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Demokrati og medborgerskap
KNUT DØRUM

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202658557 | Pris ikke fastsatt
Hva er demokrati og medborgerskap? Hva vil det si å være medborger?
Demokrati og medborgerskap handler om demokratiets forutsetninger, verdier
og spilleregler og demokratiske prosesser. Sentralt står sammenhengen mellom
demokrati og menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og
organisasjonsfrihet. Forfatteren er opptatt av å få fram at demokratiet har ulike
former og uttrykk, og Dørum viser sammenhengen mellom individets
rettigheter og plikter som aktive medborgere.
Demokratiske rettigheter – som personlig frihet og trygghet – kan kollidere
med hverandre og skape ufrihet og utrygghet for andre. Hva hender når
likestillingskampen er blitt utvidet fra kjønnslikestilling til likestilling på ulike
diskrimineringsgrunnlag? Får nye grupper sikret sine rettigheter, eller blir det
bare papirbestemmelser? Vil demokratiet overleve i møte med sterke
nasjonalkonservative vinder i ulike deler av verden i dag?

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har bred
erfaring fra mange områder av historiefaget, fra jernalder til i dag.
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Det amerikanske paradokset
Politikk, samfunn, historie
HILDE ELIASSEN RESTAD

• 2022 | 280 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202771430 | kr 449,I Det amerikanske paradokset presenterer Hilde Eliassen Restad på en
levende og forståelig måte USAs politiske historie, landets politiske system, og
dagens politiske kaos. Forfatteren forklarer det amerikanske politiske systemet
som resultatet av et paradoks: USA ble opprettet som en liberal
opplysningstidsstat, samtidig som den ble grunnlagt på slaveri og etnisk
rensing av urbefolkningen. Hvordan har dette paradokset kommet til uttrykk i
amerikansk historie og hvordan preger det den spente situasjonen i dag?
Boken drøfter blant annet:

• de ulike fortellingene om USAs grunnleggelse og hvilken rolle disse spiller for
den amerikanske identiteten
• landets oppbygning som føderalstat
• hvordan makten til presidenten har styrket seg opp gjennom historien
• høyesteretts rolle i amerikansk politikk
• den historiske utviklingen til de to store politiske partiene
• hvordan partiene har «byttet plass» i det politiske spektrumet
Boken avsluttes med en diskusjon av hva det egentlig vil si å være amerikaner.
Hvem er de «ekte» amerikanerne, og hva er det «ekte» USA? Vil USA noen gang
finne en løsning på «det amerikanske paradokset»?

Hilde Eliassen Restad er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap og
internasjonale relasjoner (ISIR) ved Oslo Nye Høyskole (ONH).
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Det amerikanske paradokset
politikk, samfunn, historie
HILDE ELIASSEN RESTAD

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202785475 | kr 319,I Det amerikanske paradokset presenterer Hilde Eliassen Restad på en levende
og forståelig måte USAs politiske historie, landets politiske system, og dagens
politiske kaos. Forfatteren forklarer det amerikanske politiske systemet som
resultatet av et paradoks: USA ble opprettet som en liberal opplysningstidsstat,
samtidig som den ble grunnlagt på slaveri og etnisk rensing av urbefolkningen.
Hvordan har dette paradokset kommet til uttrykk i amerikansk historie og
hvordan preger det den spente situasjonen i dag?
Boken drøfter blant annet: de ulike fortellingene om USAs grunnleggelse og
hvilken rolle disse spiller for den amerikanske identiteten, landets oppbygning
som føderalstat, hvordan makten til presidenten har styrket seg opp gjennom
historien, høyesteretts rolle i amerikansk politikk, den historiske utviklingen til
de to store politiske partiene og hvordan partiene har «byttet plass» i det
politiske spektrumet.
I tillegg til å diskutere det paradoksale aspektet ved amerikansk historie,
tematiserer boken også den økende polariseringen i amerikansk politikk og
samfunnsliv, med særlig vekt på radikaliseringen av den politiske høyresiden.
Kan noe tilsvarende skje på venstresiden? Restad tar også for seg medias rolle i
den tilsynelatende evigvarende kulturkampen som utspiller seg.
Boken avsluttes med en diskusjon av hva det egentlig vil si å være amerikaner.
Hvem er de «ekte» amerikanerne, og hva er det «ekte» USA? Vil USA noen gang
finne en løsning på «det amerikanske paradokset»?

Hilde Eliassen Restad er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap og
internasjonale relasjoner (ISIR) ved Oslo Nye Høyskole (ONH).
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Etikk
Teori og praksis
SIRI GRANUM CARSON OG NORUNN KOSBERG

• 2022 | 214 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202741013 | kr 429,Etikk – teori og praksis er en aktuell og lettlest innføringsbok i etikk. Etikk
som fagfelt er en kombinasjon av nettopp teori og praksis – derfor inneholder
boka eksempler fra samfunnsliv og medier. Boka gir en god oversikt over
sentrale retninger innenfor etisk tenkning og argumentasjon, og etikk innen
yrkesliv, religion og politikk blir behandlet. Boka foreligger nå i 2. utgave med
oppdaterte eksempler og sterkere vektlegging av tema som bærekraft og
teknologi.
Etikk – teori og praksis er godt egnet som en innføringsbok i etikk for
studenter innenfor ulike emner hvor etikkspørsmål står sentralt. Den er blant
annet relevant for studenter innen ex.phil. og helsefag, og for alle som ønsker
en praktisk orientert innføring i etisk teori.

Siri Granum Carson er professor i anvendt etikk ved NTNU.
Norunn Kosberg er rådgiver i Forsvarsdepartementet i Etisk råd for
forsvarssektoren. I tillegg skriver hun bøker, artikler og bokanmeldelser.
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Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller
båt?
SHARAM ALGHASI OG THOMAS HYLLAND ERIKSEN (RED.)

