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NIKLAS MÖLLER, ISABEL PETRINI, ULF GUSTAVSSON

Krig, tortyr och flykt
Vad det gör med människan och 
hur vi kan hjälpa

INGA DENNHAG

Makt och psykoterapi

Hur påverkas vi människor av extremt våld såsom krig, 
konflikter och tortyr? Kan man någonsin bli densamma? 
Vad ska jag tänka på i mötet med en person som har er-
farenheter lång bortom mina egna? Hur arbetar jag med 
tolk? Och vad kan vi som behandlare göra eller påverka?

Krig, tortyr och flykt varvar teori och forskning med 
många fallexempel, berättelser och dialoger baserade 
på författarnas gedigna erfarenhet. Författarna tar även 
upp hur man kan skapa goda förutsättningar för att som 
behandlare bära dessa livsöden på ett sätt som främjar 
både kvalitet i vården och den egna hälsan. Boken är 
skriven för alla som i sitt yrke möter människor som flytt, 
eller varit med om krig och tortyr: till exempel verksam-
ma inom psykiatrin, socialtjänsten, polisen, på flykting-
förläggningar, vårdcentralen och i skolan. 

Vilka former av makt finns mellan klient och terapeut 
– och hur kan makten påverka psykoterapin? Detta 
undersöks i den här boken, som också beskriver hur makt 
vid behov kan utjämnas för att stärka alliansen och öka 
träffsäkerheten i bedömningar och insatser.

Boken ger kunskap om jämställdhet, mångfald, fördo-
mar och normer. Här finns också fördjupning om genus/
kön, sexualitet, allians, språk och kommunikation, samt 
fallexempel med maktanalyser. Författaren visar även hur 
kulturpsykologi, intersektionalitet och normkritik kan ingå 
i en fallkonceptualisering. Reflektionsfrågor och övningar 
bidrar till att öka medvetenheten om makt och att om-
sätta kunskapen i praktisk handling.

Boken vänder sig till psykolog- och psykoterapistude-
rande samt till yrkesverksamma psykologer, psykotera-
peuter, psykiatri- och vårdpersonal.

NYHET

NYHET

Niklas Möller (i mitten) är leg. 

psykolog och verksamhetschef vid 

Röda Korsets behandlingscenter 

för krigsskadade och torterade 

i Uppsala. Isabel Petrini är leg. 

psykolog och arbetar på samma 

behandlingscenter. Ulf Gustavsson 

är leg. psykolog och leg. psykotera-

peut och tidigare verksamhetschef 

vid Röda Korsets behandlingscen-

ter för krigsskadade och torterade 

i Uppsala. Han arbetar i dag i egen 

praktik.
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Krig, tortyr och flykt

Niklas Möller, Isabel Petrini,  
Ulf Gustavsson

Mjukband, 290 sidor

Utkom oktober 2017

ISBN 978-91-27-81847-7

Inga Dennhag är fil.dr, leg. psyko-

log och leg. psykoterapeut. Hon 

forskar och undervisar på enheten 

för barn- och ungdomspsykiatri vid 

Umeå universitet samt är kliniskt 

verksam inom barn- och ungdoms-

psykiatrin.
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Makt och psykoterapi

Inga Dennhag

Mjukband, 234 sidor

Utkom december 2017

ISBN 978-91-27-14705-8
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CHRISTINA MORBERG PAIN, NIKI SUNDSTRÖM,  
FREDRIK TYSKLIND

MBT i teori och praktik 
Om mentaliseringsbaserad terapi
Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har utvecklats för be-
handling av vuxna med borderline personlighetssyndrom  
och har god evidens. 

Boken förmedlar den teoretiska grunden i bokens första del. 
Tack vare att författarna har arbetat med och undervisat i MBT 
under många år har boken sedan en tonvikt på det kliniska 
arbetet. De beskriver utförligt och med många fallexempel 
hur man skriver en krisplan, gör en problemformulering och 
håller en psykopedagogisk kurs, samt bedriver individual- 
och gruppterapi

Det övergripande målet i en MBT-behandling är att skapa 
en terapeutisk process så att patienten lär sig mer om vad 
som pågår i sitt eget inre, hur andras inre uppfattas samt  
hur inre upplevelser påverkar andras inre upplevelser  
– med andra ord en ökad mentaliseringsförmåga. 

MBT i teori och praktik är skriven för verksamma inom 
psykiatrin, personal på behandlingshem, HVB-hem och  
socialtjänst samt studerande på psykoterapiutbildningar. 

JONAS BJÄREHED, JOHAN BJUREBERG

Självskadebeteende
Upptäcka, förstå och behandla

Att möta människor som avsiktligt skadar sig själva är 
en utmanande situation. Hur förstår man vilken funktion 
det självskadande beteendet fyller för personen? Hur 
hanterar man sina egna tankar och känslor?

I den här boken 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 forsk-
ning som vid erfarenheter och exempel ur den kliniska 
vardagen. Boken riktar sig till såväl studerande som 
yrkesverksamma inom människovårdande yrken.

NYHET

NYHET

Christina Morberg Pain, leg. 

psykolog, arbetar med MBT inom 

kriminalvården i Storbritannien. 

Niki Sundström, leg. psykolog, 

leg. psykoterapeut, och Fredrik 

Tysklind, leg. psykolog, är båda 

verksamma vid MBT-teamet i 

Huddinge. 
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MBT i teori och praktik

Christina Morberg Pain,  
Niki Sundström, Fredrik Tysklind

Mjukband, ca 350 sidor 

Utkommer mars 2018

ISBN 978-91-27-81845-3 

Johan Bjureberg är leg. psykolog, 

forskare vid Karolinska institutet 

och kliniskt verksam vid barn- och 

ungdomspsykiatrin i Stockholm. 

Hans forskning fokuserar på be-

handling av självskadebeteende.
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Självskadebeteende

Jonas Bjärehed, Johan Bjureberg

Mjukband, ca 250 sidor

Utkommer augusti 2018

ISBN 978-91-27-13780-6

Jonas Bjärehed är leg. psykolog, 

fil.dr, lektor i psykologi vid Lunds 

universitet och kliniskt verksam 

inom psykiatrin. Hans forskning rör 

självskadebeteende bland unga.
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PHILIP HWANG, ANN FRISÉN, BJÖRN NILSSON

Ungdomar och unga 
vuxna
Utveckling och livsvillkor

Tiden som ungdom och ung vuxen rymmer såväl hopp 
och framtidsdrömmar som oro och osäkerhet. I denna 
aktuella grundbok ges en bred bild av en speciell livs-
period. Utifrån fyra teman; ”Utgångspunkter”, ”Utveck-
lingsområden”, ”Utvecklingskontexter” och ”Risker och 
svårigheter”, ger författarna en fördjupad förståelse av 
de ungas livssituation. När det gäller utvecklingsområ-
den beskrivs bland annat kognitiv-, känslomässig- och 
kroppslig utveckling, samt sexualitet och identitet. 
Exempel på utvecklingskontexter som behandlas är 
familj, vänner, partner, utbildning/arbete och internet. 
Avslutningsvis synliggörs några av de risker och svårig-
heter som finns längs vägen mot vuxenlivet.

