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Som värderingsdrivet och oberoende förlag
arbetar vi för att möta människors behov av
psykologisk kunskap i olika verksamheter och
livssituationer. Med vår forskningsbaserade
utgivning vill vi stärka dig i dina studier, din
profession eller din personliga utveckling
– så att du kan fortsätta att göra skillnad.

kontakt

nu har vi också skapat psykologiwebben.se
för dig som har ett människovårdande yrke.
det är en digital plats för kunskap, kompetensutveckling och inspiration. Här hittar du
sådant du har glädje och nytta av i din professionella roll, såsom en manualbank och
arbetsblad, formulär och ljudﬁler. du får
också tips om läsning och författare som
föreläser.

åsa norrman
Förläggare psykologi
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
asa.norrman@nok.se

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 och digitala produkter,
besök nok.se/psykologi.

Marie Söderberg
Förläggare psykologi
Leg. psykolog
marie.soderberg@nok.se

ingrid ericson
Förläggare populärpsykologi
ingrid.ericson@nok.se

Natur & Kultur
är Sveriges första
klimatneutrala
förlag. Läs mer
på nok.se/klimat

therese Pietilä
Kund- och säljansvarig
therese.pietila@nok.se
Annika Schildt
Kommunikationsansvarig högskola
annika.schildt@nok.se
Illustration: Maja Säfström

Om du är kursansvarig inom universitet eller högskola,
beställ utvärderingsexemplar på nok.se/utvarderingsexemplar
eller nok.se/digitalautvarderingsexemplarpsykologi.

nneka Magnusson Amu
Marknadskommunikatör psykologi
profession
nneka.magnussonamu@nok.se
Sanna Wallin
PR-ansvarig populärpsykologi
sanna.wallin@nok.se
växel: 08-453 87 00
Mejl: kundsupport@nok.se
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12 verktyg i KBT
Från teori till färdighet
Här presenteras tolv av de mest kraftfulla
verktygen i kbt: god kommunikation, psykoedukation, mål utifrån värderingar, hemuppgifter, utvärdering och återkoppling, avslappning, problemlösning, beteendeaktivering,
beteendeexperiment, medveten närvaro,
exponering och att vidmakthålla framsteg.
   I denna nya utgåva är alla verktygen och
referenserna uppdaterade utifrån aktuellt
forskningsläge. För varje verktyg beskrivs
den teoretiska bakgrunden, forskningsstödet,
vilka resultat du kan förvänta dig, när verktyget bör användas och hur det tillämpas steg
för steg. Det finns också ett fallexempel till
varje verktyg så att du kan öva i rollspel.
   En nyhet är att du via filmade terapisessioner får se smakprov på hur verktygen
kan användas i praktiken. Du når filmerna
genom att logga in på en hemsida med hjälp
av en kod i boken.
Denna kompletta grundbok är lämplig på
utbildningar inom kbt, både på högskolenivå
och kortare kurser samt för professionella
som arbetar med kbt.

2:a
utgåvan

12 verktyg i KBT
Inbunden, 328 sidor
ISBN 978-91-27-82454-6
Utgivning januari 2021

Foto: Ulla-Carin Ekblom

Steven James Linton är seniorprofessor vid Örebro universitet,
verksam vid Center for Health and Medical Psychology (CHAMP).
Han är leg. psykolog och leg. psykoterapeut.
Ida Flink är leg. psykolog och docent i psykologi, verksam vid
CHAMP, Örebro universitet.
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Prolonged exposure terapeutmanual
Emotionell bearbetning vid ptsd

Ta tillbaka ditt liv

Arbetsbok för återhämtning
efter en traumatisk upplevelse
2:a
utgåvan

Prolonged exposure rekommenderas som förstahandsval vid behandling av ptsd. Behandlingen bygger på
exponering för situationer som patienten förknippar
med rädsla efter traumat och imaginativ exponering.
Både terapeutmanualen och arbetsboken är reviderade
och uppdateringarna rör bland annat:
– urvalskriterier för behandling
– utförligare beskrivning av hur man går igenom 		
upplevelser efter exponeringen
– ny forskning kring verkningsmekanismer
– diagnostik utifrån DSM-5 och ICD-11.
Manualen riktar sig till behandlare med kbt-kompetens
och är lämplig som kurslitteratur på psykolog- och
psykoterapeutprogram.

2:a
utgåvan

”Kunskapen är oumbärlig för alla som
behandlar ptsd med behandlingsmodellen.”
Maria Bragesjö, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk
psykologi, utbildare i prolonged exposure och fackgranskare av den
svenska utgåvan.