• 2023 | 248 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202740351 | kr 349,I en årrekke har norskhet og migrasjon, majoritet og minoriteter, inkludering og
ekskludering vært blant de mest kontroversielle temaene i debatter i den norske
offentligheten. Sentrale spørsmålsstillinger har vært: hva skal til for å regnes
som norsk, hvem skal få ta del i det norske velferdssamfunnet og hva betyr det
vanskelige ordet integrering?
Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt? presenterer tre forskjellige
perspektiver på det nye Norge. Alle er tydelige i samfunnsdebatten, og de peker
mot tre ulike fremtidsscenarioer:

• Murbygging – etablering og forsvar av tydelige grenser mot en antatt invasjon
av fremmede som truer norsk identitet og kultur.
• Brobygging – den dominerende modellen i det offisielle Norge, der det legges
til rette for gjensidig forståelse på tvers av tydelige grenser mellom navngitte
religiøse og etniske grupper.
• Båtbygging – setter menneskeverd foran nasjonalitet, og argumenterer for at
murbygging er destruktivt og urealistisk, mens brobygging er en misvisende
metafor, ettersom vi alle bor på den samme «øya».
Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt? presenterer ny forskning og
innsikt og tilbyr et friskt, originalt blikk på det nye Norge som både gir
forståelse og verktøy for å tenke realistisk om norskhet i tiden fremover. Boken
er skrevet for studenter, politikere, planleggere og alle andre som er engasjert i
arbeidet for å skape et godt samfunn.

Sharam Alghasi er professor i mediesosiologi ved Høyskolen Kristiania. Alghasis
forskning inkluderer ulike temaer knyttet til medier og kommunikasjon,
migrasjon og identitet i Norge og Europa.
Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo
og en aktiv samfunnsdebattant. Forfatterskapet hans omfatter en lang rekke
fagbøker, lærebøker som essays.
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Forvaltningsrett for politiet. En innføring
GEIR HEIVOLL OG STEINAR FREDRIKSEN

• 2022 | 264 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202732547 | kr 499,Det er over hundre lover som gir politiet ulike typer forvaltningsoppgaver. De
mest sentrale forvaltningsoppgavene, i tillegg til ordenstjenesten, er forbundet
med førerkort, våpen, pass, utlendingssaker, serveringssteder, hittegods og
brukthandel. Politiet har også oppgaver i forbindelse med offentlige
arrangementer, skiltvedtak og tiltak overfor dyr, og kan ha en rolle i saker om
barnevern og psykisk helsevern.
Hvilke regler gjelder for politiet når de skal utføre alle disse svært ulike
oppgavene? Hvordan skal politiet gå frem? Hvordan kan politiet være sikre på å
fatte riktige avgjørelser? Når har de plikt til å handle? Når må de gi ut
informasjon til parter og andre, og når har de taushetsplikt? Kan en ansatt i
politiet behandle en sak som angår noen han eller hun kjenner?
Denne boken er skrevet for politistudenter som skal gi seg i kast med
forvaltningsrett for første gang. Formålet er å gi en enkel innføring i alminnelig
forvaltningsrett og hovedreglene som gjelder for noen av de mest sentrale
forvaltningsoppgavene politiet har.
Boken inneholder også en rekke oppgaver med løsningsforslag, som gir øvelse i
å løse oppgaver som kan gis til eksamen i forvaltningsrett. Det er teoretiske og
praktiske oppgaver, innenfor alminnelig forvaltningsrett og de ulike
forvaltningsområdene politiet har ansvar for.

Steinar Fredriksen var professor ved forskningsavdelingen på Politihøgskolen.
Geir Heivoll (f. 1974) er ph.d. og professor ved Politihøgskolen.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Samfunnsvitenskapelige fag
Nyheter

•

Cappelen Damm Akademisk

Fra valg til velferd
Innføring i stats- og kommunalkunnskap
INGER MARIE STIGEN, KRISTOFFER KOLLTVEIT OG MARTE SLAGSVOLD
WINSVOLD

• 2022 | 288 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202766535 | kr 449,Fra valg til velferd (2. utgave) gir en grundig, men samtidig lett tilgjengelig
innføring i stats- og kommunalkunnskap. Boken tar utgangspunkt i at det
norske politiske systemet kan forstås som en demokratisk styringskjede,
bestående av folket, de folkevalgte organene og forvaltningen på nasjonalt,
regionalt og lokalt nivå. Bokens tittel illustrerer denne styringskjeden – som går
fra valg til velferdstjenester, i vid forstand.
I denne andre utgaven (2022), er det gjort små og større omskrivinger i alle
deler av boken basert på erfaringer med 1. utgaven. Det er også tatt inn nye
eksempler fra praktisk politikk og forvaltning, oppdatert fakta og statistikk, og
ny forskning. Boken inneholder i tillegg et nytt avslutningskapittel, som drøfter
hvordan den demokratiske styringskjeden møter uventede kriser, som
terrorangrepet 22. juli 2011, flyktningestrømmene i 2015 og 2022,
koronapandemien fra 2020, og de stadig økende klimautfordringene.
Offentlig politikk regulerer og legger rammebetingelser for alle deler av
samfunnet. Boken retter seg derfor ikke bare mot studenter i statsvitenskap og
ulike profesjonsutdanninger, som primært utdanner seg for en karriere i
offentlig sektor. En like viktig målgruppe er studenter innenfor
økonomisk/administrative utdanninger og ledelsesfag, som sikter mot jobber i
private bedrifter eller frivillig organisasjoner.

Kristoffer Kolltveit har doktorgrad i statsvitenskap og er professor ved Institutt
for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO).
Inger Marie Stigen har doktorgrad i statsvitenskap og jobber som
førsteamanuensis ved fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen,
OsloMet–Storbyuniversitetet.
Marte Slagsvold Winsvold har doktorgrad i statsvitenskap og jobber som forsker
ved Institutt for samfunnsforskning.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Samfunnsvitenskapelige fag
Nyheter

•

Cappelen Damm Akademisk

Gender Equality in Academia – from
Knowledge to Change
ØYSTEIN GULLVÅG HOLTER AND LOTTA SNICKARE (EDS.)

