzer, M.D. på svenska för distribution över hela världen.

Skriftligt tillstånd från Liber AB krävs för återgivning i någon form av material från det översatta verket. APA har inte på något sätt bidragit till översättningen av det här verket från 
engelska till svenska och ansvarar inte för eventuella felaktigheter, utelämnanden eller andra möjliga brister i översättningen av verket.

8      LIBER HÖGSKOLA SAMHÄLLSVETENSKAP 2023      HÄMTA MER INFORMATION, LÄS SMAKPROV OCH BESTÄLL UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE LIBER HÖGSKOLA SAMHÄLLSVETENSKAP 2023     9



■ Förklarar och problematiserar centrala begrepp som 
barnperspektiv, barns perspektiv och generation.

■ Innehåller igenkännbara exempel som vägleder läsaren 
genom diskussioner om ideal, praktiker samt konflikter 
kring vad barndom är och bör vara.

■ Ger en introduktion till begrepp som varit 
framträdande i  ämnen som statsvetenskap och 
filosofi under århundraden.

■ Lyfter också ett sociologiskt perspektiv, vilket gör 
boken tvärvetenskapligt relevant.

■ Visar hur kontraktsteoretiska perspektiv kan vara 
användbara för att förstå olika samhällsproblem, 
såsom kriminalitet, parallella  samhällen, 
välfärdsfrågor, normer och värderingar.

BeGreppbart  
– Barndom
Barndom berör alla. Vad barndom är och bör 
vara sysselsätter bland annat forskare, peda-
goger och föräldrar, samt barn själva.

MED GRUND I TVÄRVETENSKAPLIG barndomsforskning 
diskuterar boken begrepp som bidrar till förståelsen av 
barns och barndomars plats och roll i samhället. I boken 
behandlas barndomens historiska föränderlighet såväl 
som nutida variationer av barndomar. Boken berör även vad 
barndom kan tänkas vara i framtiden.

Författarna introducerar barndom som socialt och historiskt 
fenomen, genom exempel och begrepp som är användbara 
inom socialt arbete, lärarutbildning och dess utbildnings- 
vetenskapliga kärna.

BeGreppbart  
– Intersektionalitet
Intersektionalitet är ett begrepp och ett kritiskt 
perspektiv som sätter fokus på hur olika makt-
relationer – såsom kön, ras/etnicitet, sexualitet 
och klass – samverkar med varandra. 

BOKEN LYFTER fram historiska och samtida bidrag  
till den intersektionella diskussionen, och visar hur ett  
intersektionellt perspektiv blir relevant och kan användas 
idag inom både kritisk forskning och sociala rättviserörelser.

Som ett numera populärt begrepp riskerar intersektiona-
litet att tömmas på sin kritiska skärpa samt att förenklat 
förknippas med enskilda ämnen eller rörelser. Denna bok 
försöker på ett fördjupat och tillgängligt sätt lyfta fram 
intersektionalitetens teoretiska och politiska rötter och 
argumentera för det intersektionella perspektivets relevans 
och stora potential för kritiska studier och sociala rättvise-
rörelser. 

47-14344-3 | 128 sidor | Uppl 1 | 2023

FÖRFATTARE:
David Cardell, Johanna Sköld

David Cardell är universitetslektor 
i barn- och ungdomsvetenskap vid 
Stockholms universitet. Johanna 
Sköld är professor i Tema Barn 
vid Linköpings universitet.

47-14467-9 | 128 sidor | Uppl 1 | 2023

FÖRFATTARE:
Minoo Alinia, Kalle Berggren

Minoo Alinia är docent i sociologi 
och lektor vid Sociologiska institu-
tionen, Uppsala universitet. Kalle 
Berggren är fil.dr. i sociologi och 
docent i genusvetenskap. Han är 
verksam vid Barn- och ungdoms-
vetenskapliga institutionen, 
Stockholms universitet.

”Sedan begreppet introducerades i Sverige, har 
intersektionaliteten blivit ett oundgängligt inslag  i 
feministiska debatter. Boken presenterar en kart-
läggning av röster och perspektiv som från olika 
discipliner skapar mening kring intersektionalitens 
betydelse i ett svenskt sammanhang.”

Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia,  
Stockholms universitet

BeGreppbart – Makt
Makt angår oss alla. Vi hittar det i vardagen  
och i forskares teorier, i våra algoritmer och  
i våra folkrörelser – svårt att ta på men alltid 
lika relevant.  

I DENNA NYA upplaga lyfter författarna upp nya exempel 
och utvidgar analysen av nutida fenomen vad gäller makt, 
från nya sätt att organisera sig till den automatiserade 
makten.

47-14471-6 | 128 sidor | Uppl 2 | 2022

FÖRFATTARE:
Mats Börjesson, Alf Rehn

Mats Börjesson är professor vid 
Barn- och ungdomsvetenskap-
liga institutionen, Stockholms 
universitet. Alf Rehn är professor 
i innovation, design och manage-
ment, Syddansk Universitet.

”Makt har ofta presenterats som något diffust och 
abstrakt i samhällsvetenskaplig litteratur. Här har 
författarna lyckats med konststycket att skriva en 
bok som på ett intresseväckande sätt diskuterar 
makt högst påtagligt och allmängiltigt.”

Malin Åkerström, professor i sociologi, 
Lunds universitet

BEGREPPBART BEGREPPBART

BEGREPPBART BeGreppbart är en serie introducerande böcker i samhälls-
vetenskap. Varje bok behandlar ett centralt begrepp och 
kan användas både som komplement till huvudböcker eller 
kombineras för att täcka in en hel kurs. BeGreppbart-böck-
erna ger en fördjupad kunskap om de viktigaste begreppen 
och adderar en pusselbit till vår förståelse för samhället.

BeGreppbart  
– Samhällskontrakt
Med hjälp av sociologiska perspektiv ger för-
fattaren exempel på hur begreppet samhälls-
kontrakt kan användas för att begripliggöra 
samtida samhällsfenomen. 

BEGREPPBART SAMHÄLLSKONTRAKT berör fundamentala 
frågor kring samhällets organisering och styrning. I boken 
ges en idéhistorisk introduktion och en sociologisk bearbet-
ning av begreppet i relation till aktuella samhällsfenomen 
som arbete och välfärd, jämlikhet, parallellsamhällen och 
politiska utopier.

47-14868-4 | 128 sidor | Uppl 1 | 2023

FÖRFATTARE:
Christian Ståhl

Christian Ståhl är professor i  
sociologi vid Linköpings universi-
tet, och forskar om arbetsliv och 
välfärdssystem.

SERIEREDAKTÖRER: Mats Börjesson, Alf Rehn.

Mats Börjesson är professor vid Barn- och ungdoms-
vetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. 
Alf Rehn är professor i innovation, design och  
management, Syddansk Universitet.

Ny upplaga!
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Kriminologiska perspektiv på är en bokserie med fo-
kus på brott och åtgärder mot brott. Nytt är att brotts-
problemet bryts ner till väl avvägda ämnen, samtidigt 

som böckerna öppnar upp för vidare diskussioner om 
brott och samhälleliga reaktioner. 

KRIMINOLOGISKA PERSPEKTIV PÅ

KRIMINOLOGISKA PERSPEKTIV KRIMINOLOGISKA PERSPEKTIV

■ Ger olika perspektiv på kunskapsmässiga, praktiska, 
normativa och etiska problem kring ämnet terrorism.

■ Beskriver de individer, grupper och organisationer 
som begår, understödjer, bekämpar eller drabbas av 
terrorism, såväl i Sverige som internationellt.

47-14566-9 | 128 sidor| Uppl 1 | 2023

FÖRFATTARE:
Katie Cohen

Katie Cohen är psykolog och 
analytiker på FOI, Totalförsvarets 
forskningsinstitut, där hon bland 
annat bedriver forskning om 
våldsbejakande extremism och 
sociala medier, terrorhotbedöm-
ningar och terroristpropaganda.

Situationsbaserad 
brottsprevention
Här ges en introduktion till situationens bety-
delse för brott, rädsla för brott och otrygghet.

BOKEN

• ger en fördjupad kunskap om interaktionen mellan  
 individ och miljö.

•  analyserar platsen, dess användare och användning.

• behandlar jämställdhet, intersektionalitet och social  
 hållbarhet.

Boken är lämplig för högskoleutbildningar inom flera 
områden – kriminologi, sociologi, stadsplanering, arki-
tektur, urban geografi – och på polisprogrammet. Den kan 
även med fördel användas av företag och förvaltningar som 
berörs av kriminalitetens mångskiftande verkningar.

