NYHETER

Økonomi, markedsføring
og organisasjonsfag

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Kontakt oss

akademisk@cappelendamm.no
21 61 66 13 / 21 61 65 00
www.cda.no
Besøks- og leveringssadresse: Akersgata 47/49, Oslo
Postadresse: Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo
Kristiansand: Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

Birgit Skaldehaug

Dorte Østreng

FORLAGSSJEF

REDAKSJONSSJEF
samfunnsfag, humaniora,
juss og økonomi

mob. 991 52 728
birgit.skaldehaug@
cappelendamm.no

mob. 922 13 269
dorte.ostreng@
cappelendamm.no

Åsne Lund Godbolt

Silje Tørnblad Bøckmann

mob. 917 27 776
asne.lund.godbolt@
cappelendamm.no

mob. 951 11 916
silje.bockmann@
cappelendamm.no

Elisabeth Holmberg

Nils Jørgen Gundersen

REDAKTØR
organisasjon og ledelse

REDAKTØR
økonomi og finans

REDAKTØR
samfunnsfag, mediefag og
markedsføring

MANUSREDAKTØR
mob. 458 85 840
nils.gundersen@
cappelendamm.no

mob. 408 45 124
elisabeth.holmberg@
cappelendamm.no

Christopher Johansen
MARKEDSANSVARLIG
økonomi og ledelse
mob. 922 01 063
christopher.johansen@
cappelendamm.no

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Cappelen Damm Akademisk

Den industrielle revolusjon
Kapitalisme, industri og teknologi
KRISTINE BRULAND

• 2022 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202608736 | kr 379,Industrialiseringen skapte en ny verden som var teknologiintensiv,
ressurskrevende, energiintensiv og kontinuerlig innovativ. Den førte til
vedvarende økonomisk vekst, men også til den massive økologiske krisen som
vi nå lever i. Samtidig hersker fortsatt forvirring om hva denne revolusjonen
faktisk var, og hvordan den skjedde.
Tradisjonelt har den industrielle revolusjonen blitt forstått som en britisk
begivenhet som skjedde fra omtrent 1760 til 1830, drevet av dampkraft og
mekaniserte tekstilfabrikker og senere etterlignet andre steder i Europa og
verden. I denne boken utfordrer historieprofessor Kristine Bruland disse
tradisjonelle ideene. Bruland viser at veksten begynte mye tidligere, basert på
utallige innovasjoner på tvers av hele samfunnsøkonomien, og at den var en del
av en global omstrukturering.
I boken plasseres starten på den britiske industrialiseringen i overgangen til
kapitalismen fra rundt år 1400, og følger utviklingen til rundt 1850. Den viser
hvordan kapitalismen genererte industrialisering gjennom tre spesifikke
prosesser: teknologisk konkurranse, despotiske former for kontroll på
arbeidsplassen og fremveksten av en ny maskinvareindustri.
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Digital transformasjon
Ti evner din organisasjon må ha - og tre som du har bruk for
PERNILLE KRÆMMERGAARD

• 2022 | 250 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202786960 | kr 399,Den digitale og teknologiske utviklingen krever nye måter å tenke og lede på,
og det er evnen til å tilpasse seg og søke bedre løsninger for medarbeidere,
kunder og samfunn som står sentralt – ikke teknologiene i seg selv.
Digital transformasjon – ti evner din organisasjon må ha og tre som duhar
bruk for beskriver hvordan bedrifter og organisasjoner raskere kan nå digital
modenhet og organisere seg for å kunne bruke teknologi til både optimalisering
av eksisterende systemer og rutiner, og for radikal innovasjon. Forfatteren tar
hele tiden i betraktning kundenes og samfunnets behov i et stadig skiftende
konkurranselandskap.
I denne utgivelsen, som er ment som en praktisk anvendelig bok for ledere på
alle nivåer, bruker Pernille Kræmmergaard sin lange erfaring fra forskning og
praksis, sine teoretiske kunnskaper og ikke minst sin erfaring fra de hundrevis
av kurs hun har holdt hos offentlige organisasjoner og private virksomheter.
Boken inneholder mange konkrete eksempler og gir praktiske råd om hva ledere
bør være oppmerksomme på når de jobber med digital transformasjon. I
forbindelse med boken og rammeverket den presenterer er det utviklet en
selvevalueringstest der ledere kan undersøke sin organisasjons evne til digital
transformasjon.