Boken är skriven för alla studerande och yrkesverk-
samma som på olika sätt kommer i kontakt med ung-
domar och unga vuxna.

NYHET Philip Hwang är professor i till-

lämpad psykologi vid Göteborgs 

universitet, leg. psykolog och leg. 

psykoterapeut. Hans forskning 

handlar främst om barns, ungdo-

mars och unga vuxnas psykologiska 

utveckling. Ann Frisén är professor 

i psykologi vid Göteborgs univer-

sitet och leg. psykolog. Hennes 

forskning rör ungdomars och unga 

vuxnas utveckling och livsvillkor – 

med speciellt fokus på identitet, 

kroppsuppfattning och mobbning. 

Björn Nilsson är beteendevetare 

och är internationellt verksam inom 

grupp- och ledarutveckling. Hans 

forskningsområden har varit bl.a. 

socialpsykologi, samtalsanalys 

och social rättvisa. Författarna har 

tidigare utgivit flera uppskattade 

böcker.

Ungdomar och unga vuxna

Philip Hwang, Ann Frisén,  
Björn Nilsson

Mjukband, ca 270 sidor

Utkommer februari 2018

ISBN 978-91-27-82245-0

SUSAN GOLOMBOK

Moderna familjer
Barn och familjer i nya 
konstellationer

Äntligen uppdateras kunskapsläget om familjer och 
barns utveckling! Susan Golombok förmedlar och  
värderar områdets forskningsresultat på ett tillgängligt 
sätt. Här representeras homo- och heterosexuella föräld-
rar, barn som tillkommit genom provrörsbefruktning,  
IVF eller donation av spermier och ägg, samt surrogat-
mödrar, adoptivföräldrar och ensamstående föräldrar. 

Det handlar bl.a. om anknytning, föräldraskap, konflik-
ter, psykisk hälsa, syskon, temperament, könsroller och 
könsidentitet, kamratrelationer, upplevelser av mobb-
ning – och samspelet mellan arv och miljö. Avslutnings-
vis summeras faktorer som är viktiga för barnets väl- 
befinnande, oavsett familjetyp. 

Moderna familjer är skriven för studerande inom  
psykologi, socialt arbete och pediatrik – och alla som  
i sitt yrke kommer i kontakt med barn och familjer.  
Den är även givande läsning för föräldrar.

NYHET

Susan Golombok är professor 

i familjeforskning och chef för 

Centre of Family Research vid 

University of Cambridge.
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Moderna familjer 

Susan Golombok

Översättning: Ulrika Junker Miranda

Mjukband, ca 300 sidor

Utkommer juni 2018

ISBN 978-91-27-81918-4
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SOFIA BIDÖ, MOA MANNHEIMER, POA SAMUELBERG

Traumatisering hos barn 
En handbok

Barn och unga drabbas hårt efter övergrepp, katastrofer och krigs-
upplevelser. Traumatisering innebär en extrem stress och att leva som 
om det värsta fortfarande händer. Forskning visar att traumatiserade 
barn och deras föräldrar behöver trygga sammanhang och hjälp att 
närma sig de skrämmande upplevelserna genom samarbete och ett 
traumamedvetet förhållningssätt. 

Författarna lär ut metoder för att upptäcka, bedöma och behandla 
barn i behov av hjälp. Fokus ligger på konkreta övningar, förankrade i 
modern traumateori och etablerade behandlingsmodeller. Utmaningar 
såsom professionell samverkan, liksom etiska och juridiska frågor 
diskuteras och illustreras med exempel.

Boken ger kunskap och verktyg till professionella för att skapa 
varaktig förändring efter traumatiserande upplevelser. 

NYHET

Sofia Bidö (i mitten) är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psyko-

logi och verksamhetsledare vid Rädda Barnens centrum för stöd och behandling. 

Moa Mannheimer (t.h.) är leg. psykolog och centrumchef vid Barnafrid – Nationellt 

kunskapscentrum om barn och våld, Linköpings universitet. Poa Samuelberg (t.v.) 

är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och verksam vid 

BUP Traumaenhet i Stockholm.
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Traumatisering hos barn 

Sofia Bidö, Moa Mannheimer,  
Poa Samuelberg

Utkommer augusti 2018

Mjukband, ca 250 sidor

ISBN 978-91-27-81897-2

LARS-GÖRAN ÖST (RED.)

KBT inom barn- och 
ungdomspsykiatrin
Andra utgåvan

Här beskrivs evidensbaserade KBT-metoder för de
flesta psykiska störningar som barn och ungdomar lider 
av: hur metoderna ser ut, hur de används och vilka be-
handlingseffekter som forskningen har funnit.

Boken inleds med en genomgång av vad som utmärker 
arbetet med barn, unga och deras föräldrar. Sedan be-
skrivs de vanligaste psykiatriska diagnoserna och för varje 
tillstånd beskrivs hur KBT-modellen och beteendeanalysen 
kan se ut, samt hur behandlingen går till. I bokens sista 
kapitel redovisas det empiriska stödet för KBT vid de 
olika tillstånden. Förutom en uppdatering av tidigare 
innehåll har denna nya utgåva separata kapitel om PTSD, 
bipolärt syndrom, paniksyndrom och separationsångest. 
Kapitelförfattarna är framstående kliniker och forskare 
samt experter inom respektive område. 

KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin vänder sig till 
studerande på grundutbildningar inom psykoterapi samt 
till yrkesverksamma psykoterapeuter.

Lars-Göran Öst är leg. psykolog, 

leg. psykoterapeut, handledare, 

professor emeritus i klinisk psyko-

logi vid psykologiska institutio-

nen vid Stockholms universitet 

och professor i klinisk psykologi 

vid institutet för klinisk psykologi 

vid Bergens universitet. Han är en 

världskänd forskare och har arbetat 

med psykoterapiforskning under 

de senaste 40 åren.
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KBT inom barn- och 
ungdomspsykiatrin

Lars-Göran Öst (red.)

Inbunden, 341 sidor

Utkom november 2017

ISBN 978-91-27-81937-5

NY
UTGÅVA
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MALIN GREN LANDELL

Främja närvaro
Att förebygga skolfrånvaro

Omfattande skolfrånvaro, som kan bero på både peda-
gogiska, sociala och psykologiska faktorer, är en stor 
utmaning. Problemet kan ta mycket tid och resurser 
och konsekvenserna är allvarliga, både på kort och 
lång sikt. 

