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Utbildningsvärlden är under förändring. I en värld där allt 
snurrar lite snabbare för var dag, blir också suget efter 
kunskap allt större. Vi som vill utvecklas och lära oss mer 
blir allt fler.

Att få tag i ny information är inte svårt, utmaningen är att hitta 
rätt information. Det är här vi på Liber kommer in i bilden. För 
samtidigt som tiderna förändras – och vi med dem – står vi fast 
på en punkt: Det djupa och breda innehållet. Vi kommer aldrig 
att tumma på kvaliteten. Oavsett hur vindarna blåser, fortsätter 
vi att samarbeta med de bästa författarna och de bästa fors-
karna. Och vi fortsätter presentera kunskap på ett sätt som gör 
att alla kan ta den till sig. Tillsammans kan vi skapa förutsätt-
ningar för alla att lyckas med sina studier.

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

• Våra kostnadsfria utvärderings-
exemplarhjälper dig att förstå 
hur boken skulle passa din un-
dervisning och dina studenter. 
Beställ ditt exemplar på liber.se/
hogskola

• Vi erbjuder ofta kompletta paket 
med böcker och extramaterial 
som hjälper studenterna att 
lyckas

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

Idag är du viktigare än någonsin
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SOCIALT ARBETE SOCIALT ARBETE

FÖRFATTARE: EVELIINA SINISALO, LINN MOSER HÄLLEN (RED.)

Eveliina Sinisalo (till höger) och Linn Moser Hällen (till vänster) är sociono-
mer med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer. 
Eveliina har magisterexamen 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 medförfattare 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.

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

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

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.

Här berättar bland annat Kristina, en av många kvinnor 
som blivit utsatt för våld av en partner, om sina våndor kring 
att våga anmäla, om fortsatta hot och trakasserier (”tar 
våldet aldrig slut?”), om placering på kvinnojour och om vad 
som händer med barnen.

Boken kan användas på socionomprogrammet, inom 
polisutbildningen och av alla som arbetar med våldsutsatta 
kvinnor och barn inom socialtjänsten, sjukvården, polisen, 
brottsoffer- och kvinnojourer.

• 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 diskussions-

frågor och faktarutor. 

Unikt med boken

NyBoken ger verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård  
kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda  
och stötta alla som drabbas av våld i nära relationer.

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.

Socialt arbete i storstaden
- villkor och praktik

Ensamkommandes upplevelser  
& professionellas erfarenheter
- integration, inkludering och jämställdhet

Denna antologi lyfter fram det sociala arbetets villkor och praktik i storstads-
miljön 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 pågår en förändring av storstäderna även i Sverige. Men storstäderna är inte enbart 
möjligheternas domän; här finns också en koncentration och en mångfald av sociala pro-
blem. Globaliseringen och det anonyma storstadslivet gör individer i samhällets utkanter 
extra sårbara i en tid då välfärdsstaten tar mindre ansvar för människors välfärd.

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

Antologin följer tre teman. I den första delen fokuseras de ensamkommandes egna upp-
levelser av mottagande och samhällelig etablering. Den andra delen presenterar statistik 
om ensamkommandes inträde på arbetsmarknaden samt deras hälsa. Den tredje delen 
belyser myndigheters och organisationers perspektiv för att bidra till ungdomarnas inte-
gration på bästa sätt.

Boken vänder sig till studenter inom socialt arbete, sociologi, IMER-forskning och lärar-
utbildning. Den fungerar framför allt på kurser som handlar om migration, integration och 
social utsatthet, kurser om det mångkulturella samhället, ensamkommande ungdomar 
i skolan och ur ett vårdperspektiv. Den riktar sig också till personal på myndigheter och 
övriga arbetsplatser som arbetar med ensamkommande ungdomar.

• Tar upp betydelsen av sociala situationer på individ- och gruppnivå i förhållande 
till samhällsfaktorer.

• Belyser socialt arbete ur storstadsperspektiv på både teoretisk och empirisk nivå.
• Diskuterar urbaniseringens effekter på socialt arbete.

• Visar på framgångsfaktorer för och hinder mot lyckad integration.
• Ensamkommandes egna upplevelser av mottagande och etablering.
• Landsomfattande statistik ger stöd åt myndigheters och organisationers  

arbete med ensamkommandes inträde på arbetsmarknaden.

Unikt med boken

Unikt med boken

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

47-12926-3 | 296 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. 

Medförfattare till boken är Alireza Behtoui, Magdalena Elmersjö, Ali Hajighasemi, Fredrik Hertzberg, Ellen Håkansson, 
Sylwia Koziel, Zhanna Kravchenko, Jonas Lindström, Finnur Magnússon, Anders Neergaard och Hassan Sharif.

Ny

Ny

Foto: Elisabet O
lsson W

allin

”
”

Denna bok bör läsas på alla utbild-
ningar från socialt arbete till olika 
vårdprogram.  Författarna visar sin 
breda kunnighet i ämnet när de med 
lätthet skriver om statistik, intervju-
studier, gällande lagrum och rätts-
processen.

 Om någon väntat på ett standard-
verk i ämnet mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer så är den 
väntan över nu.

Carin Holmberg, fil.dr i sociologi

Kommer  
i lager 
 HT -19 
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SOCIALT ARBETE SOCIALT ARBETE

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.

Omsorgsboken
– möjligheter och svårigheter vid intellektuell  
funktionsnedsättning

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

Den 6:e upplagan av Omsorgsboken har fått en ökad forskningsbaserad och ve-
tenskaplig tyngd. Nya kapitel har tillkommit och hela boken har uppdaterats och  
omarbetats. 

Den ökande kunskapen om kommunikationens betydelse har resulterat i ett omfattande 
avsnitt om Kommunikation och Alternativ 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 ytterli-
gare förståelse för området.

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

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 kan möta andras utsatthet. Den hjälper läsaren att reflektera 
över sin yrkesroll och ger tips på hur man kan vända utsattheten till en yrkesstolthet.  

Boken lämpar sig för alla som arbetar med människor i utsatta livssituationer. Den  
kan användas av den som är yrkesverksam eller under utbildning till socionom, psykolog, 
psykoterapeut, lärare, sjuksköterska, diakon, präst och liknande kontaktyrken. 

• Grundligt omarbetad upplaga med forsknings- 
baserad tyngd.

• Många forskare och praktiker bidrar med aktuell 
kunskap. 

• Bredd och djup gör boken till en följeslagare under 
utbildning och ute i verksamheter.

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

utbildningar och för praktiker på fältet.

Unikt med boken

Unikt med boken

47-12644-6 | 300 sid | Uppl 6 | 2019

47-12646-0 | 120 sid | Uppl 1 | 2019

FÖRFATTARE: LENA SÖDERMAN,  
MÅRTEN NORDLUND (RED.)
Bokens medförfattare: SvenOlof Dahlgren, Ragnar 
Furenhed, Anders Gustavsson, Mats Granlund, 
Josefin Grände, 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 Thunber, 
Magnus Tideman, Jenny Wilder och Gunnel Winlund.

Ny

Ny  
upplaga

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

Relationer i socialt arbete 
– i gränslandet mellan profession och person

Socialtjänstmarknaden
– om marknadsorientering och konkurrensutsättning  
av individ- och familjeomsorgen

En väl fungerande relation mellan socialarbetare och klient är ett nöd-
vändigt villkor och ett grundelement i allt professionellt socialt arbete. 
Men trots att relationsarbete är svårt, så problematiseras det sällan i 
texter som rör det sociala arbetets kärna och karaktär. 

Denna fjärde upplaga har blivit ge-
nomgående 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.

Boken inrymmer både teoretiska 
fördjupningar och praktiska exempel 
och kan därför användas såväl inom 

utbildningar för socionomer och an-
gränsande yrken som för praktiker på 
det sociala verksamhetsfältet.

Stora delar av välfärdssektorn har 
påverkats av de näringslivsinspirerade 
idéer som går under samlingsbeteck-
ningen 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 bru-
karna genomförs av privata utförare, 
och inom den interna organisationen 
ses marknadsinfluenser i form av till 
exempel beställar-/utförarmodeller 
samt en ökad fokusering på ledarska-
pets betydelse.

FÖRFATTARE: GRETA MARIE SKAU
Greta Marie Skau är sociolog och högskolelektor vid Tromsø Helsefaghøgskole, avdel-
ningen för distriktssköterskeutbildning. Hon har bred erfarenhet från forskning, undervis-
ning, vägledning och kursverksamhet. Översättare: Ann Lagerhammar.

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

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

47-11311-8 | 296 sid | Uppl 1 | 2018

47-11301-9 | 240 sid | Uppl 1 | 2018

FÖRFATTARE: ANDERS BRUHN, ÅSA KÄLLSTRÖM (RED.)
Anders Bruhn är professor i socialt arbete vid Örebro universitet. Han är arbets- och 
yrkeslivsforskare som har forskat om socionomer, arbetsmiljöinspektörer, kriminalvårda-
re, lärare samt handläggare vid CSN och Försäkringskassan. Åsa Källström är professor i 
socialt arbete vid Örebro universitet. Hon forskar om barns och ungdomars utsatthet för 
och upplevelser av våld och andra kränkningar och om hur samhället kan tillgodose 
barnens behov av stöd. Bokens övriga författare är eller har varit verksamma på Örebro 
universitet inom socialt arbete, sociologi och kriminologi.

Ny  
upplaga

Ny

Ny

I den här boken utgår författaren från vardagliga möten mellan klient 
och hjälpapparat. Hon pekar på gråzoner och dilemman som är en 
del av sådana möten och visar att det finns risk för att professionella 
hjälpare kan kränka sina klienter, även när avsikterna är de bästa. 

Kommer  
i lager 
 HT -19 

Kommer  
i lager till 

 HT -19 
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SOCIALT ARBETESOCIALT ARBETE

Barn- och ungdomsvetenskap 
– grundläggande perspektiv

Socialpedagogik
– pedagogiskt socialt arbete

Socialt arbete och internet
- att förstå och hantera sociala problem på nya arenor

Barn- och ungdomsvetenskap utgör idag ett tvärvetenskapligt område, 
som bygger på och integrerar kunskaper från olika discipliner. Boken Barn- 
och ungdomsvetenskap täcker in stora delar av området genom ett antal 
olikartade exempel från svensk barn- och ungdomsvetenskaplig forskning. 

Kapitlen är skrivna utifrån en nationell 
kontext och inkluderar forskning om 
barns, ungas och unga vuxnas lärande, 
utveckling, hälsa och livsvillkor, såväl 
i institutionella miljöer (exempelvis 
skola, socialtjänst, vård och omsorg) 

som i hemmet och på fritiden. Anto-
login består av 42 kapitel uppdelade i 
åtta delar, som tillsammans spänner 
brett över det barn- och ungdomsve-
tenskapliga området.