Pernille Kræmmergaard er direktør for og grunnlegger av DI2X –
Digitaliseringsinstituttet (www.di2x.com).
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En kort innføring i klinisk informatikk
PETTER HURLEN

• 2022 | 278 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202702694 | kr 399,En kort innføring i klinisk informatikk er den første norske boken som beskriver
det nye fagfeltet klinisk informatikk (e-helse/helseinformatikk).
Boken er delt inn i tre:

• Den første delen fokuserer på klinisk informasjon og gir en innføring i
begreper og tenkemåter, både fra medisin og informatikk.
• Den andre delen fokuserer på teknologi, skrevet så det er forståelig også for
helsepersonell som engasjerer seg i utvikling, valg, innføring og tilpasning av
systemer i den kliniske hverdagen.
• Den tredje delen omtaler rammer for bruk av IKT i helsesektoren.
Boken er skrevet for alle som arbeider i grenselandet mellom helse og
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og er beregnet både på
helsepersonell og personer med teknologisk bakgrunn.

Petter Hurlen er utdannet både lege og informatiker, og har en doktorgrad i
evaluering av teknologi-innføring i radiologi.
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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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Fradragsrett for inngående merverdiavgift
– tilknytningskravet
ANDERS BERNHARD MIKELSEN

• 2022 | 216 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202750473 | kr 699,Merverdiavgiften setter sitt preg på samfunnet. Provenyet er helt sentralt for
finansiering av velferdsstaten, og reglene har betydning for virksomheters
omsetning, innførsel og anskaffelser. Virksomheters fradragsrett ved
anskaffelse av varer og tjenester er kjernen i merverdiavgiftssystemet.
Fradragsretten reiser mange rettsspørsmål, men særlig sentralt er kravet til
tilknytning mellom anskaffelsen og avgiftspliktig virksomhet. Det foreligger
mange retts- og forvaltningsavgjørelser om tilknytningskravet, men dette er
den første boken om tilknytningskravets innhold.
Boken er viktig for jurister som jobber med merverdiavgift til daglig eller som
skal vurdere fradragsretten i en konkret sak. Også revisorer, regnskapsførere og
andre som jobber med merverdiavgift til daglig vil ha nytte av boken.

Anders Bernhard Mikelsen er førsteamanuensis på Det juridiske fakultet ved
Universitetet i Oslo, der han arbeider med skatte- og avgiftsrett.
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Frivillighet og ledelse av frivillige
STEPHEN SIRRIS

• 2023 | 226 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202774295 | kr 359,Frivillig arbeid har lang tradisjon i Norge og står sentralt i lokalsamfunnene
gjennom lag, foreninger og frivilligsentraler. Frivillighet er i endring og har fått
fornyet oppmerksomhet i forbindelse med koronapandemien og satsningen
gjennom Frivillighetens år 2022.
Denne fagboken drøfter spørsmål som:

• Hva er særegent og verdifullt ved norsk organisert frivillighet, og hvordan kan
den best ledes?
• Hva er frivillighetens betydning for samfunnet, organisasjoner og
enkeltmennesker?
• Hvilke rolle spiller motivasjon og mening?
• Hvordan kan frivillige rekrutteres og følges opp?
En ny modell for frivillighetsledelse som legger vekt på det verdsettende og
tilretteleggende aspektet, strukturerer bokens innhold. Kapitlene vies
modellens ledelsesfaglige temaer med konkrete ledelsesimplikasjoner.
Målgruppen er studenter og forskere innenfor organisasjons- og ledelsesfag,
helse- og sosialfag, kirkelige utdanninger og andre studieløp som kvalifiserer til
arbeid hvor man vil møte og samarbeide med frivillige. For forskere gir boken
innsikt i ledelse i frivillige organisasjoner. Både ansatte og frivillige i
Frivillighets-Norge vil ha utbytte av boken.
Frivillighet og ledelse av frivillige er en fagfellevurdert monografi.

