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Kunskapens former
– vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik

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 vetenskaps-
teoretiska och filosofiska perspektiv. Syftet är att behandla dessa kom-
plexa problem på ett översiktligt och otekniskt sätt utan att överförenkla 
konfliktlinjer och fascinerande problemställningar.

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

• Nytt kapitel om forskningsetik.
• Exempel från ett brett fält inom vetenskap kopplat till 

grundläggande filosofiska begrepp och perspektiv.
• Laborativ uppläggning.

Unikt med boken

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. Han har också under en längre tid arbetat som 
lärare/forskare vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Britt-Marie Sohlberg är fil. mag., leg. sjuksköterska, bitr. psykolog och har länge 
arbetat som vårdlärare och universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- 
och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

” ”
Den här boken har sin början i vår gemensamma nyfikenhet.   

Vi möttes en gång i filosofi- och psykologistudier och inför teorier 

som dryftades var det naturligt att ställa frågan: ”Hur vet du det?”  

En grundläggande vetenskaplig fråga. 

Ny  
upplaga

Kommer  
i lager till  

 HT -19 

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

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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Hur kan jag veta om det är sant?
Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera 
och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken 
relativt enkel. Den består av några få tumregler som kan förefalla 
självklara. Men i praktiken kan källkritik vara mycket svår. Boken 
är därför uppbyggd kring ett stort antal konkreta exempel hämta-
de från en rad olika områden, som arkeologi, historia, 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 vänder 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 medför-
fattare är Jack Werner. Fyra kapitel är helt nyskrivna, några kapitel har ut-
gått och övriga kapitel har bearbetats och uppdaterats med nya exempel 
och faktaavsnitt.

• Ger verktyg för att bedöma sanningshalten i information.
• Källkritiska principer illustrerade med många konkreta exempel.
• En följeslagare till studenten genom hela utbildningen.

• Klassisk bok om att tänka vetenskapligt.
• Mängder av konkreta exempel tydliggör teoretiska resonemang.
• Ger läsaren verktyg för kritisk hållning av både vetenskapliga och 

mer vardagliga texter.

Unikt med boken

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

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

Det var roligt att skriva den första versionen 
av Vetenskapsteori för nybörjare för nu ganska 
många år sedan. Att vända och vrida på argu-
ment, att fundera över vad som är sant och osant, 
sannolikt och osannolikt har alltid fascinerat mig. 

Det var lika roligt att ta itu med omarbetningen 
och slippa leva pensionärsliv. Men nu kändes det 
också viktigt på ett annat sätt än förut. I dag när 
själva sanningsbegreppet ifrågasätts behövs det 
vetenskapliga sättet att tänka mer än någonsin. 
Det handlar om att efter bästa förmåga se verk-
ligheten som den är, inte som vi själva vill att den 
ska vara. 

Utgångspunkten för Källkritik är 
min undervisning för blivande 
journalister. Källkritik är ett verk-
tyg för att bedöma sanningshalten i 
den information vi tar del av. I dag 
utkämpas de viktigaste källkritiska 
bataljerna i de sociala medierna. 
Därför har jag bett en expert på 
sociala medier, Jack Werner, att 
medverka i boken och ge sitt per-
spektiv på källkritik.

Torsten Thurén

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 Kommu-
nikation vid Stockholms universitet (JMK).

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 
prisvinnande källkritikssatsningen Viralgranskaren och som sedan 2015 
driver podden Creepypodden. Hans senaste bok är Ja skiter i att det är 
fejk det är förjävligt ändå (2018).

Ny  
upplaga

Ny  
upplaga

Foto: Kate G
abor

Kommer  
i lager till  

 HT -19 

Kommer  
i lager
 HT -19 
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Handbok i kvalitativa 
metoder
Boken är indelad i tre delar. I den 
första delen diskuteras när det är 
lämpligt att använda sig av kvalita-
tiva metoder och hur en kvalitativ 
undersökning kan planeras. I den 
andra delen går författarna in på 
tre huvudsakliga sätt att framställa 
data: intervjuer, observationer och 
textanalys. I den tredje och avslutande delen av boken disku-
teras 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.

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

47-11365-1 | 240 sid | Uppl 3 | 2018

47-12970-6 | 304 sid | Uppl 3 | 2019

Kritiskt tänkande

Handbok i kvalitativ analys

Att öka förmågan till kritisk analys är ett centralt mål för all 
utbildning från förskola till universitet.

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

Boken visar hur nya idéer skapas och prövas. Boken reflekterar över 
olika situationer för problemlösning och beslut. Checklistor och fördjup-
ningsuppgifter ger dessutom möjlighet till diskussion i aktuella sam-
hällsfrågor – för lärare, journalister, jurister, socionomer, läkare, poliser 
och ekonomer. 

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

Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för den som ska skriva en  
akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling. Här finns konkreta råd  
och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning  
samt redskap för att analysera data. Boken går även igenom forskningsprocessen, 
metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja. 

