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Som värderingsdrivet och oberoende förlag arbetar
vi för att möta människors behov av psykologisk
kunskap i olika verksamheter och livssituationer,
samt för att få människor att reflektera, se fler
perspektiv och engagera sig i sin omvärld.
Det gör vi genom att erbjuda forskningsbaserad
litteratur dels för universitets- och högskolestudier,
dels för dig som är yrkesverksam inom människovårdande yrken samt för dig som vill utvecklas på
ett personligt eller professionellt plan.
Med vår utgivning vill vi stärka dig i dina studier,
din profession eller din personliga utveckling
– så att du kan fortsätta att göra skillnad.
I den här broschyren kan du läsa om vårens nya
böcker inom psykologi, populärpsykologi,
ledarskap, socialt arbete och vård. För att läsa om
våra andra böcker, besök nok.se/psykologi.

Beställ utvärderingsexempler på
nok.se/utvarderinsgexemplar

Barn, unga och trauma
Att uppmärksamma, förstå och hjälpa
Detta är en gedigen grundbok om barn,
unga och trauma skriven av tre av Sveriges
mest erfarna kliniker och forskare inom
området.
Boken tar upp vanliga reaktionsmönster,
symtombilder och samspel mellan barn
och föräldrar vid svåra påfrestningar. Det
finns även egna kapitel om barn som har
misshandlats fysiskt och psykiskt i sin
familj, som utsatts för sexuella övergrepp,
som bevittnat våld mot en förälder, som
förlorat en förälder eller syskon, och barn
som har utsatts för organiserat våld i sina
hemländer. Författarna beskriver även olika
insatser och behandlingsmetoder.
Barn, unga och trauma riktar sig till
studerande och yrkesverksamma som vill
lära sig mer om hur de kan förstå, möta
och hjälpa traumatiserade barn och unga,
till exempel inom hälso- och sjukvården,
skolan, socialtjänsten och rättsväsendet.
BARN, UNGA OCH TRAUMA
Inbunden, ca 270 sidor
ISBN 978-91-27-81906-1
Utgivning april 2019

Foto: Martin Runeborg

Kjerstin Almqvist (t.h.) är leg. psykolog, specialist i
klinisk psykologi, leg. psykoterapeut och professor
i psykologi vid Karlstads universitet. Anna Norlén
är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och rektor, verksamhetschef på Ericastiftelsen. Björn Tingberg
är leg. sjuksköterska med specialistutbildning
barn och ungdom, leg.psykoterapeut, med.dr
och lektor på Barnafrid.
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Foto: Guilford pres

Motiverande
samtal och KBT
Att kombinera metoder för att
uppnå förändring
Genom att integrera motiverande
samtal (MI) och KBT kan utfallet av
en terapi bli bättre än om metoderna
används var för sig. Här visar två
välrenommerade professorer hur
strategierna i MI kan höja klientens
motivation och stärka den terapeutiska alliansen både inför och under
KBT-behandlingen. Rikligt med
dialoger, praktiska övningar och nedladdningsbara arbetsblad gör boken
till en oersättlig resurs för kliniker.

MOTIVERANDE
SAMTAL OCH KBT
Översättning:
Gun Zetterström
Flexoband, ca 290 sidor
ISBN 978-91-27-82406-5
Utgivning juni 2019

Sylvie Naar är professor och chef för Division of Behavioral Sciences vid
Department of Family Medicine and Public Health Sciences vid Wayne
State University. Steven A. Safren är professor i psykologi vid University
of Miami. Han har mottagit flera priser för sitt värv och utmärkelser som
mentor och lärare.

Motiverande,
medmänskliga samtal
Den här boken ges ut i samarbete
med föreningen Mind och är skriven
för alla som erbjuder stöd i korta
samtal via telefon, chatt, mail, skype,
sms och möten. Många dialoger och
konkreta tips ger färdigheter för att
som samtalsledare kunna lyssna och
ställa frågor för att locka fram den
andres egna resurser och förmågor
samt ge stöd.

Foto: Carola Björk

Att möta och motivera människor
i kris

MOTIVERANDE,
MEDMÄNSKLIGA SAMTAL
Mjukband, ca 120 sidor
ISBN 978-91-27-82415-7
E-BOK 978-91-27-82417-1
Utgivning juni 2019

Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handleder samt
utbildar inom MI. Hon har skrivit flera böcker om MI, bland annat
När förändring är svårt. År 2017 fick hon Stora Psykologpriset.
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Foto: New Harbinger

CFT helt enkelt
Att bedriva compassionfokuserad
terapi
CFT helt enkelt är en klinisk handbok som steg för steg visar hur terapeuter kan arbeta med compassionfokuseradterapi (CFT), både som
enda behandling och som komplement. Forskningen och teorierna bakom CFT – bland annat evolutionspsykologi, anknytningsteori och affektiv
neurovetenskap – är komplexa, men
förmedlas här på ett tillgängligt sätt.
CFT helt enkelt.