Stephen Sirris (PhD) er professor i organisasjons- og ledelsesfag og leder ved
Senter for verdibasert ledelse og innovasjon, VID vitenskapelige høgskole.
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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.
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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.
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Internasjonal finans
Valuta, råvarer, renter
PÅL E. KORSVOLD OG GEIR BJØNNES HØIDAL

• 2022 | 375 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202749668 | kr 479,Finans- og råvaremarkedene er preget av varierende priser, og det er vanskelig å
forutse hvilken retning markedene tar. For mange bedrifter er dette
problematisk. Historien har vist at prisen på sentrale innsatsfaktorer kan dobles
i løpet av kort tid. For eksempel selger flyselskaper billetter til faste priser flere
måneder før avreisetidspunktet. Med sterkt økende priser på jetdrivstoff kan et
forventet overskudd raskt snu til røde tall.
Internasjonal finans omhandler valuta-, rente-, og råvaremarkedene. Boken
gjennomgår praktisk informasjon om markedene, blant annet om de ulike
instrumentene som omsettes. I tillegg gis en beskrivelse av hvordan handelen
foregår, og det gis nyttige tips om hvordan man kan redusere kostnadene ved
kjøp og salg av valutainstrumenter. Boken gjennomgår også noen sentrale
sammenhenger i valuta-, rente-, og råvaremarkeder.
Et viktig tema i boken er hvordan bedrifter kan håndtere finansiell risiko
forbundet med sterkt svingende priser i finans- og råvaremarkeder. Boken
inneholder en rekke eksempler på hvordan dette kan gjøres, både i forbindelse
med valutarisiko og med svingende oljepriser og renter.
Boken kan brukes både i næringslivet og som lærebok innen finans eller
bedriftsøkonomi. Det forutsettes ingen spesielle forkunnskaper om valuta,
internasjonal økonomi eller råvaremarkedene. Internasjonal finans og finansiell
risikostyring er temaer som sjelden behandles i norsk akademisk litteratur.
Denne boken er derfor et viktig bidrag for norsk næringsliv som opererer med
valuta- og råvareprisrisiko kontinuerlig.

Pål E. Korsvold er professor emeritus i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen
BI. Han har doktorgrad fra Indiana University (USA).
Geir Bjønnes Høidal har doktorgrad fra Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI,
og er førsteamanuensis ved Institutt for finansiell økonomi ved
Handelshøyskolen BI.
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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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Markedsføring på 1-2-3
EIRIK HAUS OG LARS E. OLSEN

• 2022 | 156 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202738433 | kr 239,Markedsføring på 1-2-3 gir en grunnleggende innføring i fagområdet
markedsføring. Hensikten med boken er å gi en oversikt over et stort fagområde
og gi leseren innsikter over de mest sentrale problemstillingene, teorier og
modeller i faget. Boken kan med fordel brukes som repetisjon og oppfriskning i
eksamensforberedelser, og skrevet for alle som er interessert i å lære mer om et
spennende fagfelt.

Eirik Haus er høgskolelektor ved institutt for Markedsføring ved
Handelshøyskolen BI.
Lars Erling Olsen er professor i markedsføring og dean for Executive
programmer ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad fra BI, og er MBA og
siviløkonom fra NHH.
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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.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Økonomi, markedsføring
og organisasjonsfag

•

Cappelen Damm Akademisk

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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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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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:
Aksjeloven, Allmennaksjeloven og
representasjonsforskriften
9788202629656

Regnskapsloven m/forskrift og
bokføringsloven m/forskrifter
9788202630812

Revisorloven m/forskrifter
9788202631352

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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