Den här boken visar hur skolor kan arbeta systematiskt 
med att stärka närvaro och därmed skolresultaten. 
Insatserna gynnar alla elever och dessutom lärarnas ar-
betsmiljö. Genom kunskap om riskfaktorer kan skolan, 
tillsammans med föräldrar, socialtjänst och hälso- och 
sjukvård, skapa en miljö och förutsättningar för att 
elever ska fullgöra skolplikten och få sin rätt till utbild-
ning tillgodosedd. Boken utgår från forskning och vad 
som prövats i olika kommuner och skolor. Den riktar  
sig till skolledare och elevhälsan.

NYHET

Malin Gren Landell är leg. psyko-

log och har lett en statlig utred-

ning om skolfrånvaro, samt haft 

uppdrag för Socialstyrelsen och 

Skolinspektionen. Tidigare har hon 

forskat om social rädsla och skrivit 

böcker för lärare och elevhälsa i 

ämnet. Hon är en efterfrågad före-

läsare inom skola och socialtjänst. 
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Främja närvaro 

Malin Gren Landell

Mjukband, ca 200 sidor

Utkommer september 2018

ISBN 978-91-27-82275-7 

ANNA SJÖLUND, CAJSA JAHN, ANN LINDGREN,  
MALIN REUTERSWÄRD

Autism och adhd  
i skolan
Handbok i tydliggörande 
pedagogik

I boken förklarar författarna elevernas ojämna för-
mågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan 
och framför allt hur du med tydliggörande pedagogik 
kan anpassa undervisningen och skoldagen. Med tyd-
liggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar 
och meningsfull. Tack vare enkla tekniker kan du 
kompensera för nedsatta funktionsförmågor och dra 
nytta av elevernas styrkor, så att dina elever kan nå 
kunskapsmålen. Det är dags att låsa upp alla dörrar 
och skapa en tillgänglig skola!

Autsism och adhd i skolan är en praktisk handbok 
är skriven för alla inom skolans värld, främst från 
förskoleklass till årskurs 9: lärare, speciallärare, per-
sonal inom elevhälsan, pedagoger på fritidshem och 
elevassistenter. Den kan med fördel även inspirera 
personal i gymnasieskolan och läsas av föräldrar.

NYHET

Anna Sjölund är beteendevetare 

med fördjupning i neuropsykia-

tri, handledare och grundutbildad 

i KBT. Cajsa Jahn är lärare med 

lång erfarenhet av att arbeta med 

elever med autism och adhd. Ann 

Lindgren är gymnasielärare och 

har arbetat länge inom psykiatrin i 

Stockholm. Malin Reuterswärd är 

pedagog i grundskolan. Hon har 

gedigen erfarenhet av att arbeta 

med elever med autism och adhd. 
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Autism och adhd i skolan

Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Ann 
Lindgren, Malin Reuterswärd

Mjukband, 207 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-81904-7
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NYHET Användbar evidens 

Henna Hasson, Ulrica von Thiele 
Schwarz

Mjukband, 325 sidor 

Utkom augusti 2017

ISBN 978-91-27-81818-7

Ulrica von Thiele Schwarz är leg. psykolog och professor 

i psykologi. Henna Hasson är företagsekonom och docent 

i hälso- och sjukvårdsforskning. Båda är verksamma på 

Medical Management Centre (MMC), Karolinska institutet. 

Tillsammans leder de forskningsgruppen Procome som forskar 

kring förbättringar i organisationer och om hur man inför 

evidensbaserade metoder.

HENNA HASSON, ULRICA VON THIELE SCHWARZ

Användbar evidens 
Om följsamhet och anpassningar

Inom vård och omsorg förväntas man arbeta evidensbaserat. 
Men det är lättare sagt än gjort. De förutsättningar och 
resurser som finns i vårdens vardag stämmer inte alltid med 
riktlinjerna kring evidensbaserad behandling. 
 Boken beskriver vad evidens egentligen är. Framför allt 
ger författarna vägledning kring hur man kan vara följ-
sam till det som visat sig effektivt i forskningsstudier och 
anpassa behandlingen till den verklighet man befinner sig 
i – först då kan patienterna få den bästa hjälpen. 
 Användbar evidens vänder sig till studerande och yrkes-
verksamma inom vård och omsorg, till exempel medicin, 
psykiatri och psykoterapi, fysioterapi och omvårdnad, 
folkhälsa och socialt arbete. Den vänder sig också till dig 
som tar beslut eller utarbetar rekommendationer kring 
evidensbaserade insatser. 
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Att utvärdera psykoterapi 
och kritiskt granska 
psykoterapistudier 

Lars-Göran Öst 

Inbunden, 192 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14649-5

HBTQ+

Tove Lundberg, Anna Malmquist, 
Matilda Wurm (red.)

Mjukband, 440 sidor

Utkom augusti 2017

ISBN 978-91-27-14743-0

Tove Lundberg är leg. psykolog, 

fil.dr och forskare vid Lunds uni-

versitet. Anna Malmquist är leg. 

psykolog och fil.dr, verksam vid 

Linköpings universitet. Matilda 

Wurm är examinerad psykolog och 

doktorand i psykologi vid Örebro 

universitet.

TOVE LUNDBERG, ANNA MALMQUIST,  
MATILDA WURM (RED.)

HBTQ+
Psykologiska perspektiv och  
bemötande

Psykologin i relation till homo, bi, trans, queer och andra 
identitetskategorier belyses här av flera av Sveriges mest 
kunniga psykologer inom hbtq+. Trots en positiv utveck-
ling i samhället leder minoritetsstress fortfarande till ökad 
ohälsa hos hbtq+personer och kunskapsluckorna är stora 
inom samhälls- och vårdinstanser. Här synliggörs hälsa 
och ohälsa, liksom identitet och relationer. Fördjupande 
kapitel rör områden som barn och ungdomar, föräldra-
skap och migration.
 Denna antologi ger såväl teoretisk som praktisk kun-
skap om hbtq+. Ett särskilt fokus ligger på professionellt 
bemötande, där handfasta råd vägleder läsaren. Boken  
är lika relevant för studenter som för yrkesverksamma. 
Den har huvudfokus på psykologer, men är skriven för 
alla inom människovårdande yrken. 
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ULLAKARIN NYBERG

Suicidprevention i praktiken
Suicidrisk är bland det svåraste att hantera inom vården. 
Eftersom självmordstankar nästan alltid beror på ett psy-
kiskt lidande som upplevs outhärdligt och opåverkbart för 
patienten är det avgörande att omgivningen förmedlar att 
tillståndet och lidandet går att behandla. 

