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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 människo-
vårdande 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 nyheter 
inom psykologi, populärpsykologi, ledarskap, 
socialt arbete och vård. För att läsa om våra andra 
böcker, besök nok.se/psykologi.

Beställ utvärderingsexemplar på  
nok.se/utvarderingsexemplar
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UTVECKLINGSPSYKOLOGI
Inbunden, ca 420 sidor
ISBN 978-91-27-82697-7
Utgivning augusti 2019

KBT UR ETT BARNPERSPEKTIV
Inbunden, ca 320 sidor
ISBN 978-91-27-82324-2
Utgivning augusti 2019

Utvecklingspsykologi
Utvecklingspsykologi leder läsaren  
genom hela livet – över fostertiden, 
spädbarnsåren, förskoleåren, tidiga 
skolår, ungdomsåren och vuxenåren. 
För varje period beskrivs centrala 
aspekter av den fysiska, kognitiva 
och socioemotionella utvecklingen. 
Vardagsnära exempel och illustra-
tioner levandegör texten och skapar 
förståelse. 
 Denna fjärde utgåva är kraftigt  
reviderad och uppdaterad bl.a. med 
kunskap om olika familjekonstella- 
tioner och kontexter, könsidentitet  
och nya rön om hjärnan och om 
genetik. Den riktar sig till studerande 
och verksamma inom förskola, skola, 
hälso- och sjukvård, psykiatri och 
socialtjänst. 

KBT ur ett barnperspektiv 
Förhållningssätt och anpassningar i psykiatriskt 
arbete
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Anna Rosengren 
är leg. psykolog, 
handledare i KBT och 
blivande specialist 
inom klinisk psykologi. 
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Philip Hwang är  
professor i tillämpad 
psykologi vid Göte- 
borgs universitet, leg. 
psykolog och leg. 
psykoterapeut. Björn 
Nilsson är beteende-
vetare och interna-
tionellt verksam med 
grupp- och ledarut-
veckling. 

FJÄRDE 
UTGÅVAN

Vid bedömning och behandling av 
barn och tonåringar behöver man 
utgå ifrån deras perspektiv. Psykolo-
gen Anna Rosengren beskriver hur 
man lyckas med det – hur man håller 
fokus på barnets bästa, gör behand-
lingen begriplig och anpassar den till 
barnets villkor, ålder och förutsätt-
ningar. Viktiga aspekter av arbetet 
fördjupas, såsom hur man samarbetar 
med föräldrar, frågar om våld och gör 
suicidriskbedömningar. Konkreta 
exempel visar hur man går tillväga  
i varje steg, framför allt vid vanliga  
utmaningar som när tonåringar 
ifrågasätter behandlaren eller inte 
vill prata. Boken riktar sig till alla 
som vill lära sig mer om behandling 
av barn och tonåringar, och som har 
förkunskaper i KBT.
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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 terapeu-
tiska alliansen både inför och under 
KBT-behandlingen. Rikligt med 
dialoger, praktiska övningar och ned-
laddningsbara arbetsblad gör boken 
till en oersättlig resurs för kliniker. 

Sylvie Naar är professor och chef för Avdelningen för beteendevetenskap 
vid Institutionen för allmänmedicin och folkhälsa 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 SAMTAL OCH KBT 
Översättning: Gun Zetterström
Flexiband, 304 sidor
ISBN 978-91-27-82406-5
Utgivning juni 2019
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Att möta och motivera människor i kris

Den här boken 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 
i metoden motiverande samtal. Syftet är att som samtals-
ledare kunna lyssna och ställa frågor för att locka fram 
den andres egna resurser och förmågor samt ge stöd. 