47-14414-3 | 136 sidor | Uppl 1 | 2022

FÖRFATTARE:
Charlotta Thodelius,  
Vania Ceccato

Charlotta Thodelius är univer-
sitetslektor i kriminologi på 
Akademin för polisiärt arbete, 
Högskolan i Borås. Hennes 
forskning har bland annat fokus 
på relationen mellan individ och 
miljö, främst platsens och situ-
ationens betydelse vid skolvåld, 
skadehändelser och suicid.

Vania Ceccato är professor vid 
arkitektur och samhällsbyggnad 
vid Kungliga Tekniska Högskolan  
i Stockholm. Hon studerar  
förhållandet mellan den byggda  
och sociala miljön och människ-
ors säkerhet och trygghet i både 
urbana och rurala miljöer. 

Terrorbrott
Ger en bred introduktion till terrorbrott  
och vägleder läsaren vidare in i terrorism- 
studiernas mångfacetterade och bitvis  
splittrade värld.

SYFTET MED BOKEN är att tillhandahålla en introduktion 
till terrorism, på svenska och med ett delvis svenskt  
perspektiv. Terrorforskning (terrorism studies) förenar 
många olika discipliner och kan bedrivas ur många olika 
perspektiv.

I den här boken kommer de politiska och militärhistoriska 
perspektiven att få en mindre roll, fokus kommer i stället 
att ligga på terrorism och människan. Perspektiven i boken 
rör sig mellan de individer, grupper och organisationer som 
begår, understödjer, bekämpar eller drabbas av terrorism.

Bedrägerier &  
ekonomisk brottslighet
Boken behandlar en av vår tids dominerande 
brottstyper: bedrägerier och ekonomisk  
brottslighet.

FÖRFATTAREN PRESENTERAR en samlad bild av denna 
variationsrika typ av brott och redovisar aktuell forskning. 

Dödligt skolvåld
Boken belyser svenska händelser av dödligt 
eller potentiellt dödligt skolvåld.

VISAR HUR LIKNANDE HÄNDELSER kan förhindras  
– och hur man kan begränsa följderna när de väl inträffar. 

47-14051-0 | 144 sidor | Uppl 1 | 2021

FÖRFATTARE:
Charlotta Thodelius, Peter 
Währborg, Hans-Olof 
Sandén, Carl Besslinger

Charlotta Thodelius är univer-
sitetslektor i kriminologi på 
Akademin för polisiärt arbete, 
Högskolan i Borås. Peter  
Währborg är leg. läkare, professor 
i beteendemedicin, sociolog, leg. 
psykolog (fil.dr) och psykotera-
peut. Hans-Olof Sandén är jurist 
och polismästare och verksam 
som rättschef för polisen i Väst. 
Carl Besslinger är kommunpolis i 
Stenungsund.

47-14048-0 | 148 sidor | Uppl 1 | 2022

FÖRFATTARE:
Oskar Engdahl

Oskar Engdahl är docent i 
sociologi, viceprefekt och utbild-
ningsansvarig vid Institutionen för 
sociologi och arbetsvetenskap, 
Göteborgs universitet

Genus & brott
Boken tar upp betydelsen av ett genusper-
spektiv vid brott och tre perspektiv står i fokus: 
orsaker till brott, offer för brott och samhällets 
kontroll av brott.

AKTUELL FORSKNING inom området presenteras, varvat 
med tydliga exempel för ökad åskådlighet.

Boken belyser frågor som:

• Vilken betydelse har genus för orsaker till brott?

• Har genus betydelse för samhällets kontroll av brott  
 och brottslingar?

• Hur hör genus samman med offerskap och brott?

• Vilka möjligheter och begränsningar finns det med  
 ett genusperspektiv inom kriminologin?

47-14052-7 | 128 sidor | Uppl 1 | 2022

FÖRFATTARE:
Tove Pettersson

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

SERIEREDAKTÖRER: Micael Björk, Charlotta Thodelius.