Edna B. Foa, fil.dr, är professor i klinisk psykologi med inriktning
mot psykiatri vid University of Pennsylvania.
Elizabeth A. Hembree, fil.dr, är biträdande professor i psykologi
med inriktning mot psykiatri vid University of Pennsylvania School
of Medicine.
Barbara Olasov Rothbaum, fil.dr, är professor i psykiatri vid
Institutionen för psykiatri och beteendevetenskap vid Emory
University School of Medicine.
Sheila A.M. Rauch, fil.dr, ABPP, är professor i psykiatri vid
Department of Psychiatry and Behavioral Sciences vid Emory
University School of Medicine.
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Prolonged exposure
terapeutmanual
Inbunden, 229 sidor
ISBN 978-91-27-82771-4
Utgivning februari 2021
Ta tillbaka ditt liv
Mjukband, 118 sidor
ISBN 978-91-27-82772-1
Utgivning februari 2021
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ACT från hjärtat
Hur du som terapeut kan arbeta
flexibelt, processbaserat och
klientcentrerat
Det finns många böcker som beskriver teorin
såväl som den praktiska tillämpningen av ACT.
Däremot finns det få böcker som på ett träffande och belysande sätt fångar det terapeutiska
förhållningssätt som genomsyrar metoden. I
ACT från hjärtat fyller Robyn Walser denna
lucka.
   Hon hjälper såväl nybörjare som erfarna
terapeuter att gå från ett teknikorienterat till
ett mer upplevelsebaserat och flexibelt sätt att
använda ACT, där en hållning av närvaro och
intention väcker liv i det kliniska arbetet.
   Boken är skriven för dig som kan grunderna
i ACT och vill utvecklas som terapeut – och som
människa. Walser menar att din egen erfarenhet
av ACT är viktig för hur du omsätter metoden
i praktiken. Därför innehåller boken – förutom
många terapidialoger samt reflektioner och
dialoger ur handledning – också reflektionsövningar för dig som terapeut.

Foto: New Harbinger

ACT från hjärtat
Översättning: Kristoffer Pettersson
Flexoband, ca 350 sidor
ISBN 978-91-27-82849-0
E-bok 978-912-78285-13
Utgivning april 2021

Robyn D. Walser är en av förgrundsgestalterna
inom ACT. Hon är psykolog och biträdande lektor
vid University of California, Berkeley. Manuela
O’Connell och Carlton Coulter är medförfattare.
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Att testa barn och ungdomar
Om testmetoder i psykologiska
utredningar
En uppskattad grundbok i psykologisk testning
och utredning av barn och ungdomar kommer nu
i en andra, reviderad utgåva.
   Författarna förklarar när det kan vara aktuellt
att testa och går igenom relevant psykometri samt
hur man väljer testmetod. Ett uppdaterat urval
av test presenteras: utvecklings- och begåvningstest, specifika funktionstest, skattningsskalor
och personlighetstest. De ger råd kring den praktiska testsituationen och hur man kan öva på
testning. Ett kapitel ägnas testning av barn med
annan språklig och kulturell bakgrund. Genomgående förespråkar författarna en helhetssyn
och att testresultat måste vägas samman med
all annan information om barnet. De berättar
om återgivning av utredningsresultat, i både
skriftliga utlåtanden och samtal. Boken innehåller
rikligt med illustrativa exempel.
   Boken riktar sig till studerande på psykologprogrammet och inom neuropsykologisk testning,
till yrkesverksamma psykologer samt andra som
vill lära sig mer inom området.

2:a
utgåvan

Att testa barn och ungdomar
Inbunden, 296 sidor
ISBN 978-91-27-82384-6
Utgivning april 2021

Foto: Eva Lindblad

Ann-Charlotte Smedler är psykolog och professor emerita
vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
Eva Tideman är psykolog, specialist i klinisk psykologi och
neuropsykologi samt docent vid Lunds universitet.
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tillförlitlig och relevant kunskap
för sjuksköterskor
Om vetenskap och beprövad
erfarenhet
Sjuksköterskor ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet – och dessa två kunskapskällor utgör fokus
i denna bok. Du får veta vad som utmärker
beprövad erfarenhet och författarna resonerar
kring för- och nackdelar med kunskap från
forskning, av olika typer av design. De vill ge
förståelse för varför och när olika kunskapskällor behövs och vad det innebär att ha ett
vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga
arbetet. Många exempel från omvårdnad bidrar
till förståelse för begrepp och resonemang.
Boken är skriven för studerande på grundläggande och avancerad nivå inom omvårdnad
och vårdvetenskap samt kliniskt verksamma
sjuksköterskor.