MOTIVERANDE, 
MEDMÄNSKLIGA SAMTAL
Mjukband, 220 sidor
ISBN 978-91-27-82415-7
E-BOK 978-91-27-82417-1 
Utgivning augusti 2019

Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut 
och hon 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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Motiverande, medmänskliga 
samtal
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UNIFIED PROTOCOL  
FÖR BARN
Översättning:  
Johanna Svartström
Mjukband, ca 240 sidor
ISBN 978-91-27-82478-2
Utgivning december 2019

NÄR DET HÄLSOSAMMA  
BLIR OHÄLSOSAMT
Mjukband, ca 300 sidor
ISBN 978-91-27-82366-2
E-BOK 978-91-27-82368-6
Utgivning november 2019

Unified protocol 
– Arbetsbok
Diagnosöverskridande behandling för 
barn respektive ungdomar

Unified protocol tar upp mekanismer som  
är gemensamma vid bland annat olika  
ångestsyndrom och depression. Dessa två 
böcker hjälper barn (7–13 år) respektive 
ungdomar (från 13 år). Här förmedlas 
känslokunskap, tekniker för medveten 
närvaro och kognitiv omstrukturering, 
problemlösning, exponering och beteende-
aktivering. Framställningen är anpassad 
till barn respektive tonåringar, med många 
interaktiva övningar och nedladdningsbart 
arbetsmaterial.
 Behandlingen är skapad av internationellt 
ledande forskare inom området och ska 
genomföras i samarbete med en KBT- 
utbildad behandlare.

När det hälsosamma blir 
ohälsosamt 
Hjälp när tankar om kropp, mat och ätande tagit 
över ditt liv

Det är vanligt att ett från början hälsosamt sätt att leva 
och en längtan efter att vara nöjd med sin kropp går 
över i tvång, förbud, nedstämdhet och att göra saker 
som är skadliga för kroppen. Den här boken innehåller 
ett behandlingsprogram utifrån KBT som har gott stöd 
i forskning för personer som fått problem med för stort 
fokus på mat, kropp, vikt och träning – som är en sorts 
ätstörning. Konkreta strategier hjälper dig att bryta 
onda cirklar och göra förändringar, så att du kan fylla 
tillvaron med det som får dig att må bra – och att tillåta 
dig att njuta av livet.

Evelina Linder är socionom och leg. 
psykoterapeut. Erika Nyman Carlsson 
har en fil.kand inom psykologi och 
doktorerar inom ätstörningsfältet. De har 
lång erfarenhet av att införa, utveckla och 
arbeta med ätstörningsfokuserad KBT. 

Fo
to

: C
aro

la B
jö

rk
Huvudförfattaren Jill Ehrenreich-May är docent vid Child 
division of the Department of psychology, University of Miami. 
Medförfattare är bland andra David H. Barlow, professor 
emeritus vid University of Miami. 

UNIFIED PROTOCOL  
FÖR UNGDOMAR
Översättning:  
Johanna Svartström
Mjukband, ca 120 sidor
ISBN 978-91-27-82477-5
Utgivning december 2019
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PSYKOPATEN
Inbunden, ca 180 sidor
ISBN 978-91-27-81853-8
E-BOK 978-91-27-82699-1 
Utgivning september 2019

KLIMATPSYKOLOGI
Flexiband, 224 sidor
ISBN 978-91-27-82557-4
E-BOK 978-91-27-82558-1
Utgivning oktober 2019

Klimatpsykologi
Kunskap om människans beteenden, känslor och per-
ception ger verktyg för ett hållbart samhälle och mer 
effektivt klimatarbete. 
 Klimatpsykologi är boken för dig som vill agera aktivt 
för klimatet, i din roll som ledare, beslutsfattare och 
medmänniska. Den är för dig som är engagerad i miljö-
rörelsen, för dig som har en position i samhället med 
möjlighet att påverka och för dig som själv börjat göra 
förändringar men är frustrerad över att kompisarna eller 
politikerna inte gör sin del.

Psykopaten
Verkligheten bortom myten

Boken ger aktuell forskning om 
psykopati – bortom vanliga myter 
och missuppfattningar. Författarna 
fördjupar förståelsen genom att 
beskriva hur psykopatiska drag kan 
ta sig uttryck i vardagen, arbetslivet 
och i kriminella miljöer. De beskriver 
känslokyla hos barn och ungdomar, 
hjärnans belöningssystem, rädslans 
funktion och varför man kan attra-
heras av psykopater. 
 Boken är användbar för verksamma inom rättsväsende, 
ungdomsvård, socialtjänst, hälso-och sjukvård, samt för 
blivande psykologer, psykoterapeuter och specialistläkare 
i psykiatri.