Författarna beskriver socialpedagogik 
som ett kunskapsområde i det aka-
demiska ämnet socialt arbete och ger 
rikliga exempel på socialpedagogiska 
tillämpningar i arbete med människor 
i problematiska livssituationer. De 
närmar sig spännande professionella 

förhållningssätt som tar fasta på den 
motivation och kraft människor själva 
har. Boken tar även upp den utvecklade 
socialpedagogik vi talar om idag, till 
exempel i samband med samhällets 
inkluderings- och exkluderingsprocesser.

Inom det sociala arbetets praktik ser vi 
en ökad närvaro av internetrelaterade 
problem. Samtidigt föredrar allt fler 
människor webbaserad hjälp, samt råd 
och stöd i relation till mer traditionella 
behandlings- och preventionsprogram, 
vilket öppnar för nya möjligheter för 
det sociala arbetet.

Författarna till denna bok utgår från 
aktuell forskning och ger vägledning i 
hur man kan förstå och hantera sociala 
problem på nya arenor. Genom internet 
finns kompletterande möjligheter till 

webbaserad behandling, terapi och nya 
former av stöd, råd och förebyggande 
socialt arbete.

Några områden som berörs är inter-
net och identitetsskapande i tonåren, 
internet som social arena för individer 
med intellektuella funktionshinder, 
kränkande behandling och nätmobb-
ning, onlinespel, sexköp på virtuella 
arenor, självhjälpsgrupper, juridik i 
offentlig verksamhet och socialt arbete 
på internet i praktiken.

FÖRFATTARE: THOMAS JOHANSSON, EMMA SORBRING (RED.)
Thomas Johansson är professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsve-
tenskap vid Göteborgs universitet. Emma Sorbring är professor i barn- och ungdomsve-
tenskap vid Högskolan Väst. I boken medverkar drygt 50 författare med gedigen kunskap 
inom området.

FÖRFATTARE: KRISTIAN DANEBACK, EMMA SORBRING (RED.)
Kristian Daneback är socionom, professor och viceprefekt vid Institutionen för socialt 
arbete vid Göteborgs universitet. Emma Sorbring är professor i barn- och ungdomsve-
tenskap vid Högskolan Väst, där hon är verksamhetsledare för den barn- och ungdoms-
vetenskapliga forskningsmiljön. Flera författare medverkar i antologin.

47-11307-1 | 668 sid | Uppl 1 | 2018

47-11338-5 | 208 sid | Uppl 2 | 2017

47-11269-2 | 272 sid | Uppl 1 | 2016

FÖRFATTARE: CHRISTER CEDERLUND, STIG-ARNE BERGLUND
Christer Cederlund (huvudförfattare) är fil.mag. i socialt arbete och lärare vid Institu- 
tionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Stig-Arne Berglund är fil.dr  
i socialt arbete och lärare vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Ny

Kritiskt socialt arbete 
– ett mångfacetterat ämne som innefattar 
ett flertal yrken, arbetsplatser och 
klientgrupper

Är det möjligt att sammanföra det sociala 
arbetet och alla dess teorier till en helhet, 
till ett möjligt arbetssätt och ett analys-
redskap? Och kan detta ske samtidigt 
som ett kritiskt perspektiv på det egna 

arbetet och den egna verksamheten upprätthålls?
Socialt arbete är ett mångfacetterat ämne som innefattar 

ett flertal yrken, arbetsplatser och klientgrupper. Dessutom 
genomgår det sociala arbetet kontinuerligt en rad förändring-
ar, såsom nya klientgrupper och nya krav. Ofta innebär denna 
mångfald att socialarbetaren behöver lotsa sig fram genom 
en rad olika teorier och metoder.

FÖRFATTARE: MARCUS HERZ (RED.)
Marcus Herz är lektor i socialt arbete vid Malmö universitet. 
Övriga författare är: Thomas Johansson, Philip Lalander, Tina 
Mattsson och Hanna Wikström.

Förstå socialt arbete

Förstå socialt arbete är en grundläggande 
bok i ämnet, som spänner över de vikti-
gaste kunskapsområden och arbetsupp-
gifter som socialarbetaren stöter på ute i 
den praktiska verksamheten.

Boken ger inte bara en introduktion till det sociala arbetets 
olika delar och inriktningar, utan genom texten löper konti-
nuerligt en reflektion/diskussion kring det sociala arbetets 
villkor och förutsättningar. Det gör den intressant att åter-
komma till under hela utbildningen och ger dessutom ett bra 
stöd för socialarbetare ute på fältet.

Bokens 3:e upplaga har blivit grundligt uppdaterad, både 
vad gäller disposition och innehåll. Ett nytt kapitel om det 
sociala arbetets utmaningar har tillkommit.

FÖRFATTARE:  BENGT BÖRJESON, MARTIN BÖRJESON
Martin Börjeson är docent i socialt arbete och prefekt vid Ersta 
Sköndal Bräcke högskola. Han har tidigare arbetat bland annat 
som utredningschef för Ungdomsstyrelsen, sekreterare i 
Utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst och chef för 
FoU-Södertörn.  Bengt Börjeson (1932-2012) ägnade i stort sett 
hela sitt liv åt socialt arbete. Som 19-årig praktikant kom han till 
Barnbyn Skå, där han så småningom kom att efterträda Gustav 
Jonsson som chef. Han var professor i socialt arbete vid universi-
teten i Umeå och Stockholm, och under sina sista tio år vid Ersta 
Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

47-11497-9  | 408 sid  |  Uppl 3  |  2015

Levande socialt arbete 
– vardagsliv, sörjbarhet och sociala 
orättvisor

Vart är det sociala arbetet på väg? Har vi 
tappat bort det förebyggande arbetet till 
förmån för utredning och riskminimering, 
där hjälpsökande klientifieras och blir 
patienter?

Den här boken lyfter fram det som är 
grunden i det sociala arbetet – att möta 

människor i deras vardag för att förstå, förklara, stötta och 
hjälpa utan att reproducera föreställningar och fördomar; 
att flytta ut det sociala arbetet från kontoren och närmare 
människors vardagsliv.

Författaren har deltagit i olika forskningsprojekt, till exem-
pel om arbetets organisering på ett socialkontor, ett annat 
om inklusion/exklusion av unga personer med invandrar-
bakgrund i Europa. Många konkreta exempel levandegör 
inte bara det sociala arbetets strukturer utan också de 
människor som berörs av detta. Boken avslutas med en 
presentation av ett mer teoretiskt ramverk för ett levande 
socialt arbete.

FÖRFATTARE: MARCUS HERZ
Marcus Herz är lektor i socialt arbete vid Malmö universitet. Hans 
forskning handlar i huvudsak om socialt arbete och makt, samt 
kön, etnicitet och ras. 

47-11256-2  |  184 sid  |  Uppl 1  |  2016

47-09688-6  | 192 sid  |  Uppl 1  |  2012

Beställ  
utvärderingsexemplar  

på liber.se idag!
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SOCIALPSYKOLOGI SOCIALPSYKOLOGI

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.

Social fobi – social ångest 
- effektiv hjälp med KBT

Vardagslivets socialpsykologi 
– grundläggande perspektiv

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.

Social fobi (social ångest) är en stark rädsla för situationer där man känner sig värderad 
eller granskad av andra. Den här boken presenterar ett självhjälpsprogram 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 upp-
daterats, 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 
också till psykologer, psykiater, psykoterapeuter och andra professionella som arbetar 
med problematiken, samt till studerande på psykolog- och psykoterapiutbildningar.

Vi får följa med till arbetsplatsen, till middagsbjudningen, 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.

• Ett vetenskapligt utprövat behandlingsprogram som  
omfattar både teoretisk kunskap och praktiska övningar.

• Pedagogiskt upplägg som passar både patienter och 
behandlare.

• Behandlingsmaterialet används vid Internet KBT och 
klinisk behandling av social fobi både i Sverige och Norge.

• Kraftigt reviderad upplaga med nytt kapitel om sexualitet och kroppen samt  
ett kapitel om flyktingar.

• Denna socialpsykologiska grundbok vänder sig till studerande i socialpsykologi,  
sociologi och socialt arbete.

• Passar även till utbildningar med fokus på individens samspel med andra i  
samhället, t.ex. lärarutbildningen. 

Unikt med boken

Unikt med boken

47-12829-7 | 272 sid | Uppl 3 | 2019

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

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.

Ny  
upplaga

Ny  
upplaga

Föräldraskap och  
funktionsnedsättning 
– en kunskapsöversikt 
Att personer med kognitiva eller uttalade 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
uttrycker en önskan om att bli föräldrar 
och faktiskt också blir det, blir allt vanli-
gare. Att personer med den här typen av 
funktionedsättning blir föräldrar är inte 

okomplicerat. Deras barn riskerar att fara illa på kort och/eller 
på lång sikt. Många av de här barnen omhändertas av sam-
hället och tvingas växa upp i andra familjer än den egna. Men 
forskning visar att med rätt sorts stöd under tillräckligt lång 
tid klarar de flesta av de här föräldrarna att på ett acceptabelt 
sätt svara upp mot de krav ett föräldraskap ställer. 

Forskning kring området är fortfarande i sin linda, men den 
här boken har samlat en stor del av all internationell, veten-
skaplig, publicerad forskning i ämnet. Syftet med boken är att 
bidra till ökad förståelse för och ett förbättrat omhänder- 
tagande av de utsatta familjerna.

47-12645-3  |  120 sid  |  Uppl 1  |  2018

47-11191-6   |  208 sid  |  Uppl 1  |  2015

Unga med psykisk ohälsa, 
självskadebeteende och  
självmordstankar 
– en kunskapsöversikt

Allt fler unga lider av psykisk ohälsa, 
självskadebeteende och/eller själv-
mordstankar. Samtidigt kan vi se att det 
fortfarande är tabu att prata om psykisk 
ohälsa. Vad beror det på och vad säger 

forskningen om denna utveckling?
Ulrika Hallberg har gått igenom den samlade forskningen 

inom området och i boken delar hon på ett lättillgängligt 
sätt med sig av sina erfarenheter av och sin kunskap om ett 
både angeläget ämne och aktuellt samhällsproblem. Boken 
tar avstamp i författarens egna smärtsamma upplevelser 
av en älskad dotters psykiska ohälsa, självskadebeteende 
och självmord. Sedan följer en strukturerad och pedagogisk 
redovisning av forskningen inom området som ger stöd och 
kunskap åt alla som i sina professioner möter unga med 
psykisk ohälsa och självskadebeteende.