• 2022 | Open Access | 9788202778026
What is the state of gender equality in science and technology? Gender
Equality in Academia – from Knowledge to Change presents the results of a
comprehensive research project and program of initiatives at the University of
Oslo’s Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Researchers have
examined gender equality within the department, looking at reasons for
imbalance, and at what occurs when measures to promote equality are
implemented.
The book opens with an in-depth study of careers, gender issues and gender
balance within academia. The study, based on questionnaires, interviews and
follow-up evaluation, provides a new and updated understanding of the daily
lives of academics in Norway. Among the topics covered are perceptions of
equality and gender balance, effects of male dominance, sexual harassment,
gender with respect to publishing, and the relationship between gender and
diversity.
In addition to presenting new empirical data, the book is also an innovative
contribution to theoretical development within gender equality research. In the
second part of the book, the authors present three working models that
elucidate current mechanisms recreating gender imbalance, and challenges for
gender equality. The book’s final part consists of analyses of measures taken to
increase gender equality within the department and their effects, and what an
organization can do to increase gender equality. The range of topics in this book
make it relevant for everyone concerned with gender equality in research and
higher education. Researchers, administrators, students, other practitioners,
and politicians will all find this book of interest.
Øystein Gullvåg Holter is a professor emeritus at the University of Oslo’s Centre
for Gender Research. Lotta Snickare is a researcher at both the University of
Oslo’s Faculty of Mathematics and Natural Sciences and the KTH Royal Institute
of Technology in Stockholm.

Øystein Gullvåg Holter er professor emeritus ved Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo. Hans forskning er fokusert på kjønn,
maskulinitet og sosial ulikhet.
Lotta Snickare er forsker ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige
og Senter
for tverrfaglig kjønnsforskning
ved Universitetet i Oslo, Norge.
www.cda.no
akademisk@cappelendamm.no
21 61 66 13
Eva Amundsdotter er førstelektor i pedagogikk ved Stockholms universitet, med
særlig interesse for organisering og ledelse.
Ylva Elvin-Nowak har doktorgrad i psykologi og er lisensiert psykoterapeut. Hun
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Globale veikryss
Golfmonarkiene i endring
BERIT S. THORBJØRNSRUD OG JON NORDENSON (RED.)

• 2022 | 300 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202757090 | kr 449,Golfmonarkiene på den arabiske halvøya gjennomgår en rivende utvikling, uten
at dette vies mye oppmerksomhet i norske medier. Derav denne boken: De 10
ulike kapitlene både nyanserer fremstillingen som gis i media og tar for seg
viktige aspekter som overses i offentligheten for å gi en grundig, engasjerende
og tilgjengelig innføring i situasjonen på den arabiske halvøy i dag. Gjennom
aktuelle og tilgjengelige casestudier som dekker alle de berørte landene
illustrerer forfatterne mangfoldet og forskjellene som eksisterer i og mellom
landene, samtidig som de identifiserer sentrale, overordnede trekk som er felles
for hele området. På denne måten gir boken leseren et svært godt grunnlag for
å forstå de endringene som golflandene gjennomgår, historien som har ledet hit
og hva vi kan vente oss i årene fremover.
Blant temaene som drøftes er migrantbefolkningens situasjon, oljeavhengighet,
religiøse reformbestrebelser, kvinners stilling og utdanningsmuligheter,
forholdet mellom sport og politikk, toleransepolitikk, klimakrisen og
utenrikspolitisk aktivisme.

Berit Thorbjørnsrud er professor i midtøstenstudier ved Institutt for
kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo.
Jon Nordenson er landrådgiver for Midtøsten i Landinfo.
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Homo appiens
Hvordan teknologi endrer våre liv
ARNE KROKAN

• 2022 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202427252 | kr 289,Vi lever mye av våre moderne liv i det digitale nettsamfunnet, og teknologien
har skapt et filter mellom oss og den virkelige verden der det som vises er
utvalgt, regissert og iscenesatt gjennom en stadig større flora av apper.
Samtidig står vi overfor store komplekse utfordringer i samfunnet knyttet til det
digitale skiftet og bærekraft. I Homo appiens. Hvordan teknologi endrer våre
liv undersøkes dette nærmere gjennom en rekke historiske eksempler som kan
vise oss hvordan teknologi har endret både mennesker og organisering av
arbeid og samfunn. Boken kommer inn på hvilke endringer som er i gang nå og
hva mulige konsekvenser av disse kan bli. Er det for eksempel mulig å tenke seg
at både landbruk og fiskeoppdrett i stor grad vil være erstattet av "kultiverte"
kjøttprodukter i løpet av bare en 10-årsperiode? Og hvem er det egentlig som
styrer utviklingen, og hvilken vei går det?

Arne Krokan er professor ved NTNU der han arbeider med prosjekter som
omhandler problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi,
organisasjon og samfunn.
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Hvordan gjennomføre undersøkelser?
Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
DAG INGVAR JACOBSEN

• 2022 | 448 s. | 4. utg. | Innbundet | 9788202727307 | kr 699,Hvordan gjennomføre undersøkelser? er en grundig og systematisk innføring
i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Dag Ingvar Jacobsen går først
gjennom forskningens forberedende fase hvor utvikling av problemstilling, valg
av forskningsdesign, valg av data samt praktiske og etiske avveininger står
sentralt. Deretter ledes leseren pedagogisk gjennom hovedfasene i både
kvalitative og kvantitative forskningsopplegg.
Boken egner seg godt til bachelorstudenter som skal lære om
samfunnsvitenskapelig metode for første gang, men den fungerer også godt
som et oppslagsverk for den som søker etter mer spesialiserte tilnærminger til
forskningsdesign, datainnsamling og analyse.
I mer enn 20 år harHvordan gjennomføre undersøkelser? vært en av de mest
brukte innføringsbøkene i samfunnsvitenskapelig metode i Norge. Dette er en
grundig revidert og oppdatert utgave av denne populære boken – den fjerde i
rekken.
Boken er blant annet oppdatert på følgende områder:

• Forskningsetiske retningslinjer er oppdatert og drøfter nå alle sider ved
personvern og EUs personvernforordning (GDPR)
• Gjennomføring av litteraturstudier, både systematiske og usystematiske, er
viet mye mer oppmerksomhet i forbindelse med utvikling av problemstilling
• En grundigere gjennomgang av kriterier for valg av caser
• Sekundærdata (aviser og massemedier, internett, offentlig tilgjengelige
dataregistre) og bruk av disse som grunnlag for bachelor- og masteroppgaver
er drøftet i mer detalj
• Utvalgsstørrelse er drøftet mer i detalj, både i kvalitative og kvantitative
forskningsdesign
• Gjennomgangen av kvalitativ analyse beskriver mer utfyllende forskjellen
mellom induktive og deduktive tilnærminger, samt abduksjon som
analysetilnærming.
• Bruk av digitale plattformer for innsamling av data er viet enda mer
oppmerksomhet