Författarna Frida Hylander, 
Kata Nylén och Kali Andersson 
är alla leg. psykologer. 
Mer info fi nns här: 
klimatpsykologerna.se

Karolina Sörman är med.dr, forskare vid Centrum för psykiatriforskning 
på KI och enhetschef för Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning. 
Marianne Kristiansson är leg. läkare och specialist inom rättspsykiatri. 
Hon är avdelningschef och överläkare på Rättsmedicinalverket samt 
adjungerad professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI. 
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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 psykos-
tillståndet, 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.

Johan Cullberg är professor i psykiatri, 
psykoanalytiker och författare till flera 
uppskattade klassiska läroböcker i  
psykiatri samt verk för allmänheten.  
Maria Skott är med.dr, sjuksköterska och 
utvecklingsansvarig på Psykiatri Nordväst 
i Stockholm. Hon har tidigare arbetat med 
förstagångsinsjuknade psykospatienter  

i 30 år. Pontus Strålin är med.dr och överläkare vid Psykosprogrammet,  
Psykiatri Sydväst, Stockholm.ATT INSJUKNA I PSYKOS

Mjukband, ca 120 sidor
ISBN 978-91-27-82510-9
E-BOK 978-91-27-82511-6
Utgivning november 2019
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När vi möter människor som har  
en annan kulturell bakgrund än  
vi själva riskerar vi att antingen se 
personen som en representant för sin 
kultur, eller att helt bortse från bak-
grunden 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, om-
sorg och elevhälsa, samt till personal 
vid anläggningsboenden och statliga 
och kommunala myndigheter. 

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

INTERKULTURELL MEDVETENHET
Mjukband, 136 sidor
ISBN 978-91-27-82364-8
E-BOK 978-91-27-82365-5
Utgivning augusti 2019

Interkulturell 
medvetenhet
Med kunskap, självkännedom,  
acceptans, nyfikenhet och välvilja
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ADHD i arbetslivet
Konkreta strategier för en bättre arbetsdag

ADHD i arbetslivet innehåller 
strategier och verktyg som perso

ner med adhd kan kan använda för att få sin 
arbetsdag att fungera bättre. 
 Kursen riktar sig till dig som arbetar som 
coach, arbetsförmedlare eller stödperson till en 
person med adhd, eller dig som är vuxen och 
har adhd. 

Kursens avsnitt:
• Planera
• Kom i tid
• Organisera och prioritera
• Om motivation och upp märksamhet.

Varje avsnitt innehåller filmade instruktioner, 
övningsmaterial och konkreta verktyg och 
strategier för att få arbetsdagen att fungera. 
 Metoderna bygger på KBT, den psyko
logiska behandling som har starkast veten
skapligt stöd vid adhd. Du kan gå kursen på 
egen hand, eller gemensamt i grupp.

Katarina A. Sörngård är leg. psykolog, leg. psyko tera
peut och specialist i neuropsykologi och psyko logisk 
behandling. Hon har lång erfarenhet av att utreda och 
behandla personer som har adhd. I många år har hon 
arbetat inom vuxen psykiatrin och är nu verksam på sin 
 privata mottagning i Stockholm.
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ADHD I ARBETSLIVET
Onlinekurs, tidsåtgång ca 2 timmar
ISBN 9789127823907
Utgivning april 2019

Tillbaka
till jobbet

Visioner
som blir av

Tillbaka 
till jobbet

vänder sig till chefer och 
HR personal som följer 
medarbetare genom en 
rehabilitering efter sjuk
skrivning. Kursen inleds 
med avsnitt om orsaker 
till sjukskrivning och vanliga myter inom 
området, för att sedan genom filmade före
läsningar och textavsnitt steg för steg visa 
vad du som chef kan göra i olika skeden 
av en medarbetares sjukskrivning. Kursen 
avslutas med ett avsnitt om förebyggande 
åtgärder.

Åsa Kruse är leg. psykolog och leg. psykoterapeut
med KBTinriktning. Hon är en uppskattad föreläsare
och verksam inom företagshälsovården med mångårig
erfarenhet av att föreläsa, handleda och arbeta med
stressrelaterad ohälsa.

