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Hvad er egentlig et socialt problem? Hvordan kan det forstås og forklares ud fra forskellige teoretiske
perspektiver? Hvordan skal vi forstå fattigdom, misbrug, prostitution, racistisk vold, og vold mod kvinder?

Perspektiver på sociale problemer behandler ud fra en flervidenskabelig synsvinkel disse centrale spørgsmål.
Det betyder at både psykologiske, socialpsykologiske, sociologiske og historiske perspektiver får plads.

Herudover behandles spørgsmålet om magt, køn, etnicitet og ulighed. Forfatterne er forskere inden for hver
sit felt og bidragene repræsenterer således forskellige akademiske discipliner og er i positiv forstand

forskningsbaseret viden. Ambitionen er at spejle et bredt spektrum af teorier om sociale problemer, hvor såvel
samfundsmæssige strukturer som grupper og organisationer såvel som det enkelte individ får opmærksomhed.

Perspektiver på sociale problemer[] er en grundbog og retter sig mod studerende på
socialrådgiveruddannelsen, på den sociale kandidatuddannelse samt på universiteternes

samfundsvidenskabelige uddannelser. Desuden vil bogen være nyttig for praktikere inden for socialt arbejde.

Bidragyderne er Henrik Andershed, Gunvor Andersson, Morten Ejrnæs, Margareta Hydén, Margaretha
Järvinen, Søren Kristiansen, Gunilla Lindén, Sven-Axel Månsson, Lennart Nygren, Ingrid Sahlin, Thomas J.

Scheff, Bengt Starrin, Håkan Stattin, Sune Sunesson og Aleksandra Ålund.

Bogen er oversat fra svensk efter Perspektiv på sociala problem af Ole Thornye.
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