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Socialt arbete,  
samhällsvetenskap  
& metod  

Kurslitteratur  
som lyfter!

Missa inga nyheter
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på  
gleerups.se och få inspiration och  
tips om aktuell kurslitteratur.



Att bygga en robust 
samarbetskultur
Förebygga konflikter i arbetslivet
Helén Carlson, Thomas Jordan, 
Anette Olheim
208 s

Boken handlar om hur en robust 
samarbets kultur kan byggas.  
Det rör sig om ett lång  siktigt 
arbete snarare än snabba 
lösningar. I stället för att vänta  
tills konflikter uppstått vill den  
här boken peka på vikten, och 
vinsten, av förebyggande  
insatser.   

Fler titlar hittar du på gleerups.se

Vår offentliga förvaltning
Samverkan i välfärdspolitiken 
Hans Bengtsson, Anna Melke
2 uppl, 256 s

Politik och förvaltning är två sidor av demo
kratin. Den politiska makten används för 
att styra samhällsutvecklingen utifrån ett 
ideologiskt synsätt, medan den offentliga för
valtningens uppgift är att tjäna andra, ytterst 
medborgarna. I detta ligger en unik utmaning. 
Denna bok ger en bild av dessa utmaningar. 
Boken har i denna andra upplaga uppdaterats 

i sin helhet och avsnitt om det förändrade medielandskapet genom vår 
ökade digitalisering har lagts till.

Polisförhör
Metoderna, forskningen och lagen 
Ola Kronkvist
240 s

I boken beskriver författaren utförligt hur 
skickliga förhörsledare arbetar. De ställer 
frågor, lyssnar, får människor att minnas och 
lägger pussel. Ibland frågar de efter detal
jer och ibland lyssnar de tålmodigt till långa 
och osammanhängande berättelser. För den 
oinvigde kan det förefalla som trevande och 
oorganiserade samtal, men skenet bedrar.

Boken presenterar en detaljerad arbetsordning för polisförhör, den så 
kallade PEACEmodellen.

Konflikthantering i arbetslivet 
Förstå, hantera, förebygg 
Thomas Jordan
192 s

Konflikter är inte bara problem. De är också 
en resurs att ta tillvara. Konflikter visar att 
människor vill ändra på något. Därför kan en 
konstruktiv hantering av konflikter leda till att 
verksamheten och organisationen utvecklas, 
att rollfördelningen blir tydligare och att den 
ömsesidiga förståelsen och tilliten ökar.

Den här boken ger redskap för att förstå konflikter, kunna sortera i dem 
och se vilka möjligheter som finns att hantera dem konstruktivt.

Årets  
HRbok 2015

Deras bok är en utmärkt sammanställning om 
hur man bygger en sund organisationskultur och 
därmed förebygger destruktiva konflikter.  

Ur BTJhäftet nr 11, 2019 
Lektör David Meden

Inspirera till att förebygga

– Vi hoppas att boken kommer att kännas som en 
inspirations  källa och att den kan bidra till såväl enskilda  
åtgärder, som till mer genomtänkta strategier för att  
systematiskt skapa förutsättningar för välfungerande  
arbetsplatser. Vårt fokus är att förebygga konflikter och  
att dra nytta av de skillnader som finns i synsätt, önske  
mål, personligheter och övertygelser. 

Thomas Jordan

SAMHÄLLSVETENSKAP

Ny upplagaNyhet



 

Att tänka uppsats
Det vetenskapliga  
arbetets grundstruktur 
Marcus Agnafors,  
Magnus Levinsson
104 s

Det här är ingen vanlig uppsats
handbok. Den stannar inte vid 
en genomgång av uppsatsens 
olika delar, utan ger läsaren 
en förståelse för kärnan i det 
vetenskapliga skrivandet och 
tänkandet. Med kunskap om det 
vetenskapliga arbetets grund
struktur – tänket bakom – är 
det lättare att förstå vilken roll 
de olika delarna i en uppsats 
spelar, och att bygga upp en 

uppsats av god vetenskaplig kvalitet. Detta ger i sin tur också bättre förut
sättningar att bli en skarp opponent och seminariedeltagare.

Fler titlar hittar du på gleerups.se

Skrivboken
Skrivprocess, skrivråd  
och skrivstrategier 
Siv Strömquist, 8 uppl, 280 s

Hur ska man skriva? Hur pla
nerar, formulerar och bearbetar 
man? Hur kommer man igång? 
Vilka regler gäller? Kort sagt, 
hur gör man?