TILLBAKA TILL JOBBET
Onlinekurs, tidsåtgång ca 3 timmar
ISBN 9789127823914
Utgivning september 2018

En arbetsdag 
innehåller 

ofta en strid ström av 
aktiviteter; mejl, telefon
samtal, möten och andra 
uppgifter. Men vad hän
der med de långsiktiga 
frågorna? Denna online
kurs har som syfte att ge dig chansen att 
utveckla ert strategiska arbete. Kursen 
innehåller texter, filmade föreläsningar,
reflektionsfrågor och kunskapstester, och 
avslutas med ”Saras bästa tips” och en 
handlingsplan.

Sara Ingvarsson är leg. psykolog och certifierad i meto
den Organizational Behavior Management (OBM) i
Sverige. Hon har arbetat som psykolog i 17 år och med
organisationsutveckling och ledarskap i 12 år. Idag
driver hon eget företag med fokus på organisations
utveckling, utbildningar och föreläsningar.

VISIONER SOM BLIR AV
Onlinekurs, tidsåtgång ca 3 timmar + eget arbete
ISBN 9789127823822
Utgivning september 2018

Fortbilda dig med Natur & Kultur Akademi! Välkommen till ett av 
våra föreläsningstillfällen, eller gå en onlinekurs i den takt som passar 
dig: på dator, mobil eller surfplatta.

Kurser

Natur & Kultur Akademi 
@nokakademi

KOMMANDE FÖRELÄSNINGAR

8 oktober 2019: Bemöta, fånga upp och ge stöd till traumatiserade barn med Moa Mannheimer,
Sofia Bidö och Poa Samuelberg.
Start hösten 2019: Arvid Janson & Niklas Laninge – boot camp i digitala beteenden och
beteendedesign.
3 april 2020: Så byggs inre styrka och hållbarhet med självmedkänsla med Christopher
Germer (USA).

ONLINE

ONLINE ONLINE

Nyfiken på en onlinekurs?
Prova demon på nok.se/demoonlinekurs
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ADHD i arbetslivet
Konkreta strategier för en bättre arbetsdag

ADHD i arbetslivet innehåller 
strategier och verktyg som perso

ner med adhd kan kan använda för att få sin 
arbetsdag att fungera bättre.

Kursen riktar sig till dig som arbetar som 
coach, arbetsförmedlare eller stödperson till en 
person med adhd, eller dig som är vuxen och 
har adhd.

Kursens avsnitt:
• Planera
• Kom i tid
• Organisera och prioritera
• Om motivation och uppmärksamhet.

Varje avsnitt innehåller filmade instruktioner,
övningsmaterial och konkreta verktyg och 
strategier för att få arbetsdagen att fungera.

Metoderna bygger på KBT, den psyko
logiska behandling som har starkast veten
skapligt stöd vid adhd. Du kan gå kursen på 
egen hand, eller gemensamt i grupp.

Katarina A. Sörngård är leg. psykolog, leg. psykotera
peut och specialist i neuropsykologi och psykologisk 
behandling. Hon har lång erfarenhet av att utreda och
behandla personer som har adhd. I många år har hon
arbetat inom vuxenpsykiatrin och är nu verksam på sin
privata mottagning i Stockholm.
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ADHD I ARBETSLIVET
Onlinekurs, tidsåtgång ca 2 timmar
ISBN 9789127823907
Utgivning april 2019

Tillbaka  
till jobbet

Visioner 
som blir av

Tillbaka 
till jobbet 

 vänder sig till chefer och 
HR personal som följer 
medarbetare genom en 
rehabilitering efter sjuk
skrivning. Kursen inleds 
med avsnitt om orsaker 
till sjukskrivning och vanliga myter inom 
området, för att sedan genom filmade före
läsningar och text avsnitt steg för steg visa 
vad du som chef kan göra i olika skeden 
av en medarbetares sjukskrivning. Kursen 
avslutas med ett avsnitt om förebyggande 
åtgärder. 

Åsa Kruse är leg. psykolog och leg. psykoterapeut 
med KBTinriktning. Hon är en uppskattad föreläsare 
och verksam inom företagshälsovården med mångårig 
erfarenhet av att föreläsa, handleda och arbeta med 
stressrelaterad ohälsa.