tiLLFÖrLitLig OCH reLevAnt
kunSkAP FÖr SJukSkÖterSkOr
Mjukband, ca 160 sidor
ISBN 978-91-27-82768-4
Utgivning maj 2021

Foto: privat

Foto: Eva Lindblad
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ulrica von thiele Schwarz är leg. psykolog
och professor i psykologi vid Mälardalens
högskola.
Henna Hasson är professor i implementering
vid KI och chef för Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för
epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholm.
Lars Wallin är barnsjuksköterska och professor
i omvårdnad, Högskolan Dalarna, där han
leder forskningscentrumet Kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS).
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Integrerad primärvård
Principer, färdigheter och rutiner
för hela vårdcentralens arbete
med beteenderelaterad ohälsa
Integrerad primärvård innebär att alla vårdcentralens yrkesgrupper samverkar kring
patienter med beteenderelaterad psykisk och
fysisk ohälsa. Genom lättillgängliga, integrerade och personcentrerade insatser stöttas
patienterna att göra beteendeförändringar
som främjar deras hälsa och livskvalitet.
Patienten tar en aktiv del i sin vård och alla i
vårdpersonalen bidrar utifrån sin kompetens
– samtidigt som insatserna har sin grund i en
gemensam primärvårdskultur. Syftet är att ge
god vård till fler patienter och att främja en
hållbar arbetsmiljö.
   Denna bok vägleder vårdcentralens alla
medarbetare att genomföra denna organisatoriska utveckling i den egna verksamheten.
Den innehåller även konkreta strategier för att
implementera primärvårdsanpassade interventioner utifrån den egna yrkesbakgrunden.

Nicola Silberleitner, leg. psykolog, och Anneli Farnsworth von
Cederwald, leg. psykolog och industridoktorand på Linnéuniversitetet,
har flera års erfarenhet som utbildare, handledare och föreläsare.
De är kliniskt verksamma på två vårdcentraler.
Patricia J. Robinson, fil.dr och psykolog, är världsledande inom integrerade arbetssätt i primärvården och inom fokuserad ACT.
Foto: privat

Foto: Martin Magntorn

Nyhetsbroschyr_Psykologi_A5_2021_201211.indd 8

Integrerad primärvård
Flexoband, ca 300 sidor
ISBN 978-91-27-82734-9
E-bok 978-91-27-82735-6
Utgivning januari 2021

2020-12-11 15:32

Återhämtningsguiden
Må bra trots stress och press
Stresshantering har tidigare mest handlat om
att minska faktorer som leder till stress. Men
många forskare är idag överens om att det
inte är stressen i sig som orsakar ohälsa – utan
bristen på återhämtning.
   Niclas Almén ger i sin bok många infallsvinklar på återhämtning. Han beskriver också
ett program utvärderat i forskning som stegvis
och strukturerat vägleder läsaren i att förbättra
sin återhämtning i vardagen. Programmet
leder till ökad både mental och fysisk pigghet,
samtidigt som det minskar upplevd stress,
irritabilitet, jäkt, oro, ångest, nedstämdhet
och utmattning. Ens välbefinnande har med
andra ord goda chanser att öka om man följer
råden!
  Återhämtningsguiden riktar sig till personer
som vill leva ett aktivt liv, prestera väl och
må bra även om livet innefattar stress, krav
och problem. Innehållet är relevant både för
de som har utvecklat och de som riskerar att
utveckla stressrelaterad ohälsa.
Återhämtningsguiden
Flexoband, ca 275 sidor
ISBN 978-91-27-82790-5
E-bok 978-91-27-82791-2
Ljudbok 978-91-27-82792-9
Utgivning mars 2021

Foto: Eva Lindblad/1001bild.se

Niclas Almén är leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
specialist i klinisk psykologi och lärare vid Institutionen
för psykologi och socialt arbete på Mittuniversitet.
Han har i tjugo års tid utvecklat metoder för att hjälpa
människor med stressrelaterade besvär.
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Krisstress
Att hantera en pandemi, coronaoro
eller andra långvariga påfrestningar
Vad behöver vi veta om stress och vad kan vi göra
för att orka hålla ut om en kris blir långvarig?
   I situationer vi inte kan kontrollera, vid
förändringar och kriser, ökar stresspåslaget. Det
är svårt att hantera en osynlig fiende som till
exempel covid-19 och ovissheten gör oss oroliga
och rädda. Kommer vi själva och våra närmaste
att drabbas? Och hur?
  Krisstress ger kunskap om stress och verktyg
för hur du kan hantera långvariga påfrestningar.
Sätt inte livet på paus, vänta inte med att ta hand
om dig eller leva ditt liv tills krisen är över – hitta
sätt som är anpassade utifrån omständigheterna
och ta ett litet steg i taget.
   Boken är indelad i tre delar:
1. Stress under kriser
2. Metoder för att hantera stress
3. Specialkapitel för olika situationer som rör
bland annat relationer, konflikter, alkohol, 		
våld och psykisk misshandel, sorg, ensamhet,
coronaoro, att arbeta hemifrån, arbetslöshet,
ekonomisk oro och sömn.