I Skrivboken finns svaren. Här 
får läsaren konkreta råd för att 
komma framåt i sitt skrivande. 
Här diskuteras strategier för 
skrivprocessens olika moment 
och här presenteras inte bara 
regler och mönstertexter utan 
också användbara övningar.

Nyhet

En utmärkt skrift om vetenskapligt  
skrivande. Den är välformulerad, lättillgänglig 
och med belysande exempel.

Ur BTJhäftet nr 14, 2019  
Lektör Jonas Herrlin

Boken är klokt och resonerande skriven, och den har 
försetts med många citat som lättar upp texten. Det är 
en bok som man behöver återvända till; man kan inte 
komma ihåg allt. Och här finns nästan allt.

Ur BTJhäftet nr 17, 2019. 
Lektör LarsGunnar Andersson

METOD OCH SKRIVHANDBÖCKER

Ny upplaga

Skrivboken firar 30 år på kurslistorna

– Språket lever och förändras. Att boken ’hållit’ i så många 
år beror troligen på bearbetningarna i samband med de 
nya upplagorna. När språket förändras ändras också 
språkriktigheten. Det har då varit viktigt att anpassa råden 
och reglerna till detta med kontinuerliga uppdateringar. 
Skrivboken har helt enkelt följt med sin tid.

Siv Strömquist

Nyhet

Att tolka och  
förstå statistik om brott
Silje Bringsrud Fekjær
112 s

Ökar eller minskar brottslig
heten? Leder beväpning av 
polisen till att polismän oftare 
skadar och dödar civila? Blir 
barn våldsamma av att spela 
våldsamma dataspel? För att 
hitta svaren på dessa frågor tar 
många statistiken till hjälp.

Boken innehåller varken 
formler eller matematik. I stället 
visar författaren med relevanta 
exempel från forskning och 
media hur man kan tolka, förstå 
och värdera statistik på ett 
korrekt sätt.



 

Fler titlar hittar du på gleerups.se

Socialt arbete och pappersgöra
Mellan klient och digitala dokument 
Katarina Jacobsson,  
Elizabeth Martinell Barfoed 
208 s

Standardiserade dokument och digitala 
formulär omgärdar socionomens arbete. 
I boken Socialt arbete och pappersgöra 
tar författarna med oss till socialtjänst
kontoren och undersöker hur det går till 
när socialt arbete dokumenteras. Hur 
påverkar dokumentationen mötet med 
klienten? Vilka blir konsekvenserna? 
Och varför? I boken presenteras också 
de mest centrala lagarna, direktiven och 
myndigheterna på området.

Socionomen i myndigheten
Att göra gott, göra rätt och göra nytta 
Lina Ponnert, Kerstin Svensson
152 s

Denna bok handlar om socionomens 
myndighetsutövning. Med stöd i forsk
ning, lagstiftning och exempel från 
det sociala arbetets praktik diskuteras 
utgångspunkter och utmaningar i yrkes
rollen som socionom. Boken utgör en god 
grund för reflektion över vad det innebär 
att vara socionom och sträva efter att 
göra gott (etiskt perspektiv), att göra rätt 
(rättsligt perspektiv) och att göra nytta 
(resultatinriktat perspektiv).

Juridik för socialt arbete
Therése Fridström Montoya (red)
3 uppl 280 s

Socialtjänstens uppdrag är att främja männ
iskors ekonomiska och sociala trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva del
tagande i samhället. Inom socialtjänstens 
område är det viktigt att vara förtrogen med 
de lagar som reglerar socialtjänsten, och att 
i arbetet kunna använda juridiska kunskaper 
som verktyg.

Den här boken är en självklar introduktion till juridik för blivande sociono
mer och går igenom SoL, SoF, LVU, LVM samt LSS.

Nyhet

Nyhet

Studenter och yrkesverksamma inom 
socialt arbete kommer att ha stor behåll
ning av boken, som ger ökad kunskap 
om dokumentationen på området, belyst 
ur olika perspektiv.

Ur BTJhäftet nr 17, 2019  
Lektör Maria Fridstjerna

På ett mycket överskådligt och pedagogiskt sätt 
beskriver författarna den miljö som socionomer 
verkar i samt hur de måste kunna hantera yrkes
rollen såväl juridiskt, etiskt som organisatoriskt.