FÖRFATTARE: ULRIKA HALLBERG 
Ulrika Hallberg är socionom och docent i folkhälsovetenskap. Hon har under många år arbetat med forskning kring olika 
aspekter av funktionsnedsättningar och har gett ut ett flertal böcker inom området.

47-11369-9  |  144 sid  |  Uppl 1  |  2018

47-11303-3  |  352 sid  |  Uppl 2  |  2017

47-11192-3  |  276 sid  |  Uppl 1  |  2015

Ny Ny

Socialpsykologi 
– teorier och tillämpning

Den här boken ger en översiktlig bild av 
ett antal forskningsområden och teorier 
inom socialpsykologi. Syftet är att för-
medla en grundläggande introduktion 
till socialpsykologin som ämne och hur 
man kan använda sig av de lärdomar som 
ämnet rymmer. 

Socialpsykologi 
– bakgrund och utveckling

Boken ger en översiktlig bild av hur soci-
alpsykologins teorier och tillämpnings-
områden har vuxit fram i framför allt två 
olika kulturella miljöer – Europa och USA 
mellan 1890 och 2010. Syftet är att visa 
på den röda tråden i de idéer som har lett 
fram till dagens socialpsykologi och dess 
koppling till psykologi och sociologi.

Tillsammans utgör dessa två böcker en introduktion till 
socialpsykologi för studenter på grundnivå i bland annat 
sociologi, psykologi och socialpsykologi.

Socialpsykologi
– en introduktion

I dagens föränderliga och globalisera-
de värld blir kunskapen om samspel, 
grupprocesser, social påverkan, fördo-
mar, moraluppfattningar och kulturella 
värderingar allt viktigare. Den här boken 
ger en bred introduktion till socialpsyko-
logi och tar upp både psykologiska och 
sociologiska perspektiv. Den beskriver 

socialpsykologisk forskning och teorier genom att presen-
tera en rad klassiska experiment men tar också upp de allra 
senaste forskningsrönen.

I denna andra upplaga av boken är närmare två tredjede-
lar av innehållet nyskrivet, även om boken i huvudsak spän-
ner över samma ämnes- och temaområden som tidigare 
upplaga. 

FÖRFATTARE: BJÖRN NILSSON
Björn Nilsson är lektor i socialpsykologi och har skrivit ett tjugotal 
böcker – förutom fyra verk om socialpsykologi även om kommu-
nikation, utveckling, grupper och ledarskap. Han är för närvarande 
internationellt verksam i Europa, Asien och USA med olika 
utbildningar som har socialpsykologi som grund.

FÖRFATTARE: KLAUS HELKAMA
Klaus Helkama har under lång tid verkat som professor i 
socialpsykologi vid Helsingfors universitet. Hans huvudsakliga 
forskningsområde är värderingar och moral. Han har varit 
medlem av redaktionsrådet för European Journal of Social 
Psychology och för Journal of Community and Applied Social 
Psychology och innehaft gästprofessurer bland annat vid 
universitetet i Geneve och universitetet La Sapienza i Rom. 
Bokens övriga författare är professorer och universitetslektorer 
vid Helsingfors universitet och Tammerfors universitet.
Översättare: Marianne Enebäck.

Använd  
dessa två 

ihop!

Kommer  
i lager till 

 HT -19 
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SOCIOLOGI SOCIOLOGI

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

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

Det personliga är sociologiskt 
– 14 professorer om svensk sociologi

I denna specialutgåva, i samarbete med 
tidskriften Sociologisk Forskning, public-
eras 14 framstående sociologers beskriv-
ning av sociologins utvecklingsförlopp, 
som ger en bred bild av ämnets historia 
och villkor, som ett avstamp inför den 
svenska sociologins framtida inriktning.

FÖRFATTARE: GUNNAR ANDERSSON, THOMAS BRANTE,  
CHRISTOFER EDLING (RED.)
Bokens redaktörer är verksamma  vid Sociologiska institutionen, 
Lunds universitet. Framlidne Thomas Brante var verksam vid 
samma institution. Bokens övriga författare är från Stockholms, 
Linköpings, Köpenhamns, Göteborgs, Uppsala och Oslo universi-
tet, Linnéuniversitetet och Cambridge university.

47-11503-7 |  256 sid  |  Uppl 1  |  2015

Samhällsgränser 
– ojämlikhetens orsaker och framtids- 
möjligheterna i en storstad som Malmö

Hur ska man förstå det samhälle som gör 
att vissa hamnar utanför, och förklara 
varför de gör det?  Vilka är denna sam-
hällsutvecklings drivkrafter?  Är det 
möjligt att utveckla ett anständigt liv 
utan klyftor i en storstad – och i så fall 

hur? Det här är några av de frågor författaren ger sig i kast 
med. Boken tar sin utgångspunkt i ungdomars stenkastning 
mot brandmän och författaren ser det som att de kastar 
sten mot samhället.

Samhället mellan oss 
– om vänskap, kärlek, relationer och 
organisationer

Hur uppstår relationer och hur underhålls 
de? Hur vet man att det är en relation 
och vilka ingår i den? Hur kan personliga 
relationer jämföras med relationer i orga-
nisationer och i nätverk? Den här boken 
knyter samman de mer närliggande, per-
sonliga relationerna mellan människor 

med sociologi och organisationsteori på ett nytt sätt.

Vägar till välfärd 
– idéer, inspiratörer, kontroverser, 
perspektiv

Hur ska man göra för att trygga en god 
levnadsstandard för människor? Vem 
ska ha ansvaret för välfärden? Vad ska 
trygghetssystemen omfatta och vilka 
nivåer ska de ha? Vilka krav ska ställas 
på människor för att de ska få tillgång till 
olika socialförsäkringar? Vi kommer alla i 

kontakt med samhällets välfärdssystem. 

Ojämlikhetens dimensioner 
– uppväxtvillkor, arbete och hälsa i 
Sverige

Även om ojämlikhet avseende utbildning, 
social klass och kön har minskat över 
tid ser människors levnadsvillkor olika 
ut. Bokens författare beskriver – med 
utgångspunkt i material från Levnads- 
nivåundersökningen (LNU), ett av  
Sveriges största samhällsvetenskapliga 

projekt – hur ojämlikhetens dimensioner kan manifestera 
sig i dagens samhälle.

FÖRFATTARE: MIKAEL STIGENDAL
Mikael Stigendal är professor i sociologi vid institutionen för 
Urbana Studier på Malmö universitet. Han har under 30 års tid 
forskat om städer och därigenom utifrån ett brett samhällsper-
spektiv sökt svar på den grundläggande sociologiska frågan om 
hur samhället hänger ihop. 

FÖRFATTARE: GÖRAN AHRNE
Göran Ahrne är professor emeritus vid sociologiska institutionen, 
Stockholms universitet och också verksam vid Score (Stockholm 
centre for organizational research). Han har publicerat ett stort 
antal böcker och artiklar om olika aspekter av samhällsteori och 
organisationsteori.

FÖRFATTARE: HANS SWÄRD, PER GUNNAR EDEBALK,  
ESKIL WADENSJÖ (RED.)
Bokens författare är verksamma vid universitetet i Helsingfors, 
Linköping, Lund, Malmö, Stockholm och i Umeå samt vid Ersta 
Sköndal högskola. 

FÖRFATTARE: MARIE EVERTSSON, CHARLOTTA MAGNUSSON (RED.)
Författarna är forskare vid Institutet för social forskning (SOFI), 
Sociologiska institutionen och Centre for Health Equity Studies 
(CHESS), Stockholms universitet. 

47-11193-0 | 448 sid | Uppl 1 | 2016

47-11502-0 | 240 sid | Uppl 1 | 2014

47-11115-2   |  342 sid  |  Uppl 1  |  2013

47-11129-9  |  336 sid  |  Uppl 1  |  2014

Perfekt 
huvudbok  

för kurser i  
urbana  
studier.

FÖRFATTARE: GEORGE RITZER, JEFFREY STEPNISKY
George Ritzer är professor i sociologi vid universitetet i 
Maryland, USA. Han har en framgångsrik karriär inom ämnet 
med många utmärkelser och är kanske mest känd för sina 
stora läroböcker. Av Ritzers egna empiriska arbeten är boken 
The McDonaldization of society en av de mest kända i Sverige.  
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 människors 
livschanser? Utifrån denna gemensamma kärna har sociologin utvecklat en mång- 
fald av teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser för att se samhället.

Sociologisk teori är en grundläggande lärobok som tar upp såväl de klassiska  
sociologiska teoretikerna som nutida sociologisk teoribildning. Författaren  
George Ritzer är en av sociologins främsta auktoriteter. I denna bok har han  
tillsammans med Jeffrey Stepnisky på ett pedagogiskt sätt integrerat de  
viktigaste sociologiska teorierna med biografier av teoretikerna och placerat  
in tankegångarna i sina historiska sammanhang.

Boken ger en inblick i sociologins djup och bredd genom att inspirera till fortsatt tänkande 
om det delade samhället. Inför den andra upplagan har flera kapitel reviderats och boken 
har utökats med ett nyskrivet kapitel om funktionshinder.

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

Sociologisk teori är en internationellt använd lärobok. Läsaren blir därmed inbjuden till en 
omfattande global sociologigemenskap. Med fast hand guidar författarna läsaren genom 
en bitvis komplicerad teoretisk terräng där olika sociologiska teorier jämförs. Det under-
lättar även steget vidare för den som vill ta sig an originaltexter av bokens teoretiker. Kort 
sagt utgör boken nödvändig läsning för nybörjare i sociologi. 

Upplaga 2 av Sociologisk teori har blivit grundligt uppdaterad med aktuell forskning 
inom området. 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.

Utdrag av kapitel 1-5, som handlar om klassisk sociologisk teori, finns som Utdrag 
e-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 universitetet och 
Fredrik Liljeros, professor i sociologi vid Stockholms universitet. Bokens övriga författare presenteras ovan.

Beställ  
utvärderingsexemplar  

på liber.se idag!

Utdrag e-bok
I vissa fall finns en del av en bok att köpa som 
e-bok. Detta kallas för Utdrag e-bok och gör 
det möjligt för studenten att köpa endast en 
del av en bok. Utdrag e-bok finns att köpa 
hos bokhandlarna på nätet. 
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PROFESSIONS- & PERSONALVETENSKAP PROFESSIONS- & PERSONALVETENSKAP

Personalvetenskapliga perspektiv är en serie av 
böcker som behandlar ämnen med relevans för 
blivande personalvetare och yrkesverksamma inom 
HR-fältet. De är teoretiskt och empiriskt underbyggda 
och ger genom konkreta exempel och intervjucitat 
från yrkesverksamma också en inblick i praktiken. 
Böckerna vänder sig till studenter som läser en 
utbildning med inriktning mot personalvetenskap, 

men även till yrkesverksamma som vill förnya eller 
fördjupa sina kunskaper. Det personalvetenskapliga 
perspektivet innebär att böckerna har en flerveten-
skaplig ansats och belyser den aktuella frågan från 
flera håll och genom olika teoretiska ingångar. Ylva 
Ulfsdotter Eriksson och Maria Löfgren Martinsson är 
redaktörer för serien.