TILLBAKA TILL JOBBET
Onlinekurs, tidsåtgång ca 3 timmar
ISBN 9789127823914
Utgivning september 2018

En arbetsdag 
innehåller 

ofta en strid ström av 
aktiviteter; mejl, telefon
samtal, möten och andra 
uppgifter. Men vad hän
der med de  långsiktiga 
frågorna? Denna online
kurs har som syfte att ge dig chansen att 
ut veckla ert strategiska arbete. Kursen 
innehåller texter, filmade föreläsningar, 
reflektions frågor och kunskapstester, och 
avslutas med ”Saras bästa tips” och en 
 handlingsplan. 

Sara Ingvarsson är leg. psykolog och certifierad i meto
den Organizational Behavior Management (OBM) i 
Sverige. Hon har arbetat som psykolog i 17 år och med 
organisationsutveckling och ledarskap i 12 år. Idag 
driver hon eget företag med fokus på organisations
utveckling, utbildningar och föreläsningar.

VISIONER SOM BLIR AV
Onlinekurs, tidsåtgång ca 3 timmar + eget arbete
ISBN 9789127823822
Utgivning september 2018

Fortbilda dig med Natur & Kultur Akademi! Välkommen till ett av 
våra föreläsningstillfällen, eller gå en onlinekurs i den takt som passar 
dig: på dator, mobil eller surfplatta.

Kurser

Natur & Kultur Akademi 
@nokakademi

KOMMANDE FÖRELÄSNINGAR

8 oktober 2019: Bemöta, fånga upp och ge stöd till traumatiserade barn med Moa Mannheimer, 
Sofia Bidö och Poa Samuelberg.
Start hösten 2019: Arvid Janson & Niklas Laninge – boot camp i digitala beteenden och 
 beteendedesign. 
3 april 2020: Så byggs inre styrka och hållbarhet med självmedkänsla med Christopher 
 Germer (USA).

ONLINE

ONLINE ONLINE

Nyfiken på en onlinekurs?  
Prova demon på nok.se/demoonlinekurs
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BOKEN OM SEX
Inbunden, 320 sidor
ISBN 978-91-27-82419-5
E-BOK 978-91-27-82420-1
Utgivning juni 2019

DU, JAG OCH SEX
Inbunden, ca 120 sidor
ISBN 978-91-27-82457-7
E-BOK 978-91-27-82459-1
Utgivning september 2019

Boken om sex
Denna bok handlar om lustens och 
upphetsningens psykologi och fysio- 
logi. Del 1 handlar om hur kroppen 
fungerar, behov varierar och vad som 
väcker eller bromsar vår sexuella 
lust. Del 2 tar upp vanliga sexuella 
svårigheter som att inte längre ha 
lust, ha svårare att få stånd, när sex 
gör ont eller när man vill olika mycket. 
Del 3 beskriver sexualiteten i ett 
livsperspektiv, till exempel den första 
sexuella erfarenheten, sex under små-
barnsåren och efter klimakteriet.
 Boken är fylld med fakta och dia- 
loger som visar hur vi kan tala om 
och skapa ett sexliv som vi tycker om 
och njuter av – i livets olika faser.

Du, jag och sex
Om lust och närhet i parrelationer

Hur kan jag berätta att jag är för trött för sex, och ändå 
förmedla att jag älskar min partner? Eller vara tydlig 
med vad jag saknar och längtar efter? Det är vanligt att 
vi inte pratar med varandra, utan gissar vad vår partner 
vill och behöver. Risken är att vi sårar varandra i onödan 
eller blir missnöjda. 
 Här berättar två erfarna psykologer hur par kan hantera 
olikheter och bli mer nöjda med sitt sexliv, bland annat 
genom bättre kommunikation. 

Johanna Ekdahl är 
leg. psykolog och 
docent inom psykologi 
på Mittuniversitetet i 
Östersund. Sedan drygt 
tio år arbetar hon med 
och forskar om sexuella 
svårigheter.