Författaren visar dels via många fallexempel och berät-
telser hur suicidalitet kan yttra sig på olika sätt, samt vilka 
åtgärder som kan förhindra självmord. Dels ger boken 
kunskap om de psykiatriska tillstånd som utgör riskfak-
torer för självmord, med konkreta råd om bemötande 
och behandling. Suicidprevention i praktiken riktar sig till 
studerande och yrkesverksamma inom psykiatri och vård.

Ullakarin Nyberg är psykiater, med.dr och 

suicidforskare, med bakgrund inom onkologi. 

Hennes forskning handlar om föräldrar och 

syskon som har mist ett barn respektive ett 

syskon i suicid. Hon föreläser och utbildar om 

psykisk ohälsa och suicidprevention, handleder 

personal, utreder inträffade suicid och utvecklar 

kliniska rutiner för arbetet med suicidnära 

personer och deras närstående. 

MELISA ROBICHAUD, MICHEL J. DUGAS

Hantera oro och 
ovisshet med KBT
En arbetsbok vid GAD

När oron tar över tankarna, kan den också ta över livet. 
Och kroppen. Vid ihållande oro är det vanligt med 
koncentrationsproblem, trötthet, sömnstörningar och 
muskelspänning. Många upplever också en kontrollförlust, 
oron går inte att hejda. Men det finns hjälp att få! Den här 
självhjälpsmanualen innehåller konkreta, effektiva KBT-
strategier som hjälper dig att förstå din oro och ångest, 
och hur du kan bryta orons onda cirklar.

Boken är baserad på gedigen forskning och skriven på 
ett tillgängligt sätt av två ledande experter inom området. 
Rikligt med övningar, nedladdningsbara arbetsblad och 
tydliga exempel gör manualen till ett ovärderligt verktyg 
såväl för dig som lider av ihållande oro som för blivande 
och yrkesverksamma terapeuter. 

NYHET Melisa Robichaud är fil.dr, klinisk 

psykolog och docent inom psyko-

logi och psykiatri vid University of 

British Columbia och Simon Fraser 

University. Hon är en av medgrun-

darna till Vancouver CBT Centre. 

Michel J. Dugas är fil.dr och pro-

fessor i psykologi vid Université du 

Québec en Outaouais och affilierad 

professor i psykologi vid Concordia 

University. Båda författarna är 

auktoriteter inom forskning och be-

handling av oro och ångest.

Hantera oro och ovisshet med KBT

Melisa Robichaud, Michel J. Dugas

Översättning: Elisabet Fredholm

Mjukband, ca 270 sidor

Utkommer februari 2018

ISBN 978-91-27-82244-3

Suicidprevention i praktiken

Ullakarin Nyberg

Mjukband, ca 220 sidor

Utkom januari 2018

ISBN 978-91-27-14172-8

Konsten att rädda liv

Ullakarin Nyberg

Mjukband, 196 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13496-6

NYHET
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PIA RISHOLM MOTHANDER, ANDERS BROBERG

Att möta små barn och deras föräldrar i vården 
Om anknytning, utveckling och samspel 

NICLAS KAISER, MATTIAS LUNDBERG, MARIA NORDIN, AGNETA SANDSTRÖM, OLOF SEMB, KRISTINA WESTERBERG 

Psykologi för vårdprofessioner 

Boken handlar om barns känslomässiga utveckling under 
de tre första levnadsåren. Med ett tillgängligt språk och 
många exempel beskrivs föräldraskapets psykologi, hjärnans 
utveckling, anknytning, temperament, känslomässig reglering, 
barnuppfostran, samt särskilda utmaningar som barn och 
föräldrar kan möta. 

Författarna betonar hur samspelet mellan medfödda 
individuella olikheter och den tidiga omvårdnaden lägger 
grunden för barns utveckling och fortsatta relationer. 

Innehållet baseras på aktuell forskning och i början av 
varje kapitel formuleras lärandemål enligt högskoleverkets 
rekommendationer.

Boken är skriven för studerande eller verksamma inom 
mödra- och barnhälsovård, barnsjukvård, och habilitering, 
men även yrkesföreträdare inom t.ex. socialtjänst och för-
skola kan ha glädje av boken. 

Här presenteras psykologi som är särskilt relevant och an-
passad för vårdprofessioner. Med tydliga introduktioner, be-
greppsbeskrivningar och reflektionsfrågor spänner innehållet 
över psykologiska grundteorier, ledarskap och teamarbete, 
hälso- och neuropsykologi, krisstöd och samtalsmetodik. 
Områdena är utvalda utifrån att de är praktiskt användbara, 
har hög vetenskaplig evidens och är de mest efterfrågade på 
utbildningarna. Rikligt med exempel illustrerar hur psykologisk 
kunskap omsätts och görs användbar i arbetet.

NYHET

NYHET

Pia Risholm Mothander och  

Anders Broberg, är psykologer 

med lång erfarenhet av kliniskt 

arbete med små barn och deras 

föräldrar samt undervisning och 

forskning. Maria Lindh, barn-sjuk-

sköterska och vårdutvecklare, har 

bidragit med ett vårdperspektiv 

och många vinjetter. Malin  

Broberg, psykolog, har medverkat  

med sin kunskap om familjer med 

barn som har funktionsnedsättningar. 

Niclas Kaiser är leg. psykolog och docent i psykologi med fokus på psykisk 

hälsa, samtalsterapi, socialpsykologi och intersektionalitet. Han är verksam 

som universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet. Han 

är också meriterad som Excellent Lärare. Mattias Lundberg är leg. psykolog, 

leg. psykoterapeut och docent i psykologi, Umeå universitet. Han har tidigare 

arbetat med företagshälsovård, rekrytering och organisationsutveckling. 

Maria Nordin är docent och lektor vid Institutionen för psykologi, Umeå 

universitet. Hon forskar om hälso- och arbetshälsopsykologi och undervisar 

främst i hälsopsykologi. Agneta Sandström är med.dr, leg. psykolog, 

specialist i neuropsykologi och verksam som kliniker och forskare inom 

hjärnskaderehabilitering. Hon har skrivit en uppmärksammad avhandling 

om utmattningssyndrom. Olof Semb är leg. psykolog och universitetslektor 

i medicinsk psykologi, Umeå universitet. Han undervisar och är engagerad i 

forskning om professionell utveckling, empati, kris och trauma samt reflektion 

hos vårdprofessioner. Kristina Westerberg är professor i psykologi vid 

Institutionen för psykologi, Umeå universitet. Hon har en lång erfarenhet av 

forskning och undervisning inom arbets- och organisationspsykologi.