Giorgio Grossi är docent i medicinsk
psykologi och leg. psykoterapeut.

Kerstin Jeding är leg. psykolog och

Foto: Eva Lindblad.1001Bild.se

Giorgio Grossi och Kerstin Jeding, ledande
aktörer inom stresshantering i Sverige, ägnade
sommaren 2020 åt samtidens kanske viktigaste
fråga. I boken Krisstress förmedlar de livsviktig
kunskap om varför vi blir sjuka av stress och ger
strategier för hur man ska orka i en svår tid.

Krisstress
Flexoband, 264 sidor
ISBN 978-91-27-82921-3
E-bok 978-91-27-82922-0
Utgivning november 2020

fil dr. Hon disputerade i psykosocial
arbetsmiljö, stress och hälsa vid
University of Oxford.
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Verklighetsglappet
Så hanterar du dina krav
och förväntningar
Våra förväntningar på livet och oss själva kan
bli en fälla, med orealistiska föreställningar om
hur livet ska vara. Det upplevda glappet mellan
verklighet, krav eller drömmar kan leda till
stress och oro och tära på självkänslan.
  Verklighetsglappet handlar om att se livet
som det är – inte som man tycker att det borde
vara och inte heller som en arena av hinder som
man aldrig kan ta sig över. Boken ringar in ett
fenomen typiskt för vår tid, där motgångar,
negativa händelser och olyckliga perioder ses
som något onormalt. Vi får sällan lära oss hur vi
tar oss an situationer som vi inte kan ändra eller
bemästra – eller när vi ser begränsningar hos oss
själva som inte finns. Vi kämpar antingen på
utan att ändra förhållningssätt eller sjunker ner
i passivitet.
   Åsa Kruse ger hjälp för att kartlägga vilka
föreställningar, krav och förväntningar som
ställer till det för en. Läsaren får konkreta
verktyg för att ta sig vidare när det inte blivit
som man har tänkt eller inte vågar expandera,
vare sig man är ung vuxen, mitt i livet, äldre,
förälder – eller bara vill hitta till den lite mer
banala men avspända verkligheten.

Verklighetsglappet
Inbunden, ca 180 sidor
ISBN 978-91-27-82879-7
E-bok 978-91-27-82880-3
Ljudbok 978-91-27-82881-0
Utgivning april 2021

Foto: Appendix Fotografi

Åsa Kruse är leg. psykolog och leg.
psykoterapeut. Hon är författare till Lämnad,
Att sätta gränser för sig själv och andra och
Tillbaka till jobbet (årets HR-bok 2016).
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Arbetet på jobbet
Om bök och bröte i arbetslivet
Det pågår mycket bredvid det vi själva ser som
vårt jobb och vi behöver hjälp med att hantera
och förstå arbetet vi utför utöver våra egentliga
arbetsuppgifter. Byråkratisk brottning,
missförståndshantering, oförutsägbarheter och
teamarbete utan träning i teamfunktionalitet
är saker vi skulle kunna komma till rätta med
om vi bara vet hur vi ska ta tag i dem.
   Anders Rydell ger hållpunkter, förhållningssätt och förslag på strategier som kan vara
hjälpsamma i strävan mot ett vettigare och mer
hållbart arbetsliv.
  Arbetet på jobbet är en bok till alla som varje
dag kämpar på i en eller annan roll där ute på
våra arbetsplatser.
”Detta är en bok som tar upp det som pågår på
jobbet men som kanske inte ingår i de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Därav titeln på
boken: Arbetet på jobbet. Ofta är det betydligt
mer krångel med arbetet på jobbet än vad det
är med jobbet i sig. Mitt mål är att tydliggöra
och illustrera detta arbete och därmed inspirera
till nya, kreativa, produktiva, hållbara och
hälsosamma vägval i arbetsvardagen – oavsett
om du är toppchef, mellanchef, medarbetare,
specialist eller generalist, tjänsteman eller
hantverkare, fackligt engagerad, HR-specialist
eller organisationskonsult.”