Dag Ingvar Jacobsen er professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag
ved Universitetet i Agder.
www.cda.no
akademisk@cappelendamm.no
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Håndbok i konflikthåndtering i
justissektoren
Risikovurdering og beslutningstaking i første linje
OLE ANDRÉ BRÅTEN OG ANETTE FALKUM

• 2022 | 190 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202755362 | kr 379,Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i politi- og
justissektoren, og er et økende problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet
og på sikt rettssikkerheten.
Håndbok i konflikthåndtering i justissektoren presenterer nye strategier for
praktisk risikovurdering og ivaretakelse av egen sikkerhet, basert på
arbeidsmiljølovgivningens stadig skjerpede krav. Boken har en tilnærming til
konflikthåndtering som tilfører ny innsikt i kommunikasjon som effektivt
verktøy i selv fastlåste situasjoner. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier,
verktøy og metoder for håndtering av konfliktsituasjoner - basert på den skjøre
samfunnskontrakten som eksisterer ved utøvelse av myndighet og makt.
Boken er skrevet for studenter og ansatte i politiet, kriminalomsorgen og
tollvesenet, militærpoliti og militære vakter samt for vektere, ordensvakter og
andre med sikkerhetsoppgaver - både privat og offentlig.
Boken er også meget aktuell for yrkesgrupper med kontroll og tilsynsoppgaver,
og for alle som ønsker innsikt i den krevende hverdagen som møter ansatte i
første linje.

Ole André Bråten er organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra
konflikt- og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Anette Falkum har bakgrunn som leder, organisasjonsrådgiver, krise- og
konfliktforsker og faglitterær forfatter.
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Håndbok i krisehåndtering
Kriseledelse
OLE ANDRÉ BRÅTEN

• 2022 | 202 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202755942 | kr 399,Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Den enkeltes
vurderinger og handlinger spiller en avgjørende rolle når en krise oppstår og
utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på
hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring,
samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres på best mulig
måte.
I boken lærer du mer om:

• faser i krisehåndtering
• prinsipper for krisehåndtering
• beredskap og samfunnssikkerhet
• krisehåndtering og kommunikasjon
• praktisk krise- og beredskapsledelse
• trening av krise- og beredskapsteam
• stabsmetodikk og krisehåndtering for ledere
• krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv
• planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser

Ole André Bråten er organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra
konflikt- og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Samfunnsvitenskapelige fag
Nyheter

•

Cappelen Damm Akademisk

Inkluderende undervisning i høyere
utdanning
Oppstartsguide med inkluderende strategier for undervisere
RANNVEIG BEITO SVENDBY

• 2023 | 170 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202771690 | kr 379,Denne oppstartsguiden gir verktøy til undervisere som raskt og med enkle grep
vil komme i gang med inkluderende undervisning. For deg som underviser,
handler det om å ha en bevisst og gjennomtenkt undervisningsstil. Du får
konkrete forslag til hvordan du kan gå frem, for eksempel ved å

• gjøre en strategisk kartlegging av studentgruppene dine
• holde inkluderende introduksjoner ved semesterstart
• legge opp gruppearbeid etter studentenes sammensetning
• lage universelt utformede PowerPoint-presentasjoner
Målgruppen for denne oppstartsguiden er undervisere i høyere utdanning som
vil heve sin inkluderingskompetanse, og som søker konkrete verktøy for å
komme i gang. Boken kan også brukes som en fagressurs ved høyere
utdanningsinstitusjoner i opplæring i pedagogisk basiskompetanse for
vitenskapelige ansatte med fokus på inkludering og mangfoldsbevissthet.

Rannveig Beito Svendby er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Fakultet
for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer.
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Intervju som metode
BENGT ANDERSEN OG JOAR SKREDE

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202753375 | Pris ikke fastsatt
For mange forskere og studenter er intervjuet et viktig verktøy for innsamling av
data. Det er likevel ikke alltid lett å vite hva intervjuarbeid innebærer. I hvilke
prosjekter kan intervjuer være et strategisk riktig valg? Hvordan utfører man et
intervju i praksis? Hvordan gå fra intervjudata – via analyse og teoretisk
refleksjon – til ferdigstilling av en fagtekst? I denne boken gir vi våre svar på
disse og andre spørsmål. Forfatterne har selv lang erfaring med
forskningsintervjuer, og gir en rekke eksempler på hva som fungerer godt og
mindre godt, samt hvilke utfordringer en kan støte på i prosessen.
Intervju som metode er skrevet for studenter og forskere i
samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Den vil også være nyttig for
andre som jobber med intervjuer og intervjuteknikk.

Bengt Andersen (f. 1974) er sosialantropolog og byforsker ved AFI, OsloMet.
Joar Skrede er sosiolog (ph.d.) og forsker I ved Norsk institutt for
kulturminneforskning (NIKU). Skrede har solid erfaring med publisering av
vitenskapelige arbeider – nasjonalt og internasjonalt.
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Klasse
En innføring
JØRN LJUNGGREN OG MAGNE FLEMMEN

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202632144 | Pris ikke fastsatt
Klasse og ulikhet er et av de mest grunnleggende temaene i
samfunnsforskningen og utgjør et sentralt perspektiv for å forstå sosiale
endringer og motsetninger i dagens samfunn.
Fenomener som barnefattigdom, populisme, livsstil, boligsegregering, rasisme,
inntektsforskjeller og helseforskjeller handler alle om klasse og systematisk
sosial ulikhet, og i denne læreboka presenterer Jørn Ljunggren og Magne
Flemmen en oppdatert forståelse av hvordan klasser og klasseskiller skapes, og
hvilke konsekvenser klasseskiller har for folks hverdagsliv og livssjanser.
Klasse handler både om sosiale samfunnsstrukturer, maktforskjeller og
tilgangen til økonomiske ressurser, men har samtidig stor betydning for folks
individuelle liv gjennom at vår klassebakgrunn påvirker våre verdier, tankesett
og identitet. På en pedagogisk og tilgjengelig måte forklarer forfatterne
hvordan sosiologiske perspektiver og begreper kan forklare kjente og
erfaringsnære sider ved klasseforskjeller i dagens samfunn.
Klasse - en innføring er skrevet for studenter i samfunnsvitenskapelige fag
som er opptatt av klasse og sosial ulikhet og konsekvensene dette har for så vel
samfunn som for folks liv.