Ida Flink är leg. psykolog och docent i 
psykologi, verksam vid Center for Health  
and Medical Psychology (CHAMP) vid Örebro 
universitet. Steven James Linton är leg. 
psykolog, leg. psykoterapeut och senior 
professor i klinisk psykologi vid Örebro 
universitet.
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VAD ALLA FÖRÄLDRAR 
BORDE FÅ VETA
Flexiband, 176 sidor
ISBN 978-91-27-82346-4
E-BOK 978-91-27-82347-1
Utgivning september 2019

VI SLOG FÖLJE EN STUND
Inbunden, 176 sidor
ISBN 978-91-27-82507-9
E-BOK 978-91-27-82508-6
Utgivning september 2019

Vad alla föräldrar borde få veta
Barnets första tolv år

Att vara förälder är ingen barnlek! Det fi nns massor av 
information och tips för föräldrar, men däremot inte några 
lösningar som passar för alla. Den här boken ger hjälp att 
sålla i det enorma informationsfl ödet genom att utgå från 
forskning och presentera sådant som visat sig fungera 
bra för många. En sak forskare världen över enats om är 
att en god relation mellan föräldrar och barn är bland det 
viktigaste. 
 Ingen är eller behöver vara perfekt för att duga – 
däremot har alla möjlighet att utvecklas.

Vi slog följe en 
stund
Möten och minnen från terapirum 
och radio

Mannen som inte kunde välja, kvin-
nan som var lat, pappan som hade en 
älg och paret med garderobsdörrarna 
är några personer Allan Linnér slagit 
följe med en stund. 
 Här har han samlat tankar och 
refl ektioner kring vanliga dilemman, 
sorger och frågor hos de klienter han 
mött. Temat är samtal och möten 
som förändrar – och att terapeuter 
också är människor. 

Kajsa Lönn Rhodin, leg. psykolog och 
leg. psykoterapeut, och Maria Lalouni, 
leg. psykolog och medicine doktor, har 
fördjupat sig i frågan om föräldrarollens 
betydelse och utmaningar. 

Allan Linnér är leg. 
psykolog och leg. 
psykoterapeut, verksam 
i Stockholm och känd 
för allmänheten som 
Radiopsykologen i P1 
fram till januari 2019.
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NUDGING I PRAKTIKEN
Flexiband, ca 180 sidor
ISBN 978-91-27-82407-2
E-BOK 978-91-27-82408-9
Utgivning september  2019

DIGITALA BETEENDEN
Inbunden, 168 sidor
ISBN 978-91-27-82445-4 
E-BOK 978-91-27-82446-1
Utgivning augusti 2019

Nudging i praktiken
Så gör organisationen det lätt att göra rätt 

Även när vi vet att vi borde äta hälsosammare, slänga 
mindre mat och spara mer till pensionen gör vi inte alltid 
så. När gapet mellan vilja och handling inte kan över-
bryggas med ökad information kan vi behöva en hjälpande 
knuff – nudging. Nudging innebär att kombinera psyko-
logi och design för att göra det lätt att göra rätt, utan att 
använda lagar, förbud eller ekonomisk kompensation.
Det här är den första svenska handboken i nudging.  
Den guidar dig genom Beteenderesan, där du steg för steg 
förenklar för dina kunder och din organisation att fatta 
önskvärda beslut. Målet är beteendeförändring som gynnar 
individen, dina affärsmässiga resultat och planeten.

Författarna Ida Lemoine, Kajsa Lindström, 
Linda Lindström och Samuel Salzer är alla 
verksamma på Sveriges första 
beteendebyrå, Beteendelabbet. De 
arbetar för att skapa hållbar utveckling 
inom bostad, transport, sparande, vård och 
hälsa. 

Fo
to

: A
p

p
end

ix fo
to

g
rafi

Digitala beteenden
En verktygslåda för kundfokuserad 
design

Hur får vi människor att klicka på 
annonser, köpa varor och använda 
appar? 
 För att urskilja viktiga insikter och 
avgöra vilka insatser som ska göras 
behöver vi känna till de grundläg-
gande orsakerna till att vi människor 
gör som vi gör. Och vi behöver en 
ny verktygslåda att använda inom 
produktdesign, tjänsteutveckling, 
kommunikation och strategiarbete.
Det här är en bok för dig som skapar 
digitala tjänster – eller rättare sagt 
skapar tjänster med ett tydligt syfte 
att driva beteenden, affärer eller 
förändring.