Att möta små barn och deras 
föräldrar i vården 

Pia Risholm Mothander,  
Anders Broberg

Mjukband, ca 250 sidor

Utkommer mars 2018

ISBN 978-91-27-82234-4

Psykologi för vårdprofessioner

Niclas Kaiser, Mattias Lundberg, 
Maria Nordin, Agneta Sandström, 
Olof Semb, Kristina Westerberg

Mjukband, ca 270 sidor

Utkommer april 2018

ISBN 978-91-27-14032-5
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SUSAN M. ORSILLO, LIZABETH ROEMER

Mer liv, mindre oro
Med nyfikenhet, närvaro och 
acceptans

Rädsla, oro och ångest kan begränsa livet till en kamp. 
I den här boken visar två världsledande forskare hur du 
steg för steg kan närma dig det liv du vill leva istället för 
att fly från eller kämpa emot svåra känslor. Du får lära 
dig hur känslor fungerar och framförallt hur du kan möta 
dem med nyfikenhet, medkänsla och acceptans. Inta-
lade mindfulnessövningar på bokens hemsida ger stöd 
på vägen mot ökad självkännedom och ett vidgat liv.

Författarna vänder sig till dig som vill ha ut mer  
av livet men har fastnat i rädsla, oro och obeslutsamhet. 
Boken bygger på metoder och kunskap inom KBT, ACT 
och mindfulness, vilket forskning visat ger effektiv hjälp 
vid ångestproblem. 

Svenskt förord av Anna Kåver, leg. psykolog, leg.  
psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare 
och författare.

NYHET

Susan M. Orsillo är professor i 

psykologi vid Suffolk University, 

Boston. Lizabeth Roemer är 

professor i psykologi vid University 

of Massachusetts, Boston. De 

har båda 25 års erfarenhet av 

forskning inom och behandling av 

ångestsyndrom. Tillsammans har 

de tidigare skrivit bästsäljaren  

The mindful way through anxiety.
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Mer liv, mindre oro 

Susan M. Orsillo, Lizabeth Roemer

Översättning: Johanna Svartström

Mjukband, ca 330 sidor

Utkommer mars 2018

ISBN 978-91-27-81877-4

CHRISTOFFER RAHM

Neurovetenskaplig  
psykiatri
Denna nydanande grundbok i psykiatri sammanför 
den klassiska medicinska psykiatrin med modern 
neurovetenskap. Här omsätts de senaste decenniernas 
vetenskapliga insikter till kliniskt relevant praktik. 

Författaren vägleder från det friska fungerandet, till 
kliniska tillstånd och praktisk tillämpning. Människans 
tanke- och känsloliv, minnessystem, socialitet, sexualitet, 
språk och moral skildras genom hjärnvindlingar och 
synapser, i samspel med miljö och gener. Läsaren får 
förståelse för hur psykisk sjukdom uppstår och yttrar sig, 
samt fördjupad kunskap om diagnostik och behandling  
av de vanligaste psykiatriska tillstånden. 

Boken riktar sig till blivande och yrkesverksamma 
läkare, neurovetenskapligt intresserade psykologer och 
psykoterapeuter, samt specialistsjuksköterskor inom 
psykiatri. 

Neurovetenskaplig psykiatri

Christoffer Rahm

Inbunden, 520 sidor

Utkommer januari 2018

ISBN 978-91-27-14310-4

Christoffer Rahm är forskare 

vid Karolinska institutet och 

överläkare i psykiatri. Han har 

lång erfarenhet av att undervisa 

och handleda, mestadels läkare 

på olika nivåer, men också 

psykologer, sjuksköterskor och 

forskarstuderande. 
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CHRISTOPHER GILLBERG

ESSENCE 
Om adhd, autism och andra 
utvecklingsavvikelser

RUSSELL L. KOLTS

CFT helt enkelt
Att bedriva compassionfokuserad 
terapi 

Christopher Gillberg är upphovsman till ESSENCE, Early 
Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental 
Clinical Examinations. Det är ett paraplybegrepp som 
betonar den stora överlappningen mellan utvecklings-
neurologiska/neuropsykiatriska störningar som alltför 
ofta betecknas som avgränsade tillstånd till exempel 
adhd, autism, DCD. Minst tio procent av alla barn 
under 18 år har eller har haft någon eller flera av dessa 
problemtyper/diagnoser.

Poängen med att utgå från ESSENCE-begreppet är 
att det kan bidra till tidig upptäckt och förståelse för 
barnets hela fungerande – inte bara en diagnos. Barn 
kan ha svårigheter med motorkoordination, sensorisk 
perception, kommunikation/språk, aktivitet/impulsivitet, 
uppmärksamhet, social interaktion/ömsesidighet samt 
sömn och mat. Med anpassade och tidiga insatser kan 
vi hjälpa barnen och förebygga problem i vuxen ålder. 

Detta är en klinisk handbok som steg för steg visar 
hur terapeuter kan arbeta med compassionfokuserad 
terapi (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.  

En stor fördel med boken är många kliniska exempel 
och terapidialoger som konkretiserar och exemplifierar 
metoden. Här finns verktyg för att hjälpa klienter att ut-
veckla självmedkänsla, lära sig mindfulness och reglera 
svåra känslor. 

CFT helt enkelt har ett förord av Paul Gilbert (som 
skapat CFT) och ett efterord av Steven Hayes. Boken är 
anpassad till svenska förhållanden och har ett förord av 
leg. psykolog Sofia Viotti.

NYHET

NYHET

Christopher Gillberg är universi-

tetssjukhusöverläkare och profes-

sor i barn- och ungdomspsykiatri 

vid Göteborgs universitet, univer-

siteten i Glasgow, Edinburgh och 

Kochi (Japan) samt vid Institute of 

Child Health, London och Pasteur- 

institutet i Paris. 

Russell L. Kolts är klinisk psykolog 

och professor i psykologi vid 

Eastern Washington University.
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ESSENCE

Christoper Gillberg

Mjukband, ca 160 sidor

Utkommer april 2018

ISBN 978-91-27-82328-0

CFT helt enkelt

Russell L. Kolts

Översättning: Sara Gombrii

Inbunden, ca 300 sidor

Utkommer mars 2018 

ISBN 978-91-27-81936-8
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Må dåligt
Bokens utgångspunkt är att psykisk 
ohälsa utvecklas i samspel mellan  
omgivande miljön och våra erfarenheter. 
Ett huvudbudskap är att psykisk hälsa 
inte är detsamma som ett liv fritt från 
det som kan vara plågsamt.

Må dåligt

Jonas Ramnerö, Thomas 
Gustavsson, Tobias Lundgren

Inbunden, 304 sidor 

Utkom maj 2017

ISBN 978-91-27-14467-5

Schematerapi
Den första svenska läroboken om 
schematerapi, en innovativ terapiform 
för långdragna psykiska problem 
och lidande, som ger en detaljerad 
genomgång av metodiken med dess 
interventioner. 