CFT HELT ENKELT
Översättning:
Sara Lindberg Gombrii
Inbunden, ca 300 sidor
ISBN 978-91-27-81936-8
Utgivning februari 2019

Russell L. Kolts är klinisk psykolog och professor i psykologi
vid Eastern Washington University.

Så bygger du inre styrka och
hållbarhet med självmedkänsla
Kristin Neff och Christopher Germer
är världsledande auktoriteter inom
självmedkänsla. Det här är deras
första gemensamma bok, som bygger
på 8-veckorsprogrammet mindful
self-compassion som de har utvecklat.
Som varma och kloka vägvisare
går de stegvis igenom övningar och
meditationer som väcker förmågan
att möta dig själv – och din
omgivning – med medkänsla.
Kristin Neff är fil.dr och docent i utvecklingspsykologi vid University of Texas i USA.
Christopher Germer är fil.dr, privatpraktiserande psykolog och undervisar även i psykiatri
vid Harvard Medical School/Cambridge Health Alliance.

Foto: Guilford pres

Mindful selfcompassion

MINDFUL SELFCOMPASSION
Översättning:
Agneta Lagercrantz
Flexoband, ca 230 sidor
ISBN 978-91-27-82449-2
E-BOK 978-91-27-82455-3
Utgivning mars 2019
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Foto: Guilford press

Känslor och
psykoterapi
Från forskning till behandling
Här sammanför Stefan G. Hofmann
forskning om hur känslor fungerar,
vad som påverkar dem och hur de kan
orsaka lidande. Resultatet är nya sätt
att utforska och arbeta med känslor i
psykoterapi, oavsett klientens diagnos
eller klinikerns teoretiska inriktning.
Boken är en omistlig kunskapskälla
som ger användbara verktyg till verksamma och blivande psykologer, psykoterapeuter, psykiatriker och andra som
bedriver psykologisk behandling.

KÄNSLOR OCH
PSYKOTERAPI
Översättning:
Gun Zetterström
Inbunden, 224 sidor
ISBN 978-91-27-82251-1
Utgivning januari 2019

Stefan G. Hofmann är professor i psykologi vid Department of Psychological
and Brain Sciences vid Boston University, där han är chef för psykoterapioch emotionsforskningslaboratoriet. Han leder ett väletablerat forskningsprogram om emotionella syndrom och har fått många prestigefyllda
utmärkelser för sitt arbete.

Foto: Eva Lindblad

Självskadebeteende
Upptäcka, förstå och behandla

Foto: David Brohede

I Självskadebeteende ges kunskap och
praktisk vägledning för att skapa en
konstruktiv och hjälpsam behandling och relation vid självdestruktiva
handlingar. Författarna beskriver
hur utredning och bedömning
genomförs samt hur interventioner
och behandling kan skräddarsys och
utvärderas. Lika stor vikt fästs vid
teori och forskning som vid erfarenheter och exempel ur den kliniska
vardagen. Boken riktar sig till såväl
studerande som yrkesverksamma
inom människovårdande yrken.

SJÄLVSKADEBETEENDE
Flexoband, ca 320 sidor
ISBN 978-91-27-13780-6
Utgivning mars 2019

Johan Bjureberg är leg. psykolog, med.dr och adjunkt vid Karolinska
institutet, samt kliniskt verksam inom BUP. Jonas Bjärehed är leg.
psykolog, fil.dr och lektor i psykologi vid Lunds universitet, samt kliniskt
verksam inom psykiatrin.
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Att insjukna i psykos
En psykos är ett sjukdomstillstånd där man under perioder kan förlora förmågan att korrekt bedöma verkligheten. Som drabbad och som närstående behöver man då
insatser baserade på en förtroendefull relation med vården.
Här får du kunskap som dels hjälper dig att förstå psykostillståndet, dels vägleder dig i dina kontakter med vården.
Boken är skriven för personer som insjuknat i psykos och
deras närstående, men är även en kunskapskälla för
professionella och har viktiga budskap till politiker.