Arbetet på jobbet
Flexoband, ca 180 sidor
ISBN 978-91-27-82860-5
E-bok 978-91-27-82861-2
Utgivning mars 2021

Foto: Freddy Billqvist

Anders Rydell är leg. psykolog
och arbetar som organisationskonsult med bl.a. teamutveckling,
arbetsmiljökartläggningar och
konflikthanteringsuppdrag.
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Dansa på deadline
Uppskjutandets psykologi
Skjuta upp, prokrastinera, göra det i morgon.
Gränsen mellan medveten prioritering och
reflexmässig flykt är sällan knivskarp. Om vi
väntar med att påbörja en arbetsuppgift som
vi ändå anar att chefen kommer att glömma
bort – då är vi väl snarare smarta än lata? Men
att ständigt leta anledningar till att skjuta upp
våra åtaganden kan leda oss in i en negativ
spiral där vi får allt svårare att göra det vi ska
och vill.
   Många stressar inför deadline och för de allra
flesta gäller att ju närmare tidsgränsen vi kommer, desto mer blir gjort. Men prokrastinering
kan ha ett högt pris, både för den som ägnar sig
åt det och för omgivningen.
  Dansa på deadline ger en vetenskaplig
förklaring till varför vi skjuter upp saker och
visar hur vi kan göra för att förändra vårt
beteende. Utgångspunkten är forskning inom
beteendeekonomi, kognitiv neurovetenskap
och inlärningspsykologi.
   Denna nyutgåva av den uppskattade boken
från 2014 är försedd med ett nyskrivet förord av
Alexander Rozental.

Foto: Kristoffer Rozental
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Nyutgåva

Dansa på deadline
Flexoband, ca 290 sidor
ISBN 978-91-27-82923-7
E-bok 978-91-27-13618-2
Utgivning januari 2021

Alexander Rozental är leg. psykolog och har
disputerat i klinisk psykologi vid Stockholms
universitet.
Lina Wennersten är journalist och utredare
vid Riksantikvarieämbetet.
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galenskap
– en bok om vetenskap
Psykiatrin ger bättre och säkrare vård idag än
för 100 år sedan och vi kommer att få se nya förslag på hur psykiska sjukdomar lindras, botas
och förebyggs. En svårighet är dock att det inte
fi nns någon annan grund för diagnos än de symtom patienten själv berättar om; inget blodprov
att ta, ingen röntgenbild att granska. Samtidigt
är just diagnoser helt centrala för att avgöra om
behandlingen fungerar.
Att människor kan simulera psykisk sjukdom
är en sak. Ett värre problem är att psykiatriska
diagnoser kan användas i andra syften än att
hjälpa människor.
En bok om diagnoser, evidens och vetenskap
– och vad som ser ut att vara det.
”Andeutdrivning har bedrivits i tusentals år över
hela jorden och måste därmed med råge sägas
uppfylla kravet på beprövad erfarenhet. Trots
detta används inte metoden mot psykisk ohälsa
i svensk skattefi nansierad sjukvård.
Att exorcism kan leda till skador eller försämra
en patients tillstånd är inte i sig ett argument
mot praktiken. Men vi måste ställa oss samma
fråga som vi ställer för andra behandlingar:
Står riskerna med andeutdrivning i proportion
till vinsterna?”

LEIF
Nat
kult

gALenSkAP – en BOk OM vetenSkAP
Flexoband, 200 sidor
ISBN 978-91-27-82908-4
E-bok 978-91-27-82909-1
Utgivning mars 2021

Foto: Joseph Cunningham
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Mikael Landén är professor i psykiatri
vid Göteborgs universitet, forskar på
Karolinska institutet och är överläkare
på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
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CILLA DALÉN
Ingvar
Lundbergpriset

LEIF ZERN
Natur & Kulturs
kulturpris

Grattis till
årets
pristagare!
ra priser
Läs mer om vå
r på nok.se
och stipendie

MAJA HAGERMAN
Natur & Kulturs
populärvetenskapliga pris

ANNA GUSTAFSSON
OCH LISA RÖSTLUND
Natur & Kulturs
debattbokspris

DJORDJE ZARKOVIC
Årets översättning

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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Natur & Kultur
Box 27323
102 54 Stockholm
Besök: Karlavägen 31
Växel: 08-453 87 00
kundsupport@nok.se

ISBN: 9789127460140

Missa inte Psykologiwebben – en digital plats
för kunskap, kompetensutveckling och inspiration
för dig som har ett människovårdande yrke.
Här hittar du sådant du har glädje och nytta av
i din professionella roll, såsom en manualbank och
arbetsblad, formulär och ljudfiler. Du får också
tips om läsning och författare som föreläser.
Läs mer på psykologiwebben.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.
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