Schematerapi

Carl Gyllenhammar, Poul Perris

Inbunden 358 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14741-6

Lev som du vill och inte  
som du lärt dig
En internationell självhjälpsklassiker! 
Boken bygger på schematerapi 
och en av författarna är grundaren 
Jeffrey Young.

Lev som du vill och inte som du 
lärt dig

Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko

Översättning: Maria Östlin

Inbunden, 383 sidor

Utkom 2010

IBSN 978-91-27-12109-6

Enkätmetodik
Enkätmetodik har ett evidensbaserat 
perspektiv och ger såväl teoretisk som 
praktisk kunskap om enkätundersök-
ningar – från problemidentifiering till 
frågeställning, analys och tolkning. 

Enkätmetodik

Erik Bertson, Claudia Bernhadr-
Oettel, Johnny Hellgren, Katharina 
Nässwall, Magnus Sverke

Inbunden, 310 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-13708-0

CHRISTOPHER G. FAIRBURN

Att övervinna hetsätning
Ett vetenskapligt utvärderat behandlingsprogram

ANTOON GEELS, OWE WIKSTRÖM

Den religiösa människan

Att övervinna hetsätning är en självhjälpsmanual baserad på KBT som ger dig 
en bättre relation till mat, ätande och till din kropp. Du kan följa programmet 
på egen hand eller med stöd från en terapeut eller närstående. Författaren 
presenterar behandlingen och kunskap om ätstörningar på ett tillgängligt och 
empatiskt sätt, med många igenkännande exempel. Manualen har utvärde-
rats i forskning och metoden har visat sig ha mycket god effekt. 
 Andra utgåvan av Att övervinna hetsätning är uppdaterad och utvidgad. 
Den är en oumbärlig källa till hjälp för dig som lider av bulimi, hetsätning 
och relaterade tillstånd, liksom för närstående och för terapeuter som möter 
patienter med ätstörningar.  

Den religiösa människan är en väl etablerad grundbok för studenter i 
religionsvetenskap på universitet och högskola. Den vänder sig även  
till lärare i religionskunskap på grundskolan och gymnasiet, samt till 
personal inom psykiatrin. Detta standardverk inom religionspsykologi 
utkommer nu i sin fjärde utgåva, utökad med de senaste forskningsrönen. 

Att övervinna hetsätning

Christopher G. Fairburn

Översättning: Gun Zetterström

Andra utgåvan

Inbunden, 246 sidor

Utkom april 2017

ISBN 978-91-27-81817-0

Christopher G. Fairburn är professor 

i psykiatri vid University of Oxford 

och leder Centre for Research on  

Eating Disorders. Han är interna-

tionellt tongivande inom området 

behandling av ätstörningar och har 

tilldelats många utmärkelser för sin 

forskning och sitt kliniska arbete.

Antoon Geels är fil.dr och professor 

i religionshistoria vid Lunds univer-

sitet. Han har skrivit flera böcker om 

mystik i olika religiösa traditioner.

Owe Wikström är teolog, präst, 

psykoterapeut och professor i religi-

onspsykologi vid Uppsala universitet. 

Han har skrivit flera böcker, bland  

annat Långsamhetens lov. 

Den religiösa människan 

Antoon Geels, Owe Wikström

Fjärde utgåvan

Mjukband, 575 sidor

Utkom oktober 2017

ISBN 978-91-27-81935-1

NY
UTGÅVA
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Hälsopsykologi i vården 
De flesta vårdbesök i dag rör stress, 
smärta, sömn, nedstämdhet och 
ångest. Detta är problem som 
påverkas av vår livsstil. Därför har 
hälsopsykologin mycket kunskap  
att erbjuda.

Hälspsykologi i vården 

Steven James Linton, Ida Flink

Inbunden, 256 sidor

Utkom 2016

 ISBN 978-91-27-13962-6

Människor emellan
En grundbok i kommunikation  
och samtal som riktar sig till bland 
andra lärare, ledare och vård- 
personal; både verksamma och  
de som utbildar sig inom dessa 
yrkesområden.

Människor emellan

Björn Nilsson, Anna-Karin 
Waldemarson

Inbunden, 262 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14173-5

Neurofarmakologi
Här får du grundkunskaper i allmän 
farmakologi och fördjupning i 
farmakologisk behandling för bl.a. 
psykiatriska, neuropsykiatriska, 
neurologiska och neurodegenera-
tiva sjukdomar, smärta och sömn. 

Neurofarmakologi

Lotta Arborelius

Inbunden, 308 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-13779-0

KBT vid sömnproblem
En komplett, forskningsbaserad 
behandlingsmanual vid sömnproblem. 
Den riktar sig till studenter och 
verksamma kliniker, t.ex. psykologer, 
kuratorer och sjuksköterskor. 

KBT vid sömnproblem

Rachel Manber, Colleen E. Carney

Översättning: Patricia Wadensjö

Inbunden, 384 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-80009-0

KBT i utveckling
Gedigen grundbok som ger både 
bred och fördjupad kunskap om 
KBT. I denna uppdaterade utgåva 
beskrivs några av de nyare ansat-
serna, bl.a. transdiagnostisk KBT 
och känslofokuserad KBT.

KBT i utveckling

Anna Kåver

Andra utgåvan

Inbunden, 383 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14744-7

För mycket för ofta
Den här boken är skriven för  
dem som vill se över ditt drickande 
och förändra sina alkoholvanor 
– många klarar av att återgå till 
måttlig konsumtion på egen hand, 
utan att söka vård.

För mycket för ofta

Anders Hammarberg, Karin 
Ramberg

Mjukband, 240 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14748-5

E-BOK 978-91-27-14751-5

Dialektisk beteendeterapi
Dialektisk beteendeterapi (2:a utgåvan) 
innehåller alla de arbets- och informa-
tionsblad som behövs för färdighets-
träningen i DBT. 

Dialektisk beteendeterapi

Marsha M. Linehan

Andra utgåvan

Översättning: Eva Trägårdh

Inbunden, 543 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14555-9
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Adhd-guiden för föräldrar

Russell A. Barkley

Översättning: Christina Stalby

Tredje internationella utgåvan

Mjukband, 414 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-13961-9

Adhd-guiden för föräldrar
Den här internationella bästsäljaren 
är en komplett handbok som hjälper 
dig att förstå ditt barn. Praktiska 
föräldrastrategier och förhållningssätt 
varvas med exempel från vardagen.

Barn med överlappande 
diagnoser

Martin L. Kutscher

Översättning: Ola Jameson

Andra utgåvan

Inbunden, 336 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14175-9

Barn med överlappande  
diagnoser
Med fokus på möjligheter till utveck-
ling delar Martin L. Kutscher med sig 
av strategier och praktiska tips på hur 
du kan hjälpa barn med överlappande 
diagnoser både hemma och i skolan.