Jørn Ljunggren er sosiolog (ph.d.) og forsker ved NOVA/OsloMet.
Magne Flemmen er PhD i sosiologi og postdoktor ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
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Kollektiv mobilisering
Samfunnsarbeid i teori og praksis
GUDMUND ÅGOTNES OG ANNE KARIN LARSEN (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202755416
Kollektiv mobilisering har sitt utgangspunkt i sosiale bevegelser og menneskers
ønsker om forandring. I denne boken diskuteres kollektiv mobilisering i lys av
ulike perspektiver, teorier og metodiske innganger.
Et viktig prinsipp i samfunnsarbeid er grasrotmobilisering og innbyggernes
samarbeid, innflytelse og samskaping i utvikling av eget nærmiljø og
lokalsamfunn. Kollektiv mobilisering: Samfunnsarbeid i teori og praksis tar opp
tidsaktuelle problemstillinger relatert til velferdssamfunnet, samt globale
utfordringer knyttet til miljømessige, sosiale- og samfunnsmessige problem.
Forfatterne viser hvordan samfunnsarbeid som fag, teori, metode og
forskningsfelt kan bidra til økt forståelse og utvikling av bærekraftige løsninger.
Kapitlene belyser eksempler hentet fra en minoritetsorganisasjons arbeid for å
motvirke negativ sosial kontroll, erfaringskonsulenters medvirkning i
behandlingstilbud, ungdoms inngang til og løsning av rollekonflikter på sosiale
medier, fagorganisering av kvinner i India og områdesatsing i byområder.
Med utgangspunkt i Freires bevisstgjørende samhandlingspedagogikk og
Putnams og Bourdieus forståelse av sosial kapital undersøker forfatterne
hvordan kollektiv mobilisering oppstår og utøves. Slik bidrar boken til
samfunnsvitenskapens og sosialprofesjonenes fag og utdanninger.
Boken retter seg mot studenter, forskere og praktikere innen ulike yrkes- og
fagområder som er opptatt av kollektive tilnærminger til samfunnsmessige
utfordringer.

Gudmund Ågotnes (f. 1979) er førsteamanuensis ved seksjon for
samfunnsarbeid, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet.
Anne Karin Larsen (f. 1950) er førstelektor emerita ved Institutt for velferd og
deltaking, Høgskulen på Vestlandet.
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Narrativ metode
RITA SØRLY

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202791872 | Pris ikke fastsatt
Mennesker skaper fortellinger, og organiserer fortellingene sin i henhold til
kulturelt tilgjengelige fortellinger. Over tid blir narrativer akseptert eller avvist
som evaluerende versjoner av fortiden, nåtiden og fremtiden. Noen blir
dominerende fortellinger, andre blir motstandsfortellinger. Fortellinger antar
moralske perspektiver, og forklarer ikke bare hva som skjedde og hva det betyr,
men også hva somburde ha skjedd eller hva historiene skulle betydd.
Boka Narrativ metode er en innføringsbok for de som ønsker å forske på
fortellinger. I boka går forfatteren gjennom et utvalg av de muligheter som
finnes i narrative metoder, og svarer på spørsmål som:

• hva er særegent med fortellinger?
• hvordan, og når, benyttes fortellinger i fag og forskning?
• hvordan kan vi arbeide med fortellinger?
• hvordan analyserer vi narrativer?

Rita Sørly er førsteamanuensis i sosialt arbeid ved UiT Norges Arktiske
Universitet.
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Nasjonalisme og høyreradikalisme i
Europa
1789-2019
ELISABETTA CASSINA WOLFF

• 2022 | 310 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202731366 | kr 499,Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa. 1789-2019 presenterer og
drøfter angrepene på demokrati og liberale verdier i europeiske land, fra den
franske revolusjonen og fram til i dag. Forfatteren viser hvordan Europa helt opp
til våre dager har vært preget av to motstridende idestrømninger. På den ene
siden finner vi kreftene som har promotert universelle opplysningsidealer og
demokratiske verdier. På den andre siden finner vi antidemokratiske og
antiliberale kretser og partier, som har motsatt seg det forfatteren betegner
som den liberale moderniteten.
Det er altså denne sistnevnte idestrømningen, bestående av høyreradikale,
nasjonalistiske og fascistiske krefter, som står i sentrum for fremstillingen.
Forfatteren legger vekt på å plassere og definere de ulike gruppene på ytre
høyre fløy, både historisk, politisk og geografisk. Slik får boken tydelig fram
både hva som forener og hva som skiller de høyreradikale grupperingene og
partiene fra hverandre opp gjennom historien.
Med sitt brede, historiske perspektiv representerer boken et uvurderlig bidrag til
forståelsen av våre dagers høyreradikale partier, grupperinger og politiske
bevegelser.