Personalvetenskapliga perspektiv

FÖRFATTARE:  LEIF DENTI
Leif Denti är doktor i psykologi och lektor vid Göteborgs universi-
tet. Hans forskning, som har rört ledarskap, grupper och 
organisation, kopplar samman psykologi och innovationsförmåga 
i privat och offentlig sektor.

Personalvetenskapliga  
perspektiv på innovation
En organisations innovationsförmåga 
beror på vilka människor som är anställ-
da och hur de får hjälp att göra verklighet 
av sina idéer. Boken vill visa att HR har 
en stor roll i att stärka organisationens 
förmåga att förnya sig. 

Framgångsfaktorer bakom en stark innovationsförmåga är 
områden som kompetensförsörjning, ledarutveckling och 
organisationskultur – områden som brukar falla under HR:s 
paraply. Boken behandlar bland annat hur man känner igen 
kreativa och innovativa medarbetare i rekryteringssamman-
hang, hur man mäter och belönar innovativa individer och 
grupper, hur man skapar en gynnande kultur för innovation 
och vilka organisationsstrukturer och processer som stär-
ker innovationsförmåga. 

47-11333-0  |  132 sid | Uppl 1  | 2018

Personalvetenskapliga  
perspektiv på lön och  
belöning
Boken ger en översiktlig beskrivning av 
hur svensk lönebildning fungerar, hur 
organisationer arbetar med individuell 
lönesättning och belöningssystem, samt 
hur lönen påverkar medarbetares moti-
vation och rättviseuppfattningar. På alla 
dessa områden presenteras både cen-
trala teoretiska perspektiv och aktuella 
forskningsresultat, vilka belyses genom 
illustrerande och konkreta exempel.

Personalvetenskapliga perspektiv på kommunikation

FÖRFATTARE: BENGT LARSSON, YLVA ULFSDOTTER ERIKSSON, 
PETRA ADOLFSSON
Författarna är verksamma vid Göteborgs universitet och är 
engagerade i forskning och undervisning inom det breda området 
arbetsliv, organisation och personal. Bengt Larsson är professor  
i sociologi, Ylva Ulfsdotter Eriksson är docent i sociologi och Petra 
Adolfsson är docent i företagsekonomi.

FÖRFATTARE: ANNIKA ENGSTRÖM, MONA LUNDIN
Författarna till Kommunikation är verksamma vid Jönköping University samt vid 
Göteborgs universitet och är engagerade i forskning och undervisning inom 
arbetsorganisation, verksamhetsledning och lärande. Annika Engström är doktor i 
pedagogik samt lektor i arbetsorganisation och Mona Lundin är docent i pedagogik.

47-11318-7  |  120 sid | Uppl 1  | 2017

47-11321-7  |  132 sid | Uppl 1  | 2018

Ny

Denna bok är  
en introduktion  
till området lön 

och belöning.

FÖRFATTARE: TOMMY JENSEN,  
JOHAN SANDSTRÖM
Professor Tommy Jensen 
(Stockholms universitet) och 
Johan Sandström (Luleå 
tekniska universitet) har under 
många år forskat såväl som 
undervisat inom området 
organisation och ansvar.

Relationsinriktat ledarskap och 
psykologiska kontrakt

Organisation och ansvar
– om hur organisatoriska processer hindrar 
ansvarstagande 

En anställning kan ses som en relation som bygger på det formella anställningskontrak-
tet men framförallt på det outtalade och underförstådda psykologiska kontraktet. Det 
innefattar de rättigheter och skyldigheter som parterna har inom ramen för en anställ-
ning. Denna bok handlar om hur beteenden, förväntningar och upplevelser på arbetsplat-
sen påverkas av dessa uttalade och outtalade överenskommelser, hur de utvecklas och 
förändras och vad kontraktsbrott kan innebära. Relationsinriktat ledarskap presenteras 
utifrån detta perspektiv där medarbetarna är en aktiv part och kan bidra till en positiv 
utveckling i organisationen.

Boken är lämplig för studerande på grundnivå i organisation och ledarskap (ekonomer/
personalvetare m.fl.) och på magisternivå i exempelvis organisationspsykologi samt inom 
andra kurser som handlar om ledarskap. 

Processer som anses legitima och nödvändiga för organisationers framgång kan ha för-
ödande effekter på ansvarstagande. Organisation och ansvar tar avstamp i socialpsyko-
logiska experiment och organisationssociologisk forskning och identifierar sex processer 
som försvårar för individer att ta ett utökat ansvar. Författarna argumenterar för att an-
svar i en alltmer globaliserad värld bör sträckas ut i tid och rum för att möta miljömässiga 
och sociala problem. Boken avslutas med exempel på hur vi, som anställda och chefer i 
organisationer, kan övervinna de hinder för ansvarstagande som processerna innebär.

I denna andra upplaga har upplägget reviderats och analysen uppdaterats. Boken riktar 
sig framförallt till studenter på grundnivå och passar för program och kurser inom sam-
hällsvetenskap (t.ex. företagsekonomi och personalvetenskap) men kan med fördel även 
användas på utbildningar för exempelvis lärare och journalister.

• Förankrad i svensk forskning om ledarskap.
• Lyfter fram konkreta exempel som hjälper studenten att koppla samman teori 

och praktik.

Unikt med boken
47-11324-8 | 200 sid | Uppl 1 | 2019

47-12978-2 | 144 sid | Uppl 2 | 2019

FÖRFATTARE: KERSTIN ISAKSSON
Kerstin Isaksson är professor emerita i psykologi vid Mälardalens högskola (tidigare Stockholms universitet 
och Arbetslivsinstitutet). Hennes forskning är inriktad mot arbetsliv och organisationspsykologi.

Ny

Ny

Ny  
upplaga

” ”
Organisation och ansvar är en lättillgänglig introduktion till ett komplext 
och angeläget ämne; vad det är som hindrar oss att ta utökat ansvar och 
hur vi som individer kan utöka vårt ansvarstagande på jobbet. Författarna  
låter läsaren göra bekantskap med kända filosofiska och sociologiska  
tänkare och bygger gradvis upp en argumentation som stöd för den som 
vill förstå hur man kan agera mer an svarsfullt. Boken passar utmärkt på  
kurser som tar upp frågor kring globalisering, hållbar utveckling och  
ansvarstagande i organisationer.

Anna Wettermark,  
lärare och forskare i organisation, Stockholms universitet

Denna bok är en introduktion till området kommunikation. Den ger en översikt-
lig beskrivning av hur kommunikation tar sig uttryck i organisationer, såväl mellan 
människor i enskilda samtal som i olika typer av möten. 

Boken behandlar de färdigheter personalvetare kan behöva i sin yrkesutövning 
samt de utmaningar som finns inom området i en global och digital framtid. Cen-
trala teoretiska perspektiv och aktuella forskningsresultat presenteras och belyses 
genom illustrerande och konkreta exempel.

Kommer  
i lager till 

 HT -19 
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PROFESSIONS- & PERSONALVETENSKAP STATSVETENSKAP

Projektledning

Den professionella logiken 
– hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället

Personalvetenskap 
– som förhållningssätt

I den här boken får du lära dig grunderna i projektledning. Du får följa de 
olika faserna i ett projekt, från det att projektet initieras till dess att det 
avslutas och utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och 
modeller inom projektledning. 

Bokens fokus är ledning av det enskilda 
projektet, men detta sätts även in i ett 
större sammanhang – i förhållande 
till den organisation eller det företag 
där projektet befinner sig och till andra 
projekt. Den andra upplagan av boken 
har reviderats utifrån återkoppling 

från undervisande lärare och aktiva 
projektledare. Boken har fått en ny 
struktur och har kompletterats med 
nya exempel och ny forskning inom 
området. Vissa kapitel, t.ex. det om 
projektekonomi, har reviderats kraftigt.

Vi lever i dag i ett expertsamhälle. Från 
vaggan till graven omges vi av experter 
som botar oss när vi blir sjuka eller 
ledsna, lär oss läsa, skriva och räkna, 
placerar våra pengar, bygger våra hus, 
dömer eller friar oss i rättegångar och 
informerar oss om världshändelserna. 
Dessa experters yrken kallas profes-
sioner. Boken vänder sig till studenter 
i alla samhällsvetenskapliga ämnen, 
professionella yrkesutövare, sam- 

hällspolitiskt intresserade och – inte 
minst – professionsforskare. Professi-
oners praktik baseras på speciella kun-
skaper och färdigheter, oftast modern 
vetenskap. Läkare, socialarbetare, 
lärare, ekonomer, ingenjörer, arkitekter, 
jurister och forskare är några exempel 
ur detta speciella samhällsskikt, som 
utvecklar, tillämpar och sprider ny 
kunskap.

Denna bok beskriver den kunskap som 
personalvetaren har, både utifrån ett 
teoretiskt perspektiv och utifrån kon-
kreta arbetslivserfarenheter. Den be-
lyser vad den akademiska kunskapen 
bidrar med till personalvetenskap och 
hur den omsätts av faktiska yrkesut-
övare. Att arbeta med personalveten-
skapliga frågeställningar i arbetslivet 
handlar om att betrakta problem och 
företeelser ur ett visst perspektiv, att 
anlägga ett specifikt angreppssätt och 
att anta ett visst förhållningssätt.

Boken reder ut vad ett personalveten- 
skapligt förhållningssätt innebär, såväl 
ur ett akademiskt perspektiv som 
i yrkespraktiken. Läsaren får stifta 
bekantskap med grunderna i psykologi, 
socialpsykologi, sociologi och pedago-
gik samt företagsekonomi och juri-
dik. För att visa hur dessa kunskaper 
kommer till uttryck i personalvetarens 
vardag är boken försedd med ett stort 
antal citat, berättelser och beskriv-
ningar hämtade från intervjuer med 
yrkesverksamma personalvetare.

FÖRFATTARE: ANETTE HALLIN, TINA KARRBOM GUSTAVSSON
Anette Hallin är docent och universitetslektor i företagsekonomi vid Mälardalens 
högskola. Hon är utbildad lärare och har bland annat undervisat i projektledning, både på 
högskola och i näringslivet. Hon är även associerad forskare vid GRI, Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet. Tina Karrbom Gustavsson arbetar som universitetslektor, 
docent och prefekt vid Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad på KTH. Hon har 
forskat och undervisat i projektledning på universitet och högskolor sedan 1999. 