Kom hem
klokare
Cullbergstipendiet är ett resestipendium
som ger möjlighet att delta i kliniskt
arbete, forskning, undervisning eller
metodutveckling utomlands. Den sökande
kan vara ST-läkare eller verksam som
psykiater. För mer info och ansökan,
se nok.se/cullbergstipendiet

Foto: Appendix foto

ATT INSJUKNA I PSYKOS
Mjukband, ca 120 sidor
ISBN 978-91-27-82510-9
E-BOK 978-91-27-82511-6
Utgivning juni 2019

Johan Cullberg är professor i psykiatri,
psykoanalytiker och författare till flera
uppskattade klassiska läroböcker i
psykiatri samt verk för allmänheten.
Maria Skott är sjuksköterska, med.dr
och enhetschef vid Mottagningen för
nydebuterade psykossjukdomar,
Norra Stockholms psykiatri. Pontus Strålin
är med.dr och överläkare vid Psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst, Stockholm.

Foto: Johan Gunséus

Könstillhörighet
Förklaringar, normer, betydelser
I Könstillhörighet granskas könstypiska beteenden och bemötanden
samt de vanligaste förklaringarna
till hur vi beter oss. Med hjälp av
aktuell forskning medvetandegörs
föreställningar som vidmakthåller
ojämställdhet och läsaren får verktyg
för att förändra beteenden som
skapar ojämlikhet samt att bemöta
vilseledande argument. Boken passar
utmärkt som kurslitteratur på alla
utbildningar där jämställdhet och
genusfrågor tas upp.

KÖNSTILLHÖRIGHET
Inbunden, ca 250 sidor
ISBN 978-91-27-81854-5
Utgivning maj 2019

Eva Magnusson är leg. psykolog och professor emerita i psykologi
med genusvetenskaplig inriktning, vid Umeå universitet. Tidigare har
hon skrivit Psykologi och kön, Hon, han och hemmet och Genus och
kultur i psykologi (med Jeanne Marecek).

Interkulturell medvetenhet
Med kunskap, självkännedom,
acceptans, nyfikenhet och välvilja
Foto: Appendix foto

När vi möter människor som har en
annan kulturell bakgrund än oss själva
riskerar vi att antingen se personen
som en representant för sin kultur,
eller att helt bortse från bakgrunden
och bara betrakta personen ur ett
individuellt perspektiv. Här ges
vägledning i hur vi istället kan hitta
ett balanserat förhållningssätt som
skapar tillitsfulla samtal. Boken bygger
på ACT och MI och vänder sig till
yrkesverksamma inom vård, omsorg
och elevhälsa, samt till personal vid
anläggningsboenden och statliga och
kommunala myndigheter.

INTERKULTURELL
MEDVETENHET
Mjukband, ca 160 sidor
ISBN 978-91-27-82364-8
E-BOK 978-91-27-82365-5
Utgivning juni 2019

Soroush Shouri är leg. psykolog med mångårig erfarenhet av att handleda,
utbilda och föreläsa för olika personalgrupper som arbetar med flyktingar.
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Kurser
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Formativ
bedömning

Aktiv
läskraft

Innovativ
rekrytering

Visioner
som blir av

Lågaffektivt
bemötande

Tillbaka
till jobbet

Live och
online

Främja
skolnärvaro

Autism och
ADHD i skolan

Hos Natur & Kultur Akademi får du chansen att utvecklas i din yrkesroll under ledning av de främsta experterna inom pedagogik, psykologi och ledarskap. Vi erbjuder
onlinekurser och föreläsningar för dig som arbetar på skola, inom vård och omsorg
eller med ledarskap och HR. Välkommen till ett av våra föreläsningstillfällen, eller gå
en onlinekurs i den takt som passar dig: på dator, mobil eller surfplatta.
Se hela kursprogrammet på nok.se/akademi

Natur & Kultur Akademi
@nokakademi
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Teamutveckling i teori och
praktik
Syftet med team är att lösa problem tillsammans.
Vilka processer sätts igång? Har medlemmarna samma
mål eller olika? Vad är egentligen teamutveckling?
Här beskrivs teori och forskning om vad team är, hur
de blir till och varför de utvecklas som de gör (eller
inte). Utifrån forskning om effektiva interventioner
i team går författarna igenom olika metoder för att
analysera, diagnostisera och utveckla team. Boken är
lämplig för verksamma inom teamutveckling och för de
som utbildar sig inom området.
Foto: Carola Björk

TEAMUTVECKLING I
TEORI OCH PRAKTIK
Flexoband, 324 sidor
ISBN 978-91-27-14742-3
Utgivning januari 2019

Christian Jacobsson är leg. psykolog
och docent i psykologi och arbetar
som konsult samt som lektor och
viceprefekt på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Maria
Åkerlund är leg. psykolog och har
arbetat som konsult inom arbetspsykologi i snart 25 år med grupputveckling, ledarutveckling och urval.