Elisabetta Cassina Wolff er førsteamanuensis med lektorplikt i historie ved
Universitet i Oslo, og tilknyttet C-REX, Senter for forskning på ekstremisme.
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Peter Drucker
Styrings- og ledelsestenkeren
ÅGE JOHNSEN

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202683245 | Pris ikke fastsatt
Mange forbinder Peter Drucker med tre forhold: målstyringsmodellen, rådet om
at lederlønninger bør være innenfor 20 ganger vanlig ansattes lønn og
påstanden om at «kultur spiser strategi til frokost». Mange oppfatter dermed
Drucker som en tvilsom styrings- og ledelsestenker fordi det er så mange delte
oppfatninger om ham.
Styring, ledelse og strategi er viktige stikkord for mye av det Peter Drucker var
opptatt av, men hans interesser var langt mer omfattende enn dette. Han skrev
også om politikk og totalitære systemer, bedriftsorganisering og
arbeidslivsforhold, frivillige organisasjoner, innovasjon og entreprenørskap,
samfunnsanalyser og fremtidsstudier. Hva gjorde at Drucker var så
toneangivende for mye av tenkningen – og kanskje også praksis – i styring,
ledelse og strategi gjennom den andre halvparten av det 20. århundret, og hva
gjorde ham samtidig så omdiskutert? Drucker ble verdenskjent og populær for å
fange tidsånden med nye begreper og modeller, kanskje også prege den. Hvor
mye av hans bidrag er aktuelle for oss i dag og i det 21. århundret?

Åge Johnsen er siviløkonom og dr.oecon. Han er professor i offentlig politikk
ved Handelshøyskolen ved OsloMet – storbyuniversitetet og professor II ved
Stabsskolen, Forsvarets høgskole.
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Presse, profesjon og politikk
Festskrift til Paul Bjerke
BIRGITTE KJOS FONN, ELLEN LEXERØD HOVLID OG BIRGIT RØE MATHISEN (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202716271
Presse, profesjon og politikk er et festskrift til Paul Bjerke, som fyller 70 år 2.
oktober 2022. Bjerke har en allsidig karriere bak seg innen journalistikk,
forskning og som samfunnsdebattant. Dette festskriftet samler
forskningsartikler, fagartikler og hilsningstekster fra kolleger og
samarbeidspartnere i presse og forskning. Boka inneholder nye analyser av
forskjellige sider ved journalistisk profesjonspraksis og refleksjon rundt den
virkeligheten journalistikken befinner seg i.
Tre hovedbegrep er sentrale når Paul Bjerkes forskergjerning skal
sammenfattes: presse, profesjon og politikk. Disse utgjør tittelen på dette
festskriftet og er også brukt for å organisere stoffet. Målet er både å gi et
innblikk i en del av de arbeidene Bjerke har bidratt med, og samtidig koble
tekstene i dette festskriftet til hans forskervirke. I denne boka får vi dessuten et
innblikk i hans mange år som journalist, nyhetsredaktør og til slutt redaktør i
Klassekampen.
Boka retter seg mot medieforskere, forskere innen andre fagdisipliner med
interesse for medienes funksjon i samfunnet, studenter og praktikere.

Birgitte Kjos Fonn er professor i journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet.
Hun er dr.philos. fra Universitetet i Oslo (UiO) på en avhandling om
pressehistorie, og er ellers cand.polit.
Ellen Lexerød Hovlid er professor i medierett ved Høgskulen i Volda. Hun er
utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har en doktorgrad om Vernet av
privatlivets fred fra 2014.
Birgit Røe Mathisen er professor i journalistikk ved Nord universitet,
journalistutdanninga.
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Påtalerett
GERT JOHAN KJELBY

• 2023 | 3. utg. | Innbundet | 9788202749842 | kr 799,I Påtalerett forklares de rettslige prinsippene og de lovfestede og ulovfestede
rettsreglene som gjelder for påtalemyndighetens organisasjon, kompetanse,
rolle og funksjon i strafferettssystemet. I tillegg behandles et utvalg av
saksbehandlingsreglene som gjelder for påtalemyndighetens virksomhet og for
de ulike påtaleavgjørelsene.
Fremstillingen gir studenter i påtalerett, nye og erfarne påtalejurister og andre
med interesse for fagfeltet oppdatert kunnskap om gjeldende rett.

Gert Johan Kjelby er professor ved Det juridiske fakultet i Bergen og professor II
ved Politihøgskolen i Oslo. Kjelby er cand.jur. (1995) og ph.d (2013) fra
Universitetet i Bergen.
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Richard Sennett
Arbeid og den nye kapitalismen
ERIK HENNINGSEN OG ANDERS UNDERTHUN

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202678968 | kr 359,Richard Sennett er en av verdens mest kjente sosiologer og har skrevet en lang
rekke klassiske bøker knyttet til temaer som urbanisme, offentlighet og arbeid.
I Richard Sennett – Arbeid og den nye kapitalismen, drøfter forfatterne
Sennetts ideer knyttet til det moderne arbeidslivet. Sentrale begreper fra denne
delen av Sennetts forfatterskap, er fleksibilitet, håndverk og «selvets utvikling»,
og hvordan disse fenomenene kommer til uttrykk innenfor et arbeidsliv preget
av endring og krav om kontinuerlig omstilling.
I tillegg til å drøfte Sennets forfatterskap, integrerer forfatterne også egen og
andres forskning av nyere dato (primært fra Norden) for å illustrere, utbrodere,
og kritisere Sennets teorier.
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Samhandling og inkludering i arbeidslivet
THERESE SALTKJEL, CHRIS RØNNINGSTAD OG METTE SØNDERSKOV (RED.)

• 2022 | 344 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202740528 | kr 489,Hvorfor er det så vanskelig å få til samhandling på tvers av ulike sektorer og
aktører? For å hjelpe mennesker med sammensatte behov inn i arbeidslivet,
trenger man å koble ulike adskilte deler av hjelpeapparatet sammen til
tjenester som er mindre fragmenterte. Samhandling og inkludering i
arbeidslivet omhandler muligheter og utfordringer knyttet til samhandling i det
norske arbeidsinkluderingsfeltet. Samhandling dreier seg både om
samhandling i og mellom ulike offentlige tjenester, men også om samhandling
mellom offentlige tjenester og andre ikke-offentlige aktører som for eksempel
brukere av tjenestene, arbeidsgivere, tiltaksleverandører og sosiale
entreprenører.
Del 1 av boken ser nærmere på ulike tilnærminger til inkludering i arbeidslivet
og samhandling i politikk og forskning. Del 2 er særlig rettet mot målgruppene
for arbeidsinkludering: mennesker med sammensatte utfordringer, som ofte
lever i sårbare livssituasjoner. Siste del, del 3, omhandler samhandling på tvers
av aktører, tjenester og nivåer. Dette inkluderer temaene helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier, inkluderingskompetanse, ledelse, organisasjonskultur og
sosialt entreprenørskap.
Samhandling og inkludering i arbeidslivet henvender seg til studenter,
praktikere og forskere. Den er ment som et bidrag til tverrfaglig
kunnskapsutvikling ved å oppsamle kunnskap og forskning om samhandling i
og mellom tjenester. Boken gir også lesere relevant empirisk innblikk i ulike
former for samhandling som gjøres i det norske arbeidsinkluderingsfeltet.