FÖRFATTARE:  YLVA ULFSDOTTER ERIKSSON
Ylva Ulfsdotter Eriksson, fil.dr i sociologi, är verksam som universitetslektor på Perso-
nalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet. Hon har tidigare bland annat skrivit 
böckerna BeGreppbart Yrke samt Yrkesstatus – erfarenhet, identitet och erkännande 
(den senare tillsammans med Marita Flisbäck). Ylva är också redaktör för serien Perso-
nalvetenskapliga perspektiv.

47-11480-1 | 244 sid | Uppl 2 | 2015

47-09760-9 | 384 sid | Uppl 1 | 2014

47-09816-3 | 192 sid | Uppl 1 | 2013

FÖRFATTARE: THOMAS BRANTE 
Framlidne Thomas Brante var professor i sociologi och i socialt arbete vid Lunds 
universitet.

FÖRFATTARE: GUNNEL FORSBERG (RED.)
Gunnel Forsberg är professor i kulturgeografi med samhällsplanerings-
inriktning vid Stockholms universitet. De övriga författarna är i huvudsak 
universitetslärare vid svenska samhällsplanerarutbildningar och deras 
texter bygger på forskning de bedriver inom området. 

Samhällsplaneringens teori och praktik

I grund och botten syftar samhällsplaneringen till att garantera alla 
en långsiktigt hållbar, rättvis och trygg tillvaro. Det handlar om att 
välja väg för framtiden och att på ett klokt sätt möta utmaningar-
na till följd av bland annat miljöpåverkan, befolkningsförändringar, 
migration, segregering och bostadsbrist. 

  Boken beskriver områden med hög relevans för modern sam-
hällsplanering.  
Läsaren introduceras till planering ens utmaningar och vilka verktyg 
planerare har att möta dem med. 

  Den riktar sig i huvudsak till utbildningar i samhällsplanering. Ef-
tersom frågorna är av stort allmänintresse kan boken också vara av 
värde för såväl praktiskt verkande planerare och offentliga aktörer 
som för en bred allmänhet med intresse för  
närmiljöns utformning. 

• Boken är pedagogiskt utformad och rikt illustrerad.
• Visar både exempel från en svensk kontext samt 

internationella utblickar. 
• Boken håller en genomgående hög vetenskaplig kvalitet. 

Unikt med boken

47-11361-3 | 384 sid | Uppl 1 | 2019

Ny

” ”
/…/ De olika kapitlen tar sig an olika nivåer inom planering;  
från det lokala, det regionala och till det statliga, vilket också beskrivs  
genom ett stort antal konkreta exempel. Antologin visar på många  
olika perspektiv och synsätt som existerar inom samhällsplaneringen  
idag och här går att läsa om exempelvis hållbarhetsmål, förtätnings- 
problematik, kustzonsplanering, jämlikhet, gentrifiering, infrastruktur-
satsningar och om planeringsutmaningar på landsbygden.

Ann Legeby, forskare vid KTH Arkitekturskolan

Foto: Adam
 af Ekenstam
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STATSVETENSKAP

Politisk teori 
Politisk teori studerar tidlösa frågor med ständig aktualitet i politisk och 
social verklighet. Vad innebär till exempel jämlikhet? Kan krig vara rättfär-
digt? Hur kan makt analyseras? Vad är rättvisa om man ser till kön, klass 
och etnicitet?

I den första delen av Politisk teori in-
troduceras centrala politiska ideal och 
begrepp såsom demokrati, jämlikhet, 
rättvisa och frihet. I den andra delen 
av boken används dessa begrepp som 
utgångspunkt för en diskussion av 
aktuella politiska problem, exempelvis 
miljöförstöring, global orättvisa, inte-
gration och patriarkala strukturer.

I denna andra upplaga av Politisk teori 
återfinns fem nya kapitel: Folket, Poli-
tiska förpliktelser, Integration, Urfolks 
rätt till självbestämmande och Kun-
skapspolitik. Dessutom är två kapitel 
från den tidigare upplagan – om jäm-
likhet respektive frihet – helt nyskrivna. 
Övriga kapitel är i olika grad reviderade 
och uppdaterade.

FÖRFATTARE: LUDVIG BECKMAN, ULF MÖRKENSTAM (RED.)
Bokens olika kapitel är skrivna av lärare och forskare i politisk teori vid universiteten i 
Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala samt vid Södertörns högskola: Björn Badersten, 
Ludvig Beckman, Kristina Boréus, Karin Borevi, Göran Duus-Otterström, Eva Erman, Gina 
Gustavsson, Sverker C. Jagers, Sara Kalm, Mats Lundström, Ulf Mörkenstam, Jouni 
Reinikainen, Magnus Reitberger, Hans Ingvar Roth, Peter Strandbrink, Maria Wendt och 
Cecilia Åse.

47-11283-8 | 368 sid | Uppl 2 | 2016

FÖRFATTARE: TOMMY MÖLLER
Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid statsvetenskapli-
ga institutionen vid Stockholms universitet. Hans forskningsom-
råden är Svenska politiska partier, politiskt ledarskap och svensk 
politisk historia.

Politiskt ledarskap   
Vilka blir politiska ledare? Hur ser deras 

drivkrafter ut? Vad är utmärkande för 
politiskt ledarskap i vår tid, och vad krävs 
för framgång? Varför är det fortfarande 
så få kvinnor som når de högsta positio-
nerna i politiken?

Detta är några av de frågor som dis-
kuteras i  Politiskt ledarskap, som första 

gången utkom 2009. I denna andra upplaga har en revidering 
och uppdatering skett. Politiskt ledarskap handlar om svåra 
avvägningar: om att stå upp för den egna övertygelsen men 
också om att kunna kompromissa när man inte får tillräck-
ligt många med sig. Det gäller att hitta en balans mellan att 
leda och att lyssna.

47-11281-4   |  288 sid  |  Uppl 2  |  2016

Den svenska politiken 
– struktur, processer och resultat

Boken ger en bred översikt över  stats-
skicket och politiken. Med utgångs-
punkt i stats- och samhällsvetenskaplig 
forskning beskrivs och analyseras staten, 
EU, kommuner och landsting. Särskilt be-
handlas det politiska systemets inbyggda 

kontrollmekanismer och den politiska processen. Boken 
är avsedd för grundläggande utbildningar i statsvetenskap 
vid universitet och högskola, men kan med fördel användas 
även i andra ämnen och utbildningsformer. 

Migrationsrätt 
- skyddsbehov och  
trovärdighet 
–bedömning i 
asylärenden

Migrationsrätt har de 
senaste åren kommit 
att bli ett alltmer 
uppmärksammat 

rättsområde, som omfattar  både in-
ternationell och nationell rätt. Området 
innebär många svåra avvägningar.  Den 
här boken lyfter fram sådana avvägning-
ar utifrån ett juridiskt perspektiv och där 
även ett sociologiskt perspektiv i relation 
till rätten anläggs. I boken diskuteras så-
väl juridiska som icke-juridiska aspekter 
av asylbedömning.  Den vänder sig till 
praktiker och forskare inom fältet mig-
ration och kan användas på  juristpro-
grammet liksom på andra utbildningar 
där migrationsrätt behandlas.

Migrationens 
och  etnicite-
tens epok
- kritiska perspektiv 
i etnicitets- och 
migrationsstudier

Migrationens och 
etnicitetens epok 

introducerar en rad begrepp som kan 
användas för att fördjupa förståelsen 
av en mängd fenomen och företeelser i 
samtiden, som på olika sätt kan länkas 
till frågor om migration och etnicitet. 
Bokens ämnesmässiga spännvidd gör 
den till viktig läsning för studenter och 
forskare inom en rad ämnen och 
utbildningar – såsom sociologi, 
statsvetenskap, socionom- och 
lärarutbildning.

Imer idag
IMER står för 
Internationell 
migration och 
etniska relationer, 
vilket utgör ett 
relativt nytt och 
tvärvetenskapligt 
akademiskt ämne 

och forskningsfält. I denna bok 
presenteras för IMER-ämnet centrala 
teoretiska perspektiv. 
Boken tillhandahåller rikligt med 
empiriska exempel och visar på 
spännvidden och dynamiken inom 
ämnet. I dess olika kapitel behandlas 
för ämnet centrala forskningsfält i 
anslutning till brännande samhällsfrå-
gor som exempelvis migration, 
nationalism, rasism, religion och 
medborgarskap.

FÖRFATTARE: HENRY BÄCK, GISSUR Ó ERLINGSSON,  
TORBJÖRN LARSSON 
Henry Bäck är professor emeritus i offentlig förvaltning vid 
Göteborgs universitet. Gissur Ó Erlingsson är docent i statsveten-
skap vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings 
universitet. Torbjörn Larsson är docent i statsvetenskap vid 
Stockholms universitet. Författarna har lång erfarenhet av såväl 
forskning och undervisning som läroboksförfattande och har 
skrivit ett flertal böcker inom området.

FÖRFATTARE: REBECCA THORBURN STERN,  
HANNA WIKSTRÖM
Författare är Rebecca Thorburn Stern, 
docent i folkrätt vid Uppsala universitet 
med inriktning på mänskliga rättigheter 
och asylrätt, och Hanna Wikström, docent i 
socialt arbete vid Göteborgs universitet 
och som tidigare bland annat forskat om 
olika aspekter av asylprocessen utifrån ett 
konstruktionistiskt och postkolonialt 
perspektiv.

FÖRFATTARE: MAGNUS DAHLSTEDT, 
ANDERS NEERGAARD (RED.)
Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard 
är docenter i etnicitet, och verksamma vid 
REMESO (Institutet för forskning om migra-
tion, etnicitet och samhälle) vid Linköpings 
universitet. Övriga författare verkar inom 
migrations- och etnicitetsforskningen och 
arbetar själva med de begrepp som 
behandlas. 

FÖRFATTARE: BO PETERSSON,  
CHRISTINA JOHANSSON (RED.)
Bo Petersson och Christina Johansson, är 
båda verksamma vid Institutionen för 
globala politiska studier vid Malmö 
universitet. Övriga författare är också 
verksamma vid Malmö universitet samt 
universitetet i Helsingfors, i Linköping och i 
Lund. Hanna Williamsson har översatt 
kapitel 2 och 3. 

47-11499-3 |  344 sid  |  Uppl 4  |  2015

MIGRATION

47-11178-7  |  292 sid  |  Uppl 1  |  2016 47-09912-2   |  328 sid  |  Uppl 1  |  2013 47-09877-4 |  304 sid  |  Uppl 1  |  2013

Claudia Suraga
Förläggare ekonomi, juridik och statsvetenskap
claudia.suraga@liber.se 
08-690 92 12

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.