Ny  
upplaga

Ny  
upplaga

• En uppskattad modern klassiker i kritiskt tänkande.
• Tio tankeverktyg för kritisk reflektion.
• Utmärkt som följeslagare genom hela högskoleutbildningen.

• Fokuserar analysarbetet inom ramen för en rad olika kvalitativa metodansatser.
• Nytt kapitel om diskurspsykologi.
• Uppdaterade referenser och lästips.

Unikt med boken

Unikt med boken

FÖRFATTARE: LARS TORSTEN ERIKSSON
Författaren Lars Torsten Eriksson är professor emeritus. Han tilldelades 2017 årets lärome-
delsförfattarpris i kategorin högskola från Sveriges Läromedelsförfattares förbund. Lars 
Torsten är också författare till Att utreda, forska och rapportera samt Rapportboken.

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.

Lars Torsten Eriksson  
tilldelades 2017 års  

högskolepris av Sveriges  
Läromedelsförfattares  

förbund.

Att utreda, forska  
och rapportera
– omarbetad upplaga av  denna 
klassiska metodbok

Boken ger de senaste svaren på 
frågor som Hur genomför jag in-
tressanta, begripliga och trovär-
diga undersökningar? Hur söker 
jag effektivt ny information? Vilka 
för- och nackdelar har olika utred-
ningsmetoder? Och inte minst: Hur 
presenterar jag mina kreativa och 
kritiska förslag till problemlösning? I boken finns också flera 
nya modeller för den som vill ha en hållbar handledning 
under olika delar av utrednings- eller forskningsprocessen. 

FÖRFATTARE: LARS TORSTEN ERIKSSON, FINN WIEDERSHEIM-PAUL

47-11169-5 | 216 sid | Uppl 10 | 2014

47-11206-7 | 880 sid | Uppl 3 | 2018

Samhällsvetenskapliga metoder
I denna klassiska gedigna metodbok presenterar författaren  
Alan Bryman flertalet metoder inom såväl kvantitativ som
kvalitativ forskning, och han visar också hur man kan kombinera 
de båda metoderna. 

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

Upplaga 3 har fått omfattande uppdateringar, bland annat nytt avsnitt 
om datorstödd innehållsanalys, intervjuer på Skype, användning av 
mobiltelefoner som plattform för en survey, nytt avsnitt om "forskning i 
media", utökat kapitel om e-forskning med mera.

• En klassiker för studenter.
• Den mest heltäckande metodboken inom samhällsvetenskap.
• Många pedagogiska grepp som underlättar förståelsen för 

kvantitativa och kvalitativa metoder.

Unikt med boken

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

Ny  
upplaga

FÖRFATTARE: GÖRAN AHRNE, PETER SVENSSON (RED.)

Kommer  
i lager
 HT -19 
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Statistik för beteendevetare
Statistik för beteendevetare är en heltäck-
ande grundbok i statistik. Författarna går 
steg för steg igenom hur du planerar, ge-
nomför och redovisar en statistisk under-
sökning: Vilken undersökningsdesign ska 
jag välja? Hur går jag till väga för att pröva 
min hypotes? Vilka statistiska analyser kan 
jag göra? Hur kan jag tolka och redovisa 
mina resultat?

Boken har rönt stor uppskattning bland 
studenter tack vare att den på ett lät-
tillgängligt och pedagogiskt sätt väver 

samman teori och praktik, med många 
exempel och övningar som underlättar 
inlärningen. Boken innehåller också mer 
avancerade fördjupningsavsnitt. 

I denna tredje upplaga har boken fått 
flera nya avsnitt som gör att den passar på 
utbildningar inom beteendevetenskap där 
man behöver en statistisk grundförståelse, 
till exempel för dig som läser psykologi, 
sociologi, kriminologi, logopedi, vårdveten-
skap, medicin och hälsa.

FÖRFATTARE: ELISABET BORG, JOAKIM WESTERLUND
Elisabet Borg och Joakim Westerlund är universitetslektorer vid Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. 
Elisabet Borg fick 2011 den pedagogiska utmärkelsen Årets lärare vid Stockholms universitet. Boken är fackgranskad 
av professor Åke Hellström, Stockholms universitet och universitetslektor Daniel Sjödin, Örebro universitet.

47-09737-1 | 552 sid | Uppl 3 | 2012  

Etnografiska metoder 
Etnografiska metoder behandlar avance-
rad forskning med betoning på metoder 
som intervju och deltagande observation. 
Ett genomgående tema är att metoder 
och analys presenteras i relation till teori, 
förklaring och vetenskapsteoretiska över-
väganden. Boken tar upp konkreta problem 
vid förstudie, teorival, analys och kodning, 
samt arbete i olika kulturer. 

Den här upplagan har genomgått en gene-
rell uppdatering och kompletterats med nya 
avsnitt, framför allt om kodning, om skriv-
processen och om vad kvalitativ forskning 
är. Boken vänder sig till verksamma inom 
företagsekonomi, socialt arbete, socialan-
tropologi, sociologi och statsvetenskap 
samt andra som vill fördjupa sina kunska-
per om kvalitativt arbete.