Micael Björk är professor i sociologi vid Göteborgs uni-
versitet och Charlotta Thodelius är universitetslektor i 
kriminologi vid Högskolan i Borås. Båda har omfattande 

forskning om brott och brottsbekämpning bakom sig 
och är knutna till undervisning inom kriminologi genom 
Masterprogrammet i kriminologi på Göteborgs universitet, 
samt Polisprogrammet på Högskolan i Borås.
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VETENSKAPSTEORI & METOD VETENSKAPSTEORI & METOD

Handbok för  
examensarbeten inom 
samhällsvetenskap
Handbok för examensarbeten inom samhälls-
vetenskap är tänkt som en ledsagare under 
studentens uppsatsresa, från förberedelsefas 
till examination.

BOKEN UTGÖR ETT utmärkt komplement till den handled-
ning och undervisning som ges inom uppsatskursen. Här 
får studenten svar på frågor som kan uppstå under arbetets 
gång och får tips om vad man ska tänka på, både när man 
planerar och genomför undersökningen som uppsatsen 
bygger på, och när man skriver själva uppsatsen. I boken 
behandlas de typer av empiriska undersökningar som är 
vanliga inom samhällsvetenskapliga ämnen och författaren 
ger mängder av goda råd som underlättar resan mot en 
färdig uppsats.

Handbok i kvalitativa 
metoder
I boken delar forskare från olika ämnesområ-
den med sig av sina praktiska erfarenheter av 
att arbeta med kvalitativa metoder.

HANDBOK I KVALITATIVA METODER är indelad i tre delar. I 
den första delen diskuteras när det är lämpligt att använda 
sig av kvalitativa metoder och hur en kvalitativ undersök-
ning kan planeras. I den andra delen går författarna in 
på tre huvudsakliga sätt att framställa data: intervjuer, 
observationer och textanalys. I denna del finns också spe-
cialkapitel om livshistorieintervjuer, fokusgruppsdiskussio-
ner, skuggning, forskning på internet, diskursanalys samt 
användningen av bilder. I den tredje och avslutande delen av 
boken diskuteras analys av kvalitativa data och vad det kan 
innebära att skriva akademiskt.

Skriva uppsats med 
kvalitativ metod
– EN HANDBOK

Denna bok är en lättillgänglig handbok för 
uppsatsskrivande med kvalitativ metod. 

BOKEN BESVARAR FRÅGOR SOM: 

• 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 egentligen en teori?

• Hur ska kvaliteten i arbetet kunna bedömas?

BOKEN KAN ANVÄNDAS både under introduktionskurser, 
där du som student för kanske första gången möter metod-
frågor, ända upp till examensarbetesnivå, där den ger en 
snabb överblick över olika tillgängliga metoder och visar 
på frågeställningar som du måste hantera under uppsats-

47-14563-8 | 188 sidor | Uppl 3 | 2023

FÖRFATTARE:
Johan Alvehus

Johan Alvehus är professor vid 
Institutionen för service manage-
ment och tjänstevetenskap, Lunds 
universitet.

■ Ger praktisk handledning i uppsatsskrivandets konst.

■ Hjälper läsaren att hitta det som är stimulerande 
med att skriva uppsats.

■ Underlättar att göra arbetet med uppsatsen precis 
så givande som det har alla förutsättningar att bli.

47-14700-7 | 200 sidor | Uppl 1 | 2022

FÖRFATTARE:
Maria Elliot

Maria Elliot är filosofie doktor i 
medie- och kommunikationsve-
tenskap med lång erfarenhet som 
handledare och examinator på 
uppsatskurser inom samhällsve-
tenskapliga ämnen.

processen. Förhoppningen är att du efter att ha läst boken 
förstår hur en akademisk text fungerar och hur kvalitativ 
metod kan användas.

I denna tredje upplaga har ett helt nytt kapitel om själva 
skrivarbetet lagts till.

47-14007-7 | 300 sidor | Uppl 2 | 2022

FÖRFATTARE:
Göran Ahrne, Peter Svensson 
(red.)

Bokens redaktörer är Göran  
Ahrne, professor i sociologi vid 
Stockholms universitet och verk-
sam vid SCORE i Stockholm, och 
Peter Svensson, docent i företags-
ekonomi vid Ekonomi högskolan i 
Lund. Övriga författare: se liber.se

Ny upplaga!

Ny upplaga!

”Boken utgör ett mycket värdefullt bidrag till fältet 
och fungerar utmärkt både som introduktion till 
kvalitativa metoder och som ett stöd i den fortsatta 
forskningsprocessen.”