Ensamkommandes upplevelser  
& professionellas erfarenheter
- integration, inkludering och jämställdhet
En välfungerande integration för ensamkommande ungdomar är nyckeln till en 
väg in i samhället.  Den här antologin tar upp både framgångsfaktorer och hinder 
när det gäller de ensamkommandes livskvalitet, psykiska hälsa, välfärd, skol-
gång, arbetsmarknad och deras fortsatta inkludering och etablering i samhället.

Antologin följer tre teman. I den första delen fokuseras de ensamkommandes egna upp-
levelser av mottagande och samhällelig etablering. Den andra delen presenterar statistik 
om ensamkommandes inträde på arbetsmarknaden samt deras hälsa. Den tredje delen 
belyser myndigheters och organisationers perspektiv för att bidra till ungdomarnas inte-
gration på bästa sätt.

Boken vänder sig till studenter inom socialt arbete, sociologi, IMER-forskning och lärar-
utbildning. Den fungerar framför allt på kurser som handlar om migration, integration och 
social utsatthet, kurser om det mångkulturella samhället, ensamkommande ungdomar 
i skolan och ur ett vårdperspektiv. Den riktar sig också till personal på myndigheter och 
övriga arbetsplatser som arbetar med ensamkommande ungdomar.

• Visar på framgångsfaktorer för och hinder mot lyckad integration.
• Ensamkommandes egna upplevelser av mottagande och etablering.
• Landsomfattande statistik ger stöd åt myndigheters och organisa-

tioners arbete med ensamkommandes inträde på arbetsmarknaden.

Unikt med boken

47-12926-3 | 296 sid | Uppl 1 | 2019

Ny

Kommer  
i lager 
 HT -19 
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BEGREPPBART BEGREPPBART

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 - Organisation 
Författare: Tommy Jensen, 
Aina Tollefsen 

BeGreppbart - Globalisering 
Författare: Tommy Jensen,  
Aina Tollefsen 

BeGreppbart - Klass 
Författare: Magnus Hörnqvist 

BeGreppbart - Kapital 
Författare:  Mikael Stigendal

BeGreppbart - Makt 
Författare:  Alf Rehn,  
Mats Börjesson

BeGreppbart - Makt 
Författare:  Alf Rehn,  
Mats Börjesson

BeGreppbart - Samtal
Författare: Karin Aronsson

BeGreppbart - Makt 
Författare:  Alf Rehn, 
Mats Börjesson 

BeGreppbart - Makt 
Författare:  Alf Rehn, 
Mats Börjesson 

BeGreppbart - Erkännande 
Författare:  Carl-Göran Heidegren 
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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 | 2019 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 
BeGreppbart är en serie introducerande böcker i samhällsvetenskap. Varje bok 
behandlar ett centralt begrepp och kan användas både som komplement till 
huvudböcker eller kombineras för att täcka in en hel kurs. BeGreppbart-böckerna 
ger en fördjupad förståelse för de viktigaste områdena och begreppen. Seriens 
redaktörer är Mats Börjesson och Alf Rhen.

• Ger en lättillgänglig och heltäckande introduktion 
till de viktigaste nyckelbegreppen.

• Fungerar som utmärkta komplement till huvudböckerna  
på de centrala kurserna.

• 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.

Unikt med serien

47-08899-7 | 128 sid | Uppl 1 | 201947-13060-3 | 128 sid | Uppl 1 | 201947-13059-7 | 128 sid | Uppl 1 | 2019

BeGreppbart – Genus BeGreppbart – Segregation
I den här boken diskuteras begrep-
pet segregation utifrån aktuella och 
historiska perspektiv och sätter det i 
relation till vardagliga och vetenskap-
liga 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.

Samtal genomsyrar våra liv, från 
tv-sända intervjuer till familjers för-
handlingar vid köksbordet. För många 
yrkesgrupper, som socialarbetare, 
läkare, sköterskor, lärare och jurister, 
är samtalet det viktigaste arbets-
verktyget. Denna bok presenterar 
samtalsanalys och andra teorier om 
samtal, tillämpade på olika arenor. Här 
diskuteras teori och empiri med bäring 
på makt, motstånd och vardagslivets 
diplomati, från barnets första dialog till 
skolans kvartssamtal och föräldrars 
vårdnadstvister.

Genus är ett begrepp som rör frågor 
om människors könade erfarenheter 
och identiteter. 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 dis-
cipliner inom samhällsvetenskap och 
humaniora.

BeGreppbart – Samtal

På liber.se kan  
du läsa mer om vår  
serie BeGreppbart  

och komplettera med  
fler titlar!

Ny Ny Ny

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 
institutionen för barn- och ungdoms- 
vetenskap vid Stockholms universitet. 

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

Kommer  
i lager 
 HT -19 

Kommer  
i lager 
 HT -19 

Ny

Ny

Ny
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Hälso- och sjukvårdsrätt
- en introduktion för professionsutbildningar

Författare: Annika Staaf, Lotta Wendel,  
Lars Zanderin

Boken redogör på ett lättillgängligt sätt  
för de delar av juridiken som avhandlar 
området. 

JURIDIK JURIDIK

Socialtjänstlagarna

Socialrätt under omvandling
- om solidaritetens och välfärdsstatens gränser

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 
högskolor inom juridiska utbildningar, 
vård- och omsorgsutbildningar, soci-
onomutbildningen och andra kurser 
inom socialt arbete och socialpeda-
gogik, liksom utbildningar på folkhög-

skolor och yrkeshögskolor. Den kan 
även användas av förtroendevalda och 
yrkesverksamma som behöver uppda-
terad kunskap kring socialtjänstfrågor.
Denna klassiker föreligger nu i sin 14:e 
upplaga och är grundligt reviderad av 
Monica Larsson. Den nya upplagan be-
aktar 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 stu-
derar och problematiserar den svenska 
välfärdsrättens samtidsutmaningar.
Områden som behandlas är till exem-
pel sociala rättigheter, migration och 
medborgarskap, assistansersättning, 
EU-rättens påverkan, utsatta grupper, 
likabehandling och mänsklig värdighet. 
Såväl förvaltningsrättsliga som konsti-

tutionellrättsliga 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. Förhoppning-
en är att boken ska vara till nytta för 
såväl rättstillämpare och politiker som 
forskare.

FÖRFATTARE: MONICA LARSSON
Författare till boken är Monica Larsson, jurist och universitetslektor i socialt arbete, och 
framlidne lagbyråchefen och chefsjuristen vid socialstyrelsen, Gunnar Fahlberg. Även 
Nils Magnusson, tidigare chef för Socialstyrelsens 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. 

Offentlig rätt
Offentlig rätt ger en samlad överblick 
av den offentliga rätten i Sverige. 
Denna tredje upplaga har uppdaterats 
med anledning av att omfattande ny 
lagstiftning på det offentligrättsliga 
området trätt ikraft, bl.a. en ny förvalt-
ningslag och en ny kommunallag. Den 
omfattande revidering som gjordes 
inför upplaga 2 har behållits vad gäller 

struktur och den offentliga rättens 
källor och metod. Syftet är att bidra 
till ökad förståelse för den offentliga 
rätten hos alla de som på något sätt i 
praktiken kommer i kontakt med äm-
net. Nya upplagan har också komplet-
terats med övningsuppgifter till varje 
kapitel.

FÖRFATTARE:  STEFAN ZETTERSTRÖM, ANNA-SARA LIND
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.

47-12800-6 | 368 sid | Uppl 3 | 2018 47-11250-0 | 280 sid | Uppl 14 | 2016

47-11308-8  |  360 sid | Uppl 1  | 2018

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

Efter en inledande översikt av rätts-
ordningen behandlas centrala delar av 
civilrätten:
• allmän förmögenhetsrätt
• särskilda avtalstyper
• immaterialrätt 
• fastighetsrätt 
• associationsrätt och arbetsrätt 
• skadeståndsrätt och försäkringsrätt 
• familjerätt och successionsrätt. 
I denna 25:e upplaga har revidering-
ar gjorts bl.a. med anledning av ny 

lagstiftning om anhörigbehörighet, 
framtidsfullmakter, offentlig upphand-
ling, betalkonton, nya bolagsformer, 
ekonomiska föreningar, stiftelser, bo-
stadskrediter, upphovsrätt, Patent- och 
marknadsdomstolen, skuldsanering, 
hyresrätt och arbetsrätt. Utöver detta 
har tillägg gjorts i texten, främst i form 
av pedagogiska exempel. 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.

47-11355-2 | 468 sid | Uppl 25 | 2018

Ny  
upplaga

Ny  
upplaga

Civilrätt finns 
också som 

övningsbok

Ny

Socialförsäkringar
- en introduktion för professionsutbildningar

Författare: Lars Zanderin

Boken redogör för och kommenterar  
socialförsäkringsbalkens innehåll.

Konsumenträtt med  
skuldsanering
Författare: Mikael Matteson

Konsumenträtt med skuldsanering ger en 
genomgång av de viktigaste konsument- 
rättsliga lagarna. Dessa lagar kopplas ihop 
med de nya skuldsaneringslagarna, och 
rättsfall ger konkreta exempel från de olika 
områdena.

Äldre- och funktionshinder- 
omsorg
– regelsystem, organisering, ledning  
och personal

Författare: Maria Bennich, Lars Zanderin, Ulrika 
Börjesson, Kjerstin Larsson, Maria Wolmesjö

Boken beskriver fyra olika områden inom 
äldre- och funktionshindersomsorg: 
regelsystem, organisering, ledarskap och 
organisation. 

Förvaltningsrätt
- en introduktion för professionsutbildningar

Författare: Annika Staaf, Lars Zanderin

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

Kommunalrätt
- en introduktion för professionsutbildningar

Författare: Annika Staaf, Lars Zanderin

Boken ger en grundläggande introduktion 
i den kommunala rätten med anknytande 
lagstiftning.

Det finns också böcker om:

47-12698-9  | 144 sid  |  Uppl 3  | 2018  

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

47-11230-2 | 220 sid | Uppl 1 | 2015 47-12831-0  |  108 sid  |  Uppl 2  |  2019  

47-11251-7  | 156 sid  |  Uppl 1  | 2017  
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ÄLDRE & FUNKTIONSVARIATION ÄLDRE & FUNKTIONSVARIATION

Den orättvisa hälsan
- om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

Föräldraskap och funktionsnedsättning
– en kunskapsöversikt

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.