Affektfokuserad psyko- 
dynamisk terapi
Den första svenska boken om 
affektfokuserad psykodynamisk 
terapi tar upp grundtankarna i 
affektteori och anknytningsteori 
med koppling till psykoterapeutisk 
tillämpning.

Affektfokuserad psykodynamisk 
terapi

Katja Bergsten (red.)

Mjukband, 215 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-13558-1

Klinisk barnpsykologi 
Boken belyser hur den psykiska 
utvecklingen hos barn beror på 
samspelet mellan medfödda 
egenskaper och omgivningens svar 
på barnets behov och personliga 
uttryckssätt.

Klinisk barnpsykologi 

Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, 
Pia Risholm Mothander,  
Tomas Tjus

Andra utgåvan

Inbunden, 576 sidor  

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-13588-8

Beteendeproblem i psykiatrisk vård 

Bo Hejlskov Elvén, Sophie Abild

Mjukband, 143 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-14249-7

Beteendeproblem i psykiatrisk 
vård 
Hur kan man bemöta patienter 
inom psykiatrisk vård i kritiska 
konfliktsituationer? Utgångspunkten 
i boken är lågaffektivt bemötande, 
med syfte att göra vården säkrare 
och mer verkningsfull.

Tillbaka till jobbet
Årets HR-bok 2016! Här får läsaren  
kunskap om utmattningsproblematik 
och redskap genom förloppet från  
sjukskrivning, återhämtning och  
planering till arbetsåtergång.

Tillbaka till jobbet

Åsa Kruse

Inbunden, 181 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-81759-3

Vad är queer?
Queer ger redskap att ifrågasätta 
det vi upplever som naturligt och 
självklart, vare sig det handlar om 
genus, sexualitet eller så kallad  
normalitet. Detta är en andra,  
uppdaterad utgåva.

Vad är queer?

Fanny Ambjörnsson

Andra utgåvan

Mjukband, 218 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14746-1

Det åldrande minnet
Under nästan 30 år har forskare 
följt runt 5 000 personer för att 
undersöka hur minnet förändras 
över åren och om vi kan påverka 
utvecklingen. Det här är en unik 
sammanställning av upptäckterna 
som har gjorts.

Det åldrande minnet

Lars Nyberg, Lars-Göran Nilsson, 
Peter Letmark

Inbunden, 170 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14311-1 
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MI för praktiker 
MI för praktiker handlar om de viktiga 
samtal som sker utanför psykoterapins 
område. Här har författarna valt ut de 
mest centrala och verksamma delarna  
av motiverande samtal, MI.

MI för praktiker

Carl Åke Farbring, Stephen Rollnick

Mjukband, 347 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-14094-3

Barn- och ungdomspsykiatri
Boken beskriver de vanligaste  
psykiatriska och utvecklings-
neurologiska tillstånden hos barn 
och unga samt hur dessa kan 
diagnosticeras och behandlas. 

Barn- och ungdomspsykiatri

Christopher Gillberg, Maria 
Råstam, Elisabeth Fernell (red.)

Tredje utgåvan

Inbunden, 568 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-13141-5

Mindfulness i hjärnan
Åsa Nilsonne är en av dem som 
introducerade mindfulness i Sverige. 
Boken visar hur modern neuro- 
psykologi kan möta och fördjupa  
den kunskap som finns inom mind-
fulnesstraditionen. 

Mindfulness i hjärnan

Åsa Nilsonne

Inbunden, 227 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14469-9

E-BOK 978-91-27-14470-5

Evolutionsteori och människans 
natur

Jonas Olofsson, Johan Örestig

Inbunden, 241 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-13521-5

Evolutionsteori och  
människans natur
Biologiska och sociala perspektiv  
förenas för att skapa en ny 
vetenskap om människan. Det 
handlar om fördomar, samarbeten, 
maktförhållanden, stress, hälsa och 
livet i den moderna välfärdsstaten. 

Motiverande samtal vid autism 
och adhd

Liria Ortiz, Anna Sjölund

Mjukband, 208 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-14171-1

Motiverande samtal vid  
autism och adhd 
Författarna ger vägledning i hur  
olika samtalsverktyg kan användas  
och vävas ihop, samt vilka anpassningar 
som behöver göras i samtal med  
personer med autism och adhd.

Känslostormar

Predrag Petrović

Inbunden, 210 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-13736-3

E-BOK 978-91-27-81772-2

Känslostormar
Hjärnforskaren Predrag Petrović 
beskriver varför våra känslor 
uppkommer och varför de 
behöver regleras, hur detta sker 
och vad emotionell instabilitet 
beror på. 

Alkohol, droger och hjärnan

Markus Heilig

Översättning: Gun Zetterström

Inbunden, 331 sidor

Utkom 2015 

ISBN 978-91-27-14179-7

E-BOK 978-91-27-14180-3

Alkohol, droger och hjärnan
Markus Heilig visar hur vetenska-
pens framsteg inom hjärnforskning 
pekar ut vägar mot empatisk, ratio-
nell behandling av missbruk som 
alternativ till moraliserande attityder 
och vårdideologiska strider.

Tänk om jag är sjuk
Om du upplever att din oro för 
kroppsliga symptom eller sjukdomar 
tar över ditt liv och hindrar dig i din 
vardag, är behandlingen i den här 
boken rätt för dig.

Tänk om jag är sjuk!

Erik Hedman, Johanna Linde,  
Peter Leiler, Erik Andersson,  
Erland Axelsson, Brjánn Ljótsson

Inbunden, 240 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-81794-4
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Ta makten över depressionen steg 
för steg

Michael E Addis,  
Christopher R Martell 

Översättning: Sten Andersson 

Inbunden, 208 sidor

Utkom 2007

ISBN 978-91-27-11432-6

Fri från tvång 

Mia Asplund, Elin-Love Rosengren

Inbunden, 278 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13290-0

Unified protocol, arbetsbok

David H. Barlow, m.fl.

Översättning: Christina Stalby

Mjukband, 257 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13434-8

Psykologisk behandling vid 
depression

Gerhard Andersson

Inbunden, 253 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-12735-7

Ta kommandot över din adhd

Russell A. Barkley,  
Christine M. Benton

Översättning: Christina Stalby

Mjukband, 336 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13367-9

Om och om och om igen

Sandra Bates, Anna Grönberg

Inbunden, 287 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-11835-5

När perfekt inte duger

Martin M. Antony,  
Richard P. Swinson

Översättning: Elisabet Fredholm

Andra internationella utgåvan

Mjukband, 288 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13859-9

Unified protocol, terapeutmanual

David H. Barlow, m.fl.