FÖRFATTARE: PATRIK ASPERS 
Patrik Aspers är professor i sociologi, vid sociologiska institutionen och SCORE vid Stockholms universitet, 
samt vid Textilhögskolan i Borås. Han har publicerat böcker och artiklar om teori och genomfört flera 
empiriska studier med etnografiska metoder.

47-09615-2 | 288 sid | Uppl 2 | 2011

Att skriva en bra uppsats

Skriva uppsats med kvalitativ metod

Med upplaga 4 är boken på väg att bli en klassiker för studerande 
på högre utbildningar. Den har som syfte att hjälpa studenten med 
att skriva olika typer av uppsatser.

Boken tar studenten genom hela processen, från problemformulering 
till resultatpresentation. Den är en av Skandinaviens mest använda 
böcker i ämnet och fungerar som en guide genom uppsatsens alla cen-
trala delar, från idéstadiet till färdig uppsats. Boken vänder sig till alla 
uppsatsskribenter inom högre utbildning, liksom deras lärare, handle-
dare och andra som ska bedöma uppsatsen, såväl kandidatuppsatser 
som magisteruppsatser.

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 metodfrågor, 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.

47-11364-4  |  400 sid | Uppl 4  | 2018

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

Ny  
upplaga

Ny  
upplaga

• En klassiker i konsten att skriva en bra uppsats.
• Hjälper studenten från idéstadiet till färdig uppsats.
• Fungerar både som praktisk handbok och som uppslagsverk.

• En bred och lättillgänglig handbok inför uppsatsskrivandet.
• Utvecklat kapitel om problemformulering.
• Uppdaterat avsnitt om hur man skriver fram teori.

Unikt med boken

Unikt med boken

FÖRFATTARE: LOTTE RIENECKER, PETER STRAY JØRGENSEN
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. Översättning:  Ann Lagerhammar.

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

Forskningsetik och ömsesidighet – vård, social omsorg och skola

Belyser forskningsetikens villkor i dagens 
universitets- och högskolevärld och re-
flekterar kring det ansvar och den ömse-
sidighet som yrkesverksamma inom vård, 
skola och social omsorg måste förhålla sig 
till. Författaren betonar vikten av att ingen 

ska bli föremål för forskning utan informe-
rat samtycke och diskuterar problema-
tiken och innebörden av att  inte enbart 
vara patient, klient eller elev utan också 
föremål för forskning.

FÖRFATTARE: HENRY CÖSTER
Henry Cöster är professor emeritus i teologi och har under lång tid arbetat med forskningsetiska frågor 
både som humanistdekanus vid Göteborgs universitet och som rektor för Hälsohögskolan i Värmland och 
vid Karlstads universitet. Han är för närvarande ledamot i etikprövningsnämnden i Uppsala.

47-10556-4 | 104 sid | Uppl 1 | 2014
Kommer  
i lager
 HT -19 



8 hitta fler böcker i ämnet ››     provläs ››     beställ utvärderingsexemplar ››     www.liber.se/hogskola

Svenska skrivregler
Språkrådet
Detta är Språkrådets rekommendationer för hur man skriver och utformar  
texter:  stor och liten bokstav, kommatering, stycken och avstavning, tabeller 
och diagram  etc. Denna fjärde upplaga av Svenska skrivregler innehåller:  
ett helt nytt kapitel om hantering av engelska ord och texter; utökade och 
preciserade råd om avstavning, foge-s, förkortningar, hantering av främmande 
tecken samt stavning av lånord och främmande ort- och personnamn; mer  
detaljerade råd om källhänvisningar och källförteckningar; nya råd om  
hantering av arabiska och serbisk-makedonsk kyrilliska.

Problemformulering
Boken är en introduktion och vägledning för studerande som ska skriva  
uppsatser. Den visar hur man åstadkommer en god problemformulering – 
och därmed lyckas med uppsatsen som helhet.

Boken ger exempelvis svar på:
• Vad innebär en god problemformulering?
• Hur många problem ska en problemformulering innehålla?
• Hur går man från ämne till problemformulering?
• Hur kan en god problemformulering bidra till att även uppgiften blir bra?

I denna nya upplaga riktar sig författaren till studerande på alla typer av 
högre utbildning.

FÖRFATTARE: SPRÅKRÅDET, OLA KARLSSON (RED.)
Språkrådet (f.d. Svenska språknämnden) är en del av språk- 
myndigheten Institutet för språk och folkminnen och har till uppgift  
att följa utvecklingen för språken i Sverige. Språkrådet ger ut språkböcker  
och tidskrifter, bedriver språkforskning och erbjuder kurser och föredrag  
samt gratis daglig språkrådgivning. Läs mer på språkochfolkminnen.se.

47-11149-7 | 320 sid | Uppl 4 | 2017

FÖRFATTARE:  LOTTE RIENECKER
Lotte Rienecker är verksam vid Köpenhamns universitet.

47-11279-1 | 64 sid  | Uppl 2  | 2016 
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