Teams in the spotlight
A handbook on team development
Teams in the spotlight är en praktisk
bok om teamutveckling, skriven på
engelska för att kunna användas i
globala företag. Genom att sätta ljuset
på teamet och inte bara individen kan
företag förbättra arbetsglädje och lönsamhet. Boken grundar sig på Susan
Wheelans forskning och är skriven
för att kunna läsas av alla som ingår
i ett team, konsulter, chefer och HR.

TEAMS IN THE
SPOTLIGHT
Häftad, 160 sidor
ISBN 978-91-27-81899-6
Utgivning maj 2019

Boken är skriven av Mette Sandahl, Mattias Wihlborg, Christian Jacobsson
och Maria Åkerlund. Mette Sandahl är organisationsutvecklare och har
arbetat med teamutveckling på bl.a. Ikea. Mattias Wihlborg är verksam som
specialist inom arbetsmiljö & hälsa inom Ikea och som konsult.
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Foto: Carola Björk

Faktastiskt
Rätt strategier för ledare och HR
Att arbeta faktabaserat kan
underlätta för chefer att fatta
rätt beslut. Det är ofta lika enkelt
som det låter: att utgå från fakta
istället för förutfattade meningar.
Men det kan också bli svårt då vi
behöver gå emot instinkten att
snabbt försöka lösa problem innan
vi förstått dem. I Faktatiskt får
du bl.a. veta hur du kan välja rätt
insatser för organisationsutveckling, göra systematiskt arbetsmiljöarbete energigivande och hjälpa
medarbetare med stressrelaterad
ohälsa till effektiv rehabilitering.

FAKTASTISKT
Inbunden, ca 200 sidor
ISBN 978-91-27-82388-4
E-BOK 978-91-27-82387-7
Utgivning april 2019

Dan Hasson är forskare och har doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Idag är han anknuten forskare vid
Mayo Clinic i USA och Karolinska institutet samt verksam i två egna företag.

Foto: Eva Lindblad

Helikopterfaktorn
En överlevnadsguide för chefer
i digitalåldern
Det nya arbetslivet – mitt i en digital
revolution – är flexibelt, oförutsägbart
och flödar över av information. Det
ställer också höga krav på att chefer
har rätt uppsättning psykologiska
färdigheter för att hantera denna
nya verklighet. Helikopterfaktorn
innehåller forskningsbaserade psykologiska lifehacks som chefer snabbt
och enkelt kan omsätta i sin egen
arbetsvardag.

HELIKOPTERFAKTORN
Flexoband, ca 192 sidor
ISBN 978-91-27-82249-8
E-BOK 978-91-27-82250-4
Utgivning mars 2019

Björn Hedensjö är utbildad journalist och arbetade länge som chef
i små och stora organisationer i digitalområdet innan han sadlade om
till psykolog. Han har tidigare skrivit om sömn i En perfekt natt, och är
medförfattare till Tid att leva.
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Foto: Per Lundström

Talang för människor
Psykologin bakom framgånsgrik
talent management
Talent management – att attrahera,
identifiera, utveckla och behålla
kompetenta medarbetare – har blivit
ett centralt begrepp i arbetslivet och
talangförsörjning ses som den viktigaste strategiska frågan. Den här
boken visar hur man kan skapa
talangutveckling som utgår från
människans psykologi, och grundar
sig på gedigen psykologisk forskning.
Här får du handfasta råd om hur man
arbetar med talangfrågorna på ett
sätt som gynnar verklig utveckling:
lärande, samarbete och långsiktig
prestation.

Att överleva en oväntad
separation
Att oväntat och plötsligt bli lämnad
är en chockartad kris, där hela livet
vänds upp och ner. Den här boken
vänder sig till dig som går igenom
den smärtsamma processen att
oväntat ha blivit lämnad av din
partner. Den fokuserar särskilt på
åldern runt 30, där ens jämnåriga
ofta lever i förhållanden och börjar
bilda familj. Boken bygger på intervjuer med personer som har blivit
lämnade och ger kunskap kring hur
och varför man reagerar som man
gör, samt stöd och råd kring hur
man kan ta sig vidare och komma ut
på andra sidan.
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TALANG FÖR MÄNNISKOR
Inbunden, ca 220 sidor
ISBN 978-91-27-82260-3
E-BOK 978-91-27-82269-6
Utgivning mars 2019

Foto: Appendix foto

Lämnad

Kajsa Asplund har en
psykologexamen och
disputerade hösten
2018 vid Department
of Management and
Organization på
Handelshögskolan i
Stockholm.