Att personer med kognitiva eller uttalade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
uttrycker en önskan om att bli föräldrar och faktiskt också blir det, blir allt vanligare. Att 
personer med den här typen av funktionedsättning blir föräldrar är inte okomplicerat. 
Deras barn riskerar att fara illa på kort och/eller på lång sikt. Många av de här barnen om-
händertas av samhället och tvingas växa upp i andra familjer än den egna. Men forskning 
visar att med rätt sorts stöd under tillräckligt lång tid klarar de flesta av de här föräldrar-
na att på ett acceptabelt sätt svara upp mot de krav ett föräldraskap ställer. 

Forskning kring området är fortfarande i sin linda, men den här boken har samlat en 
stor del av all internationell, vetenskaplig, publicerad forskning i ämnet. Syftet med boken 
är att bidra till ökad förståelse för och ett förbättrat omhändertagande av de utsatta 
familjerna.

Boken vänder sig till alla som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med vuxna med funk-
tionsnedsättning (med barn) och deras familjer. Den kan också användas i utbildningar 
inom de sociala, vård- och omsorgsvetenskapliga, psykosociala och medicinska fälten.

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. 

• 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.

• Boken sammanfattar internationell, vetenskaplig publicerad forskning i ämnet. 
• Klargörande fallbeskrivningar kring föräldraskap och funktionsnedsättning. 
• Reflektions- och diskussionsunderlag till fallbeskrivningarna.

Unikt med boken

Unikt med boken

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

47-12645-3 | 120 sid | Uppl 1 | 2018

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 folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

Medförfattarna är forskare och experter inom bland annat folkhälsa, sociologi, socialmedicin och epidemiologi.

FÖRFATTARE:  
ULRIKA HALLBERG
Ulrika Hallberg är socionom 
och docent i folkhälsove-
tenskap. Hon har under 
många år arbetat med 
forskning kring olika 
aspekter av funktionsned-
sättningar och har gett ut 
ett flertal böcker inom 
området.

Ny  
upplaga

Ny

FÖRFATTARE : ULRIKA HALLBERG 
Författaren Ulrika Hallberg är socionom, filosofie doktor och 
docent i folkhälsovetenskap. Hon har de senaste 25 åren forskat 
om personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

FÖRFATTARE:  JAN FLORIN, TYRA E O GRAAF, ARNE SJÖBERG
Jan Florin är lektor och docent på högskolan Dalarna. Tyra E O 
Graaf är distriktssköterska och doktorand samt verksamhetskon-
sult på Tieto och jobbar över hela Sverige med teamarbete inom 
lagrummen Hälso- och sjukvård, Socialtjänst och LSS. Arne 
Sjöberg är geriatriker och chef för geriatriken på Länssjukhuset i 
Kalmar.

Vård och omsorg om personer 
med funktionsnedsättningar
I den här boken får du genom samlad 
aktuell forskning en unik översikt av 
och fördjupad kunskap om personer 
med funktionsnedsättningar och deras 
anhöriga.

Personer med funktionsnedsätt-
ningar är en grupp med stort vård- och 

omsorgsbehov som det ofta är anhöriga som tillgodoser. 
Forskning visar att många som arbetar inom vården saknar 
kunskap om och erfarenhet av att bemöta personer med 
funktionsnedsättningar, vilket bidrar till att dessa personer 
riskerar att få mindre vård och färre avancerade behand-
lingar än övriga befolkningen.

Vård och omsorg om personer med funktionsned-
sättningar fungerar som underlag för förståelsen för och 
bemötandet av personer med funktionsnedsättningar och 
anhöriga i kontakt med vård och omsorg. I kapitlen finns 
fallbeskrivningar och diskussionsfrågor som är tänkta att 
tjäna som tankeväckare för dig som läsare eller som diskus-
sionsunderlag i grupp på exempelvis vårdutbildningar.

Planering och dokumentation 
av vård och omsorg av äldre
I Planering och dokumentation av vård 
och omsorg av äldre beskrivs arbetssätt 
med teamet som nav där dokumentation 
av vård- och omsorgsplaner har en na-
turlig plats. Författarna vill även under-
lätta den vård och omsorg som befinner 
sig i gråzonen mellan lagrummen HSL 

och SoL så att samverkan mellan professioner kan ut-
vecklas och ske med ett för brukaren/patienten bibehållet 
helhetsperspektiv.

Boken är indelad i två huvuddelar där del 1 ger en bak-
grund till planering och dokumentation av vård och omsorg 
av äldre. Processmodeller och lagstiftning beskrivs liksom 
vilka aktörer som i dag finns inom vård och omsorg. Förfat-
tarna behandlar även värdegrund, språk och dokumentation 
samt utmaningen med läkemedel och äldre. Del 2 är upp-
lagd som en handbok med mer konkreta exempel på både 
planering och dokumentation.

47-11330-9  |  160 sid | Uppl 1  | 2017 47-10664-6  |  296 sid | Uppl 1 | 2017

Omsorgsboken
– möjligheter och svårigheter vid intellektuell  
funktionsnedsättning

Den 6:e upplagan av Omsorgsboken har fått en ökad forskningsbaserad och ve-
tenskaplig tyngd. Nya kapitel har tillkommit och hela boken har uppdaterats och  
omarbetats. 

Den ökande kunskapen om kommunikationens betydelse har resulterat i ett omfattande 
avsnitt om Kommunikation och Alternativ 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 ytterli-
gare förståelse för området.

Boken är lämplig som kurslitteratur på ett flertal akademiska grundutbildningar, till 
exempel 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 forsknings- 
baserad tyngd.

• Många forskare och praktiker bidrar med aktuell 
kunskap. 

• Bredd och djup gör boken till en följeslagare under 
utbildning och ute i verksamheter.

Unikt med boken

47-12644-6 | 300 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.

Ny  
upplaga

Kommer  
i lager till 

 HT -19 
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SAMTAL & MOTIVATION SAMTAL & MOTIVATION

Samtalsfärdigheter
- stöd, vägledning och ledarskap

Relationella perspektiv på handledning

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.

Boken visar hur relationella perspektiv kan användas och integreras i arbete med 
utmanande kliniska situationer för att öppna dörrar till förändring.

Boken grundar sig på teoretisk litteratur och empirisk forskning som i allt högre grad  
understryker relationens betydelse för såväl behandling som handledning. Kapitlen i 
boken tar upp frågor som relationella perspektiv på handledning av individuell psyko- 
terapi, gruppbehandling, arbete med barn och ungdomar, socialt arbete, familjeterapi, 
läkares arbete, internetbaserade behandlingsinsatser och psykoterapiutbildning. 

Relationella perspektiv på handledning vänder sig till personer med olika yrkesbak-
grund och teoretiska utgångspunkter och är relevant för alla former av behandlings- 
arbete där människor möts. Med hjälp av praktiska exempel illustrerar författarna hur 
relationella perspektiv kan användas och integreras i arbete med utmanande kliniska 
situationer för att öppna dörrar till förändring.

Efter en inledning av hur samtalsfärdigheter utvecklas beskrivs konkreta färdigheter i att 
lyssna, 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.

• Bra stöd för dig som ska vägleda, ge stöd och lösa konflikter både i yrkeslivet och privat. 
• Fokuserar på hur man med hjälp av träning kan förbättra sina sociala relationer.
• Upplaga 3 är bland annat uppdaterad med nya begrepp från socialpsykologin och  

ett avsnitt om hur kulturella faktorer påverkar samtal.

• Beskriver relationens betydelse för såväl behandling som handledning.
• Relevant för alla former av behandlingsarbete.

Unikt med boken

Unikt med boken

47-12830-3 | 176 sid | Uppl 3 | 2019
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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 samtalsträning för olika yrkesgrupper, däribland psykologer, läkare, lärare, chefer, 
sjukgymnaster, socionomer och personal för rekrytering och helpdesk.

FÖRFATTARE: ROLF HOLMQVIST, DAVID CLINTON (RED.)
Rolf Holmqvist är professor emeritus i klinisk psykologi vid Linköpings universitet, psykolog och psykoterapeut och David Clinton 
är docent i psykologisk medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm, forskningschef vid Institutt for spiseforstyrrelser i Oslo, 
psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker.

Ny  
upplaga

Ny

Vägval och växande
– människor i behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik

Konstruktiva stödsamtal 
– perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning,  
mentorskap och coachning

Motivationsarbete

Vad är användbar kunskap och hur formas den för att nå fram till dem 
som berörs?

Författaren behandlar problematiken 
med att vetenskap är avhängig indi-
viders tänkande och rådande syn-
sätt i samhället och hur det påverkar 
insatser för människor i behov av stöd. 
Betoningen ligger på kunskapsbildning 
i praktik, utbildning och forskning där 
kärnan utgörs av individens tänkande.

För att nå fram till människor måste 
kunskap byggas upp på många nivåer 
till ett kunskapssystem. Där ingår 
kunskaper om identitetsutveckling, be-
tydelse av funktionsnedsättningar och 
diagnoser, förmåga till kommunikation 
och förståelse för hur verksamheter 
fungerar.

Den här boken tar ett helhetsgrepp på 
ämnet samtalsstöd utifrån en forsk-
ningsbaserad grund. Cato R.P. Bjørndal 
ger insikt, med betoning på konstrukti-
vistiska lärandeperspektiv, på sitt unika 
och mycket uppskattade sätt.

Både utbildningsväsendet och 

arbetslivet använder stödsamtal som 
vägledning, rådgivning, mentorskap 
och coachning  – som ett verktyg för 
att främja personlig och professio-
nell utveckling. Den här boken tar ett 
helhetsgrepp på ämnet samtalsstöd 
utifrån en forskningsbaserad grund. 

Författaren presenterar här en metod 
för att motivera klienter/patienter till 
behandling. Han utvecklar teorierna 
och belyser dem med aktuella fallbe-
skrivningar.

De som är praktiskt verksamma 
inom socialtjänsten, kriminalvården el-
ler psykiatrin förväntas kunna motivera 
klienter (patienter) som är tveksamma 
till behandling. I Motivationsarbete re-
dovisar författaren en metod att nå till 
synes omotiverade patienter. I denna 
fjärde omarbetade upplaga är resone-

mangen utvecklade och åskådliggjorda  
med nya fallbeskrivningar. Boken 
består av tre delar. Den första handlar 
om teori och värderingar och beskriver 
det synsätt som motivationsarbetaren 
måste ha med sig i mötet med klien-
ten. Del två tar upp relationen mellan 
motivationsarbetare och klient och 
är en praktisk tillämpning av teori och 
värderingar. Den tredje delen behand-
lar metoder och tekniker som kan 
påskynda motivationsprocessen.