Niklas Laninge är 
psykolog och Arvid 
Janson är civilingenjör 
med en andra examen 
i marknadsföring. 
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VÄRDERINGSBASERAT 
LEDARSKAP
Inbunden, ca 220 sidor
ISBN 978-91-27-82460-7 
E-BOK 978-91-27-82461-4
Utgivning september 2019

ALLT LJUS PÅ TEAMET
Mjukband, ca 180 sidor
ISBN 978-91-27-81898-9
E-BOK 978-91-27-82714-1
Utgivning november 2019

Värderingsbaserat 
ledarskap
Mening, tillit och transformation 

Globalisering, digitalisering och 
klimatförändringar leder till att 
arbetslivet alltmer präglas av för-
ändring, komplexitet och krav på 
hållbarhet. Ett värderingsbaserat 
ledarskap ger chefer riktning och 
handlingskraft. Det lägger även 
grunden för ett starkt engagemang 
och en känsla av mening hos med-
arbetare. Kunskap om värderings-
baserat ledarskap varvas med olika 
reflektionsövningar, intervjuer och 
praktiska verktyg.
 Boken är skriven för dig som på 
något sätt utövar ledarskap, såsom 
chef med personalansvar, entrepre-
nör eller projektledare.

Allt ljus på teamet
En handbok för teamutveckling

Denna bok ger kunskap och verktyg 
som kan förbättra samarbete och 
prestation i team. Den teroetiska 
basen är Susan A Wheelans forsk-
ning och hennes Integrated Model of 
Group Development (IMGD). Boken 
innehåller exempel från arbetslivet 
som visar hur teamutveckling i prak-
tiken kan gå till. Allt ljus på teamet  
är skriven för team, teamledare, 
konsulter och HR. 

Julia Norinder har  
arbetat med värde-
ringsbaserat ledarskap i 
snart två decennier som 
konsult, vd och HR-chef. 
Idag är Julia HR- och 
kommunikationschef 
på Sida.

Författarna har alla lång erfaremhet av teamutveckling i både svenska 
och internationella företag. Mette Sandahl är organisationskonsult och 
ICF-certified coach, Mattias Wihlborg är arbetsmiljöspecialist och  
organisationskonsult, Christian Jacobsson är docent i psykologi och leg. 
psykolog, Maria Åkerlund är leg. psykolog och organisationskonsult. 
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Boken gavs ut på engelska  
i juni 2019: 

TEAMS IN THE SPOTLIGHT  
A handbook for team 
development 
ISBN 978-91-27-81899-6  
E-BOOK 978-91-27-82683-0 
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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.

Har du lyssnat till 
 förortens poeter?

Natur &Kultur hjälper dig höra.

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. EN OBEROENDE KRAFT
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Kontakt
Therese Pietilä Kund- och säljansvarig therese.pietila@nok.se
Annika Schildt Kommunikationsansvarig högskola annika.schildt@nok.se
Sanna Wallin Kommunikationsansvarig psykologi sanna.wallin@nok.se
Ingrid Ericson Förläggare populärpsykologi ingrid.ericson@nok.se
Åsa Norrman Förläggare psykologi asa.norrman@nok.se
Marie Söderberg Förläggare psykologi 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 fl er 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. Anmäl dig på nok.se/nyhetsbrev. 

Facebook: Natur & Kultur Psykologi

Instagram: @nokpsykologi

Twitter: @nokpsykologi

Linkedin: Natur & Kultur Psykologi

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.

Har du lyssnat till 
 förortens poeter?

Natur &Kultur hjälper dig höra.

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. EN OBEROENDE KRAFT
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Psykologi  
Populärpsykologi
Ledarskap 
Socialt arbete
Vård 

Natur & Kultur
Box 27323
102 54 Stockholm
Besök: Karlavägen 31
Växel: 08-453 86 00
akademiskinfo@nok.se

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.

nok.se

Höst 2019
ISBN: 9789127827332
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