Åsa Kruse är med.
kand, leg. psykolog
och leg. psykoterapeut. Hon har tidigare
skrivit den prisbelönta
boken Tillbaka till
jobbet samt Att sätta
gränser för sig själv och
andra.
LÄMNAD
Inbunden, 108 sidor
ISBN 978-91-27-82362-4
E-BOK 978-91-27-82363-1
Utgivning januari 2019

Foto: Henrietta Asplund

Distraherad
Hjärnan, skärmen och krafterna
bakom
I en samtid där digitala tjänster
tävlar om din uppmärksamhet ställs
högre krav än någonsin på din hjärnas förmåga att hålla dig till planen,
hämma dina impulser och inte bli
distraherad eller utbränd på vägen.
Distraherad är boken som ger dig
insikter om hjärnans grundläggande
förutsättningar, våra möjligheter
att ”multi-taska” och knepen som de
digitala tjänsterna använder för att
hålla oss kvar vid skärmen.

DISTRAHERAD
Inbunden, ca 208 sidor
ISBN 978-91-27-82441-6
E-BOK 978-91-27-82444-7
Utgivning mars 2019

Sissela Nutley har disputerat inom kognitiv neurovetenskap med
fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon är idag anknuten
till Karolinska Institutet och en flitigt anlitad föreläsare inom hjärnans
formbarhet, uppmärksamhet och relationen till sociala medier.

Foto: Eva Lindblad

God natt!
Om små och stora barns sömn
Från småbarnsårens trötta nätter
med ungar som har svårt att
somna, till tonårstidens omvända
dygnsrytm – God natt! är den enda
bok om sömn en förälder behöver
från vaggan till studenten. Barns
och ungdomars normala sömn och
de vanligaste sömnstörningarna
blir belysta ur ett biologiskt och
kulturellt perspektiv. De viktigaste
frågorna om barns sömn besvaras
och boken ger hjälp till föräldrar
som vill få sina barn att sova gott.

GOD NATT!
Flexoband, ca 176 sidor
ISBN 978-91-27-82348-8
E-BOK 978-91-27-82349-5
Utgivning januari 2019

Kristoffer Bothelius är fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut med
kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Liv Svirsky är leg. psykolog,
leg. psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning och
specialist i klinisk psykologi.
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Har du lyssnat till
förortens poeter?
Natur &Kultur hjälper dig höra.

Ortens bästa poet är estradpoesi som förenar förorter och inspirerar unga talanger. Det stödjer Natur & Kultur gärna.
Ta del av samtiden här: nok.se/ortenspoeter.

Natur & Kultur stöder dem som bidrar till en starkare demokrati. Utbildare som kastar
ljus över inlärningens mysterier, forskare som gör vetenskapen tillgänglig för fler,
skribenter och debattörer som utvecklar åsikter och debatt. Vi arbetar med priser,
stipendier och stöd till organisationer och individer. Läs mer om vårt arbete för bildning,
kultur och demokrati på nok.se/enoberoendekraft.
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Kontakt
Therese Pietilä
Annika Schildt
Sanna Wallin
Ingrid Ericson
Åsa Norrman
Marie Söderberg

Kund- och säljansvarig
Kommunikationsansvarig högskola
Kommunikationsansvarig psykologi
Förläggare populärpsykologi
Förläggare psykologi
Förläggare psykologi

therese.pietila@nok.se
annika.schildt@nok.se
sanna.wallin@nok.se
ingrid.ericson@nok.se
asa.norrman@nok.se
marie.soderberg@nok.se

Växel: 08-453 86 00
Mejl: akademiskinfo@nok.se
Högupplösta bokomslag och författarporträtt kan hämtas på nok.se/mediabank
Du hittar flera av våra titlar på nok.se/psykologi.

Följ oss!
Prenumerera på våra nyhetsbrev för att få den senaste informationen om vår utgivning,
inbjudningar och rabatter. Läs mer på nok.se/nyhetsbrev.

Facebook: Natur & Kultur Psykologi

Instagram: @nokpsykologi

Twitter: @nokpsykologi
Natur & Kultur Psykologi

ISBN: 9789127826694

Natur & Kultur
Box 27323
102 54 Stockholm
Besök: Karlavägen 31
Växel: 08-453 86 00
akademiskinfo@nok.se
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Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som
utan ägare kan agera självständigt och
långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd,
inspiration, utbildning och bildning verka
för tolerans, humanism och demokrati.
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