FÖRFATTARE: INGRID LILJEROTH
Ingrid Liljeroth är psykolog och f.d. lektor i specialpedagogik, docent i pedagogik och 
biträdande professor i Strömstad akademi. Hon har forskat bland annat kring identitets-
utveckling och funktionsnedsättningar och har utvecklat grunderna i ett förhållningssätt 
byggt på ett förståelseparadigm i praktik, utbildning och forskning. I en forskningsgrupp 
har hon medverkat i utvecklingen av ett idé-tanke-kunskapssystem om verksamma 
verksamheter.

FÖRFATTARE:  PER REVSTEDT
Per Revstedt, leg. psykolog och leg psykoterapeut med handledarkompetens, har under 
många år arbetat inom sluten psykiatrisk vård och med miljöterapeutiskt behandlingsar-
bete inom institutionsvård. Han har också mångårig erfarenhet som handledare och 
utbildare inom socialtjänst, kriminalvård och psykiatri.
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FÖRFATTARE:  CATO R.P. BJØRNDAL
Cato R.P. Bjørndal är verksam vid Norges arktiske universitet i Tromsø. Han är  
docent i vägledningspedagogik. Han har också skrivit Det värderande ögat.  
Översättare: Lisa Sjösten.
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VETENSKAPSTEORI & METOD VETENSKAPSTEORI & METOD

Vetenskapsteori för nybörjare Samhällsvetenskapliga metoder

Kunskapens former
– vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik

Kritiskt tänkande – utan tvivel är man inte riktigt klok

Handbok i kvalitativ analys

Att skriva en bra uppsats

I denna klassiska gedigna metodbok 
presenterar författaren Alan Bryman 
flertalet metoder inom såväl kvantita-
tiv som  kvalitativ forskning. 

Boken har en pedagogisk, praktisk 
inriktning med många konkreta exem-
pel och passar, genom sin bredd, för 
både grundläggande och mer avance-
rade kurser i vetenskaplig metod inom 
såväl samhällsvetenskap som beteen-
devetenskap. Den vägleder läsaren när 
det gäller forskningsfrågor, litteratur-
genomgång och etiska frågeställning-

ar samt urvalsfrågor, utformning av 
enkäter/intervjuer, analys av data och 
presentation av forskningsresultat.

Unikt med boken:
• En klassiker för studenter. 
• Den mest heltäckande metodboken 

inom samhällsvetenskap.
• Upplaga 3 har blivit grundligt  

uppdaterad.

"Utan tvivel är man inte riktigt klok" är 
ett bevingat uttryck som visar att kri-
tiskt tänkande är grunden för innovativ 
förändring och en stabil samhällsut-
veckling. Men hur gör man egentligen 
för att tänka kritiskt? 

Boken visar hur nya idéer skapas och 
prövas. Den presenterar tio praktiska  
verktyg för tillämpning av kritiskt tänk-
ande. Checklistor och fördjupnings- 
uppgifter ger dessutom möjlighet till 
diskussion i aktuella samhällsfrågor – 
för lärare, journalister, jurister, socio-
nomer, läkare, poliser och ekonomer. 
Förmågan till kritisk 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 upp-
skattade bok har fått nya avsnitt om 
etisk prövning, norm-, bild-, statistik-, 
begrepps-, och diskurskritik.

Unikt med boken:
• En modern klassiker i kritiskt  

tänkande.
• Tio tankeverktyg för kritisk reflektion.
• Utmärkt för alla som skriver och 

analyserar utredningar, examens- 
arbeten och forskningsrapporter.

Med upplaga 4 är denna bok på väg att 
bli en klassiker för studerande på högre 
utbildningar i konsten att skriva olika 
typer av uppsatser. Den är en av 
Skandinaviens mest använda böcker i 
ämnet. Boken tar studenten genom 
hela processen, från problemformule-
ring till resultatpresentation. Den 
fungerar som en guide genom upp- 
satsens alla centrala delar, från idéstadiet 
till färdig uppsats. För den som fastnar 
på vägen – oavsett om det gäller prob- 
lemformulering, litteratursökning eller 
skrivprocessen – fungerar boken som 
ett utmärkt uppslagsverk. Framför allt 
går boken på djupet och beskriver hur 

man kan genomföra de olika momen-
ten och hur de bör hänga ihop.

De viktigaste förändringarna i upp-
laga 4: Ett nytt kapitel om vetenskaps-
teori och hur man skriver vetenskaps-
teoretiskt korrekt i en uppsats. Den 
vetenskapsteoretiska ansatsen löper 
nu som en röd tråd genom boken och 
har integrerats i uppgifterna. 

Bokens kapitel om litteratur och 
informationssökning har ersatts med 
ett helt nyskrivet kapitel. I kapitlet om 
språk finns ett nytt avsnitt om risken 
för ”engelsk språksmitta” när man 
skriver uppsats.

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

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

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

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: LOTTE RIENECKER, PETER STRAY JØRGENSEN
Författarna Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen är verksamma vid Köpenhamns 
universitet och är båda välrenommerade akademiker med stor erfarenhet av att 
handleda uppsatsarbete. De har också omfattande forskningserfarenhet, vilket gör att 
boken har en unik koppling mellan teori och empiri. Översättare: Ann Lagerhammar.
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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 vetenskapli-
ga sättet att tänka. Den tar upp oli-
ka vetenskapliga tillvägagångssätt 
och resonerar kring deras för- och 
nackdelar. Boken ger läsaren för-
utsättningar att kritiskt ifrågasätta 
såväl vetenskapliga som mer var-
dagliga 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. 

Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka pro-
blem finns vid kunskapssökandet? 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 ve-
tenskapsteoretiska och filosofiska 
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 kom-
pletteringar, bland annat ett nytt 
kapitel om forskningsetik samt 
tips på olika sätt att använda bok-
en i undervisning, till exempel som 
lärobok eller handbok. 

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. sjuksköter-
ska, bitr. psykolog och har länge arbetat som vårdlärare och universitetsadjunkt 
vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Handbok i kvalitativ analys är en 
oumbärlig handbok för den som 
ska skriva en akademisk uppsats 
baserad på kvalitativ datain-
samling, exempelvis kvalitativa 
intervjuer, detaljerade observatio-
ner av samtal, textdokument eller 
fältstudier. Här finns konkreta råd 
och en gedigen genomgång grund-
läggande aspekter av kvalitativ 
forskning samt redskap för att 
analysera data.

Boken redogör för olika former 
av kvalitativ analys och går därut-
över även igenom forskarens roll, 
forskningsprocessen, metoder för 
datainsamling samt vilken metod- 
ansats som kan vara lämplig att 
välja. Elva olika metodansatser 
presenteras ingående.

Denna upplaga har ett nytt kapi-
tel om diskurspsykologi och övriga 
kapitel är uppdaterade.

"Boken är en lysande  
pedagogisk generalgenomgång 
 av samhällsvetenskapliga metoder."

BTJ, häfte 13/2018, Kent Lindkvist

Kommer  
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VETENSKAPSTEORI & METOD

FÖRFATTARE: JOHAN ALVEHUS
Johan Alvehus är lektor vid Institutionen för service management 
och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

47-12939-3  | 160 sid | Uppl 2 | 2019

Handbok i kvalitativa metoder 
Boken är indelad i tre delar. I den första 
delen diskuteras när det är lämpligt att 
använda sig av kvalitativa metoder och 
hur en kvalitativ undersökning kan pla-
neras. Den andra delen handlar om att 
framställa data: intervjuer, observationer 

och textanalys. I denna del finns också specialkapitel om 
livshistorieintervjuer, fokusgruppsdiskussioner, 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.

I denna andra upplaga har många kapitel aktualiserats 
och setts över. Dessutom finns två nya kapitel: ett om att 
intervjua barn och ett om att göra videoobservationer och 
analysera dessa.

FÖRFATTARE OCH REDAKTÖRER: GÖRAN AHRNE, PETER SVENSSON
Redaktörer är Göran Ahrne, professor i sociologi vid Stockholms 
universitet och verksam vid SCORE i Stockholm och Peter 
Svensson, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.

47-11224-1 | 276 sid | Uppl 2 | 2015  

Samverkansforskning 
– att främja barns och ungas välfärd

Källkritik

FÖRFATTARE: LENA NILSSON, EMMA SORBRING (RED.)
Lena Nilsson är docent i pedagogik och Emma Sorbring är professor i barn- och ungdomsveten-
skap. Båda är verksamma vid den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid 
Högskolan Väst. Medförfattare till boken 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.

47-12700-9 | 140 sid | Uppl 1  | 2019
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Skriva uppsats med  
kvalitativ metod
Skriva uppsats med kvalitativ metod är 
en bred och lättillgänglig handbok. Den 
kan användas under en introduktions-
kurs, där man som student kanske för 
första gången konfronteras med metod-
frågor, ända upp till examensarbetesnivå, 
där den ger en snabb överblick över olika 

tillgängliga metoder och visar på frågeställningar som kan 
diskuteras på seminarier och i handledningsprocessen.

Upplaga 2 har bland annat utvecklat kapitlen om  
problemformulering och hur man skriver fram teori.

Ny  
upplaga

Denna bok beskriver hur samverkansforsk-
ning kan användas för att främja och stärka 
barns och ungas välfärd. Här presenteras 
tio exempel på praktiknära forskning mellan 
forskare och praktiker, vilka på ett eller 

annat sätt arbetar med eller för barn, unga 
och deras familjer, till exempel inom skola, 
socialtjänst och vård.

Hur kan jag veta om det är sant? Den käll-
kritiska metoden är ett effektivt instrument 
för att värdera och bedöma olika källors 
tillförlitlighet. Boken är uppbyggd kring ett 
stort antal konkreta exempel hämtade från 
en rad olika områden, som arkeologi, histo-
ria, antropologi, rättsväsen och journalistik. 

Källkritik berör alla människor — vi ställs 
alla inför problem att avgöra vad som är 
sant och vad som är falskt. Därför vän-
der sig boken särskilt till studenter inom 

humaniora och samhällsvetenskap men 
också till var och en som vill ta ställning till 
sanningshalten i den information han eller 
hon möter. 

Denna fjärde upplaga har genomgått en 
grundlig revidering. Ny medförfattare är 
Jack Werner. Fyra kapitel är helt nyskrivna, 
några kapitel har utgått och övriga kapitel 
har bearbetats och uppdaterats med nya 
exempel och faktaavsnitt.

47-12937-9 | 280 sid | Uppl 4 | 2019

FÖRFATTARE: TORSTEN THURÉN, JACK WERNER
Torsten Thurén är docent i journalistik och fil.lic. i historia. Han har under många år varit verksam 
vid institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation vid Stockholms universitet (JMK). 
Jack Werner är frilansjournalist och författare, som 2014 var med och lanserade den prisvinnan-
de 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).
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