Helhetsbetyg 5 av 5.  
Marie Leijon, BTJ nr 18, 2022.

Hör gärna av dig!

Har du en utgivningsidé som 
du vill bolla med mig?

HELENA EKHOLM
Förläggare samhällsvetenskap
helena.ekholm@liber.se
08-690 90 24

 

Är du vår nästa 
författare?

”Samarbetet med Liber  
har fungerat mycket bra.  
De är tillgängliga, ger snabb 
feedback och ser till att det 
blir en smidig process. Vi kan 
varmt rekommendera att  
arbeta med Liber.”
ÅSA KÄLLSTRÖM, SARA THUNBERG och 
KARIN HELLFELDT aktuella med Barn och 
unga som brottsoffer (sid. 4).
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VETENSKAPSTEORI & METOD

Enkätmetodik
– ATT PLANERA OCH GENOMFÖRA  
EN UNDERSÖKNING 

Enkäten är en fantastisk metod för att få ta  
del av människors erfarenheter, attityder  
eller idéer. 

BOKEN PRESENTERAR alla moment i enkätarbete: från en 
idé, planering och konstruktion av frågor till genomförande 
av datainsamlingen och hantering av datafiler. För alla steg 
finns det tydliga exempel och tips på vad man bör tänka på.

I boken läggs extra fokus på metoder som gynnar kommu-
nikation och samarbete med dem som är viktigast för att 
undersökningen ska lyckas – respondenterna. Boken tar till 
exempel upp hur man skapar motivation och engagemang.

Boken vänder sig till studenter, handledare och anställda 
som ska planera studier och konstruera frågor så att  
svaren blir rättvisande och användbara.

47-14729-8 | 280 sidor | Uppl 1 | 2023

FÖRFATTARE:
Marika Wenemark

Marika Wenemark är adjungerad 
lektor vid Linköpings universitet, 
och statistiker på Region  
Östergötland. Hon har fått flera 
priser och utmärkelser för sin 
pedagogiska skicklighet och 
engagemang för utveckling av 
enkätstudier.

”Boken gav många aha-upplevelser trots att jag 
har en hel del erfarenhet av enkätstudier. Jag visste 
faktiskt inte att det fanns så mycket kunskap om hur 
man kan skapa bra undersökningar.”

Student  

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

47-14677 | 180 sidor | Uppl 1 | 2023

Jämställdhets-
integrering i högre  
utbildning 
Syftet med boken är att bemöta frågor som 
lärare på svenska lärosäten har kring hur de 
kan följa lagkravet att integrera jämställdhet  
i undervisningen. 

BAKOM BOKEN LIGGER forskare, lektorer, professorer och 
pedagogiska utvecklare. Utifrån olika erfarenheter skri-
ver de om motstånd och utmaningar, men framför allt om 
möjligheter, för arbetet med jämställdhetsintegrering i högre 
utbildning.

Bakgrunden till boken är den stora osäkerhet som råder  
vid lärosäten om vad kravet på att bedriva en genus- och 
jämställdhetsmedveten undervisning egentligen innebär. 
Även när lärare lyckats integrera dessa perspektiv i sin 
under   visning är många osäkra på om de har gjort det på 
”rätt sätt”.

I boken lyfter författarna fram, med hjälp av konkreta ex-
empel, hur de tänkt och arbetat med frågor om genus och 
jämställdhet i undervisningen.

FÖRFATTARE: 
Felicia Garcia, Kristin Ewins (red.)

Felicia Garcia är fil.dr i socialan-
tropologi och har tidigare jobbat 
som lektor i genusvetenskap. Hon 
är nu pedagogisk utvecklare med 
inriktning mot jämställdhetsinte-
grering och hållbar utveckling vid 
Högskolepedagogiskt centrum vid 
Örebro universitet. 

Kristin Ewins är docent och före-
ståndare för Högskolepedagogiskt 
centrum vid Örebro universitet. 
Hennes forskning handlar om 
pedagogiskt ledarskap och ut-
veckling av högre utbildning. 

■ Utgör ett teoretiskt och praktiskt stöd för 
jämställdhetsintegrering i högre utbildning.

■ Ger alternativa resonemang kring 
myndighetsuppdraget och exempel från olika 
discipliner.

■ Visar att mångfalden av perspektiv från olika ämnen 
berikar arbetet.
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