Ur BTJhäftet nr 10, 2019 
Lektör Maria Fridstjerna

Boken är unik då den belyser tre viktiga perspektiv 
för socionomer inom myndighetsutövning. 
Perspektiv som inte sällan kräver mycket av den 
enskilde tjänstepersonen. Den har en given plats 
hos verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Socionomen nr 3, 2019 
Av Robert Helsing

SOCIALT ARBETE

Ny upplaga
Mer på gleerups.se

Se hela vår utgivning,  
beställ utvärderingsexemplar och  

läs författarintervjuer på gleerups.se



 
 

FÖRFATTAREN HAR ORDET

Socialt arbete – ständigt  
lärande i en komplex vardag

Vilken kunskap behövs för att bli en bra socionom? 
Och hur kan den utvecklas genom hela yrkes
livet? Tina Mattsson, socionom och genusvetare vid 
Socialhögskolan i Lund, diskuterar socionomens 
arbetsroll utifrån ett kunskapsperspektiv.

– Jag började fundera över hur vi lärare inom socionom
utbildningen allt mer talar om vetenskaplig och evidens
baserad kunskap i socialt arbete. Samtidigt upplevde jag att  
vi i och med detta tappade bort den komplexitet som ryms i  
en yrkesutövning som handlar om att vi möter och arbetar 
med människor, säger Tina.

Vilka socionomer vill vi vara?
– När arbetet hela tiden ska mätas förändras hur vi ser på 
kunskap och hur vi får utrymme att använda den. Även hur vi 
kan utvecklas i vårt arbete. Vi tenderar att fastna i dokument 
och mallar, och förlorar det kvalitativa, det dynamiska och det 
kreativa i mötet med människor. Jag vill att vi lyfter viktiga 
frågor som handlar om vilka socionomer vi vill vara, vilken kun
skap vi behöver och hur vi kan utveckla den.

Teori och praktik blir bäst ihop
Som lärare för blivande socionomer märker Tina att studenter 
ofta har svårt att förstå hur teoretisk kunskap och erfaren
hetsbaserad kunskap hänger ihop och befruktar varandra.

Kunskap och  
lärande i socialt arbete
Om socialarbetare och  
viljan att veta 
Tina Mattsson
160 s

Den här boken handlar om 
kunskap i socialt arbete och om 
socialarbetares syn på och 
användning av kunskap. Vad är 
det för kunskaper vi använder? 
Hur kan kunskap utvecklas,  
fördjupas och omvärderas?

Fler böcker av Tina Mattsson  
hittar du på gleerups.se.

– Studenter sätter många gånger stor tilltro till att lära sig 
socio nomyrket genom erfarenheter på fältet, men det jag vill 
visa i min bok är hur viktigt det är att kombinera både teori och 
praktik, och vad som händer när så inte blir fallet, säger Tina.

Att vara författare hos Gleerups

Som författare känner jag mig trygg med 
den kompetens som finns på Gleerups. 
Redaktörerna är noggranna och öppna, de 
för gärna diskussioner om innehåll och hur 
manus kan utvecklas. Textgranskningen är 
omfattande och sker i flera steg, där både 
redaktörer och språkgranskare läser. Allt 
detta menar jag bidrar med en känsla av att 
vi tillsammans arbetar fram en bra bok!

Tina Mattsson
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Hanna Wettermark, förläggare:   

–  Som förläggare gäller det att 
vara öppen för alla idéer och att 
lyssna på universitetens och 
högskolornas behov. Många 
manus börjar som lösa idéer i 
samtal med våra författare eller 
andra forskare. Kanske har jag 
som förläggare en idé. Kanske 
har författaren en tydlig plan 
redan från början. Oavsett vilket 
bygger vi vidare på idéerna 
tillsammans. 

Annika Möller, förläggare: 

– Det bästa med att vara förläggare är att 
vara med i arbetet när en idé utvecklas till en 
bok. Många tror att manuset måste vara 
färdigt när de kontaktar oss, men så är det 
inte. Tack och lov! Att skriva en kursbok är 
inget ensamjobb. Vi arbetar tillsammans 
med författaren hela vägen. Vi stöttar, 
kommer med feedback, hjälper med struktur, 
korrekturläser och bollar idéer kring både 
text och omslag. Ju tidigare jag får komma  
in i processen, desto roligare är det.

Det räcker med en idé – tillsammans finslipar vi den. 
Välkommen med din idé!

Utvärderingsexemplar
På gleerups.se kan du titta på  
smakprov och beställa kostnadsfria 
utvärderingsexemplar.

Missa inga nyheter
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på  
gleerups.se och få inspiration och  
tips om aktuell kurslitteratur.

På spaning efter nya samarbeten!