Therese Saltkjel er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet –
storbyuniversitetet.
Chris Rønningstad er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved VID
vitenskapelige høgskole.
Mette Sønderskov er postdoktor ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for
økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet.
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Spillet om Syria
HILDE HENRIKSEN WAAGE

• 2022 | 444 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202762605 | kr 499,I Spillet om Syria presenterer en av våre fremste Midtøsten-eksperter Syrias
moderne historie på en både lettfattelig, innsiktsfull og engasjerende måte,
samtidig som hun formidler ny kunnskap om dette krigsherjede landet. Boken
legger særlig vekt på stormaktenes rolle vis-à-vis Syria og viser hvordan
regionale og nasjonale konfliktlinjer har satt sitt preg på landets utvikling helt
fram til våre dager. Syrias skjebne forklares på denne måten både i et historisk
og et storpolitisk perspektiv.
Siden 2011 har Syria vært åsted for en av de blodigste borgerkrigene i
Midtøsten i moderne tid. Rundt en halv million mennesker er drept, fem
millioner har flyktet utenlands, og seks millioner syrere er flyktninger i eget
land. Byer og tettsteder ligger i ruiner. Det er et enormt behov for
gjenoppbygning. Politisk er situasjonen fortsatt kaotisk, selv om Bashar
al-Assads regime i skrivende stund ser ut til å ha vunnet krigen. Hvordan kunne
det gå så galt i Syria? Og hvorfor er det så viktig å forstå Syrias historie for å
forstå den situasjonen landet har havnet i?
I Spillet om Syria prøver Waage å svare på nettopp disse spørsmålene.
Underveis byr hun på et vell av historisk bakgrunnsinformasjon for både
journalister, politiske beslutningstagere, studenter, forelesere og andre som er
opptatt av situasjonen i Midtøsten generelt, og utviklingen i Syria spesielt.

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og
seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).
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Straffegjennomføring
BIRGITTE LANGSET STORVIK

• 2022 | 656 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202686628 | kr 839,Straffegjennomføring inneholder en oversikt over bestemmelsene i
straffegjennomføringsloven, sett i sammenheng med tilhørende forskrifter,
retningslinjer, rundskriv og annet nasjonalt og internasjonalt regelverk som er
relevant ved straffegjennomføring.
Forfatteren redegjør også kort for bestemmelser i straffeprosessloven og
straffeloven som gjelder varetektsfengsling, innkalling til straffegjennomføring
og soningsutsettelse, idømmelse av forvaring, samfunnsstraff, ungdomsstraff,
narkotikaprogram med domstolskontroll og program mot ruspåvirket kjøring.
Gjennom hele boken henviser forfatteren til relevant rettspraksis og uttalelser
fra Sivilombudet. Boken inneholder også en rekke praktiske eksempler.
Straffegjennomføring er i første rekke skrevet som en juridisk lærebok for
aspirantene ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS,
fengselsbetjentutdanningen. Den egner seg også godt som oppslagsverk for
praktikere i kriminalomsorgen. Videre er den nyttig for politi, dommere,
advokater og alle andre som ønsker å få en innføring i
straffegjennomføringsrett.
Boken er oppdatert per 1. juni 2022.

Birgitte Langset Storvik, cand.jur. 1993, er dosent i straffegjennomføringsrett
ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.
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Å skrive akademisk
En veiviser for forskere
SOLVEIG ØSTREM

• 2022 | 156 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202777647 | kr 319,Å skrive akademisk innebærer å orientere seg i et uoversiktlig og krevende
landskap. Denne boka er et forsøk på å stake ut en kurs, peke på mulige veier og
identifisere snublesteiner. Forfatteren tar for seg spørsmål knyttet til formålet
med skrivingen og diskuterer hva som kjennetegner et godt akademisk språk. I
boka rettes oppmerksomheten mot etiske, metodiske, politiske og praktiske
dimensjoner ved forskeres skrivearbeid.
Boka tematiserer blant annet spørsmål som formålet med å skrive, kjennetegn
ved et presist fagspråk, etterrettelig henvisnings-skikk, formulering av
forskningsspørsmål og ansvarlig bruk av kilder. Dette er emner som behandles i
mange bøker. Forskjellen her er at Østrem gjør det på en mer grunnleggende og
mindre lærebokaktig måte.
Boka anbefales for alle som skriver faglige tekster, ikke bare for forskere.
Dessuten anbefales den for lesere av faglige tekster.
Sjelden finner man så mye innsikt i en bok på bare litt over hundre sider.
Hallvard Håstein, Spesialpedagogikk 4/2021
Østrem ønsker å lage en poetikk for akademiske tekster og stiller viktige
spørsmål om hvordan en god forskertekst skal være. Hun understreker at
skrivingen skaper innsikt, og at skriving er en vitenskapelig metode for de
fagene hun tar utgangspunkt i. Hennes egen tekst er forbilledlig når det gjelder
godt språk, flyt og ryddighet. Hun sier selv: «Et presist språk er så enkelt som
mulig og så komplisert som nødvendig». Det burde broderes i korssting og
henges over sengen!
Sissel Lie, Prosa 2/2021
I denne reviderte utgaven av Å skrive akademisk er alle referanser til de
forskningsetiske retningslinjene, som kom i ny utgave 2021, oppdatert.

Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet.
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Årsaksforklaringer i kvalitativ analyse
ØIVIND BRATBERG

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202756079 | Pris ikke fastsatt
Samfunnsforskning retter seg gjerne mot å granske årsakssammenhenger, men
sjelden i den kliniske form som følger av naturvitenskapelige idealer.
Paradokset blir særlig tydelig for studenter som benytter kvalitative data og en
fortolkende innfallsvinkel. Kausale argumenter holdes frem som ideal, men
altfor ofte bryter kriteriene for å granske årsakssammenhenger med hva
kvalitative analyser setter seg fore.
Årsaksforklaringer i kvalitativ analyse etablerer et begrepssett og
retningslinjer for kvalitativ analyse med fortolkende forklaring som siktemål.
Boken tar for seg ulike kvalitative data – som tekst, intervju og feltnotater – så
vel som ulike forskningsstrategier, med særlig vekt på prosessporing og
kongruensanalyse.

Øivind Bratberg er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet
i Oslo, hvor han blant annet underviser i forskningsmetode.
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Émile Durkheim
Solidaritet og det moderne arbeidsliv
PÅL VEIDEN

• 2022 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202695897 | kr 329,Émile Durkheim (1858–1917) var samholdets og solidaritetens tenker. Han er
grunnleggeren av den moderne sosiologien – vitenskapen som undersøker
forholdet mellom kollektivet og individet. Durkheim begrunnet sosiologien i
rasjonalisme og empiri: Samfunnslivet kunne studeres som en utvendig
størrelse, på linje med studier av naturlige fenomener.
Durkheims tenkning har blitt og blir diskutert og kritisert, men knapt noen
annen samfunnstenker er like sentral når vi skal analysere fenomen som
samhold, integrasjon og rasjonell organisering av samfunnslivet.
I denne boken drøftes det moderne arbeidslivet i lys av Durkheims
samfunnsanalyse.

Pål Veiden (f.1958) er dr. polit i sosiologi, og arbeider som førsteamanuensis ved
Handelshøyskolen, OsloMet.
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Én fortid – mange fortellinger
Introduksjon til historiebruk
HÅKON RUNE FOLKENBORG

• 2022 | 220 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202760571 | kr 429,Én fortid – mange fortellinger er en praktisk orientert innføring i hva
historiebruk er. Boka tar for seg ulike spørsmål som: Hvorfor er fortiden viktig
for oss, og hvorfor kommer det stadig nye framstillinger med nye fortellinger
om de samme fortidige hendelsene? Hvorfor engasjerer mange seg i hvordan
fortiden formidles, og i hvilke sammenhenger møter vi på referanser og
iscenesettelser av fortiden? I hvilke former kommer disse i, og hvilke typer
funksjoner fyller historiebruken?
Sentrale nøkkelbegreper og kategoriseringer gjennomgås for å gi leseren både
innsikt i historiebruk og analytiske redskaper for egne undersøkelser. Boka gir
grunnlag for å tilegne seg en reflektert holdning til dette mangfoldige og
sammensatte feltet som utgjør historiebruk.
Boka henvender seg særlig til lærere og studenter som skal undervise i
samfunnsfag og historie. Den vil også være aktuell innenfor fagområder som
sosialantropologi og sosiologi hvor samtidens ulike varianter av historiebruk
tematiseres, og for alle andre med interesse for ulike framstillinger av fortiden.

Håkon Rune Folkenborg er dosent i historiedidaktikk ved Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø Norges arktiske
universitet.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Samfunnsvitenskapelige fag
Nyheter

•

Cappelen Damm Akademisk

Økonomisk krigføring
KÅRE DAHL MARTINSEN

• 2023 | 212 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202765606 | kr 349,Vi er midt i en økonomisk krig. Våpnene er sanksjoner, subsidier, dumping,
fiendtlige oppkjøp og tyveri av industrihemmeligheter. Målet er enkelt: Å svekke
et lands økonomi slik at det ikke kan yte politisk eller militær motstand.
Økonomisk krigføring tar for seg drivkreftene bak denne krigen. Viktige stikkord
her er Trump, brexit, korona og Kinas økonomiske vekst. Boken beskriver
hvordan slagene utkjempes, og hvilke metoder og virkemidler som brukes. Blant
spørsmålene som reises, er hvor effektive sanksjoner er.
Etter hvert som krigen har økt i omfang, har både EU, USA, Russland og Kina
satt i verk forsvarstiltak. Dette har to konsekvenser: Verdens
handelsorganisasjon har mistet betydning, og globaliseringen har veket plass
for økonomisk og politisk regionalisering.

Kåre Dahl Martinsen er professor i europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets
Høgskole.
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Nordic Open Access
Scholarly Publishing

NORDIC
OPEN ACCESS
S C H O L A R LY P U B LI S H I N G

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige
bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).
NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av
manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle våre utgivelser er gull Open Access.
På NOASP publiseres vitenskapelige tidsskrifter, skriftserier, antologier og
monografier. Våre tidsskrifter har redaksjonsråd i Norge eller Norden, og
publiserer fagfellevurderte artikler på engelsk, norsk, dansk eller svensk. I
tillegg kan tidsskriftene inneholde stoff som ikke er fagfellevurdert, men
hører til i fagtidsskrifter, for eksempel bokanmeldelser og populariserte
versjoner av artikler. Bokutgivelser skal alltid fagfellevurderes, og publiseres
på norsk, engelsk, dansk eller svensk.
NOASP er en brukervennlig plattform som gir god presentasjon og
lesbarhet, enkel navigasjon, optimal søkbarhet og bred spredning av
forskningslitteraturen.
Bla i våre utgivelser: noasp.no
Vil du vite mer?
Lurer du på om Open Access-publisering kan være aktuelt for en kommende
artikkel eller bok fra ditt fagmiljø? Er du involvert i et akademisk tidsskrift og
interessert i å vite mer om hvordan dere kan gå over til Open Access?
Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby!

noasp.no
noasp@cappelendamm.no
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Lover og forskrifter

Særtrykk av lover og forskrifter
Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av
særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange
sentrale lover og forskrifter, med historiske og faglige noter.
Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet,
vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.

Noen aktuelle lover og forskrifter:
Arbeidsmiljøloven og ferieloven
9788202629588

Forvaltningsloven m/forskrift og
offentleglova m/forskrift
9788202592882

Likestillings- og diskrimineringsloven m/forskrift
9788202593261

En komplett oversikt over våre særtrykk av lover og forskrifter finner du på
cda.no og i katalogen Lover og forskrifter.
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