Översättning: Christina Stalby

Inbunden, 206 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13433-1

Vägar i sorgen

Lars Björklund,  
Göran Gyllenswärd

Inbunden, 126 sidor

Utkom 2009

ISBN 978-91-27-11667-2

E-BOK 978-91-27-13075-3

Compassionfokuserad terapi

Christina Andersson, Sofia Viotti

Inbunden, 216 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13447-8

E-BOK 978-91-27-13981-7

Förluster

Barbro Lennéer Axelson

Mjukband, 336 sidor 

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-11889-8

Handledning ur ett KBT-
perspektiv

Sandra Bates

Inbunden, 283 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13215-3
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En trygg bas

John Bowlby 

Översättning: Philippa Wiking

Andra utgåvan

Inbunden, 211 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-12141-6

Ingen panik

Per Carlbring, Åsa Hanell

Andra utgåvan

Inbunden, 264 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-13134-7

E-BOK 978-91-27-12774-6

Anknytning i praktiken

Anders Broberg m.fl.

Inbunden, 427 sidor

Utkom 2008

ISBN 978-91-27-11484-5

Inspiration till religionspsykologin

Valerie DeMarinis, Owe Wikström, 
Önver Cetrez (red.)

Inbunden, 300 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13068-5

Motiverande samtal

William R. Miller, Stephen Rollnick

Översättning: Carl Åke Farbring

Mjukband, 516 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13539-0

Transkulturell psykiatri

Sofie Bäärnhielm

Inbunden, 283 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-12191-1

Beteendeproblem i skolan

Bo Hejlskov Elvén

Mjukband, 160 sidor 

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13947-3

Anknytningsteori 

Anders Broberg m.fl.

Inbunden, 364 sidor

Utkom 2006

ISBN 978-91-27-10975-9

Projekt perfekt 

Ann Frisén, Kristina Holmqvist 
Gattario, Carolina Lunde

Inbunden, 247 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13630-4

Orolig och blyg i skolan

Malin Gren Landell

Inbunden, 207 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13616-8

Mindfulnessbaserad självhjälp vid 
depression och inre stress

John D. Teasdale, Mark Williams, 
Zindel V. Segal

Översättning: Eva Trägårdh

Inbunden, 311 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-13938-1

Mindfulnessbaserad kognitiv 
terapi vid depression

Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams, 
John D. Teasdale

Översättning: Eva Trägårdh

Andra internationella utgåvan

Inbunden, 518 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13781-3
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Bryta vanor

Carl Gyllenhammar

Inbunden, 182 sidor

Utkom 2007

ISBN 978-91-27-02693-3

E-BOK 978-91-27-12823-1

ACT – Acceptance and 
Commitment Therapy i teori och 
tillämpning

Steven C. Hayes, Kirk D. Strosahl, 
Kelly G. Wilson

Översättning: Mia Ruthman

Andra amerikanska utgåvan

Inbunden, 454 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13314-3

Sluta grubbla börja leva

Steven C. Hayes, Spencer Smith

Översättning: Per Rundgren

Inbunden, 272 sidor

Utkom 2007

ISBN 978-91-27-11492-0

Minipsykiatri

Jörgen Herlofson

Mjukband, 278 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13579-6

E-BOK 978-91-27-13982-4

Samtal som fungerar

Johan Holmberg, Magnus Stalby

Inbunden, 168 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-11939-0

Psykologisk coaching

Kristina Gyllensten, Astrid Palm 
Beskow, Stephen Palmer (red.)

Inbunden, 224 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-12204-8

Internetbaserad psykologisk 
behandling

Erik Hedman, Per Carlbring, Brjánn 
Ljótsson, Gerhard Andersson

Inbunden, 216 sidor 

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13296-2

E-BOK 978-91-27-43329-8

Gruppsykologi

Philip Hwang, Björn Nilsson

Inbunden, 256 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13368-6

ACT helt enkelt

Russ Harris

Översättning: Erik Nisser

Inbunden, 318 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-12968-9

Krisstöd vid olyckor, katastrofer 
och svåra händelser

Sara Hedrenius, Sara Johansson

Inbunden, 279 sidor 

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13561-1

Utvecklingspsykologi

Philip Hwang, Björn Nilsson

Inbunden, 370 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-13074-6

Grunderna i vår tids psykologi

Philip Hwang, Ingvar Lundberg, 
Ann-Charlotte Smedler (red.)

Mjukband, 350 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13167-5

E-BOK 978-91-27-14534-4
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Vart du än går är du där 

Jon Kabat-Zinn

Översättning: Ann Björkhem

Inbunden, 261 sidor

Utkom 2005

ISBN 978-91-27-11168-4

12 verktyg i KBT

Steven James Linton, Ida Flink

Inbunden, 390 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-12112-6 

Beteendestöd i vardagen

Peter Karlsson

Inbunden, 380 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-12044-0

Beteendeanalys steg för steg

Steven James Linton, Sofia 
Bergbom,  Ida Flink

Inbunden, 216 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13214-6

Allians

Anna Kåver

Inbunden, 213 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-13148-4

E-BOK 978-91-27-13980-0

Familjeterapins grunder

Maths Lundsbye, Göran Sandell, 
Peter Währborg, Tommie Fälth,  
Björn Holmberg

Fjärde utgåvan 

Inbunden, 426 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-12122-5

Mentalisering

Göran Rydén, Per Wallroth

Inbunden, 338 sidor

Utkom 2008

ISBN 978-91-27-02651-3

E-BOK 978-91-27-12930-6

Social ångest

Anna Kåver

Inbunden, 215 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13559-8

E-BOK 978-91-27-13979-4

Genus och kultur i psykologi

Eva Magnusson, Jeanne Marecek

Inbunden, 270 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-11818-8

Ögonblickets psykologi

Daniel N. Stern

Översättning: Gun Zetterström

Inbunden, 276 sidor

Utkom 2005

ISBN 978-91-27-10718-2

Emotionell bearbetning vid PTSD

Edna B. Foa, Elizabeth A. Hembree, 
Barbara Olasov Rothbaum

Översättning: Christina Stalby

Inbunden, 188 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13315-0

Ta tillbaka ditt liv 

Barbara Olasov Rothbaum, Edna B. 
Foa, Elizabeth A. Hembree

Översättning: Filip Arnberg

Mjukband, 100 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13316-7



22

PSYKOLOGI OCH PSYKIATRI

Ett litet barns dagbok

Daniel N. Stern

Översättning: Per Rundgren

Andra utgåvan

Inbunden, 208 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-12042-6

Den dolda dörren

Owe Wikström

Inbunden, 203 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13459-1

E-BOK 978-91-27-13850-6

Att höra till 

Peter Strang

Inbunden, 235 sidor

Utkom 2014

ISBN 978 -91-27-13743-1 

E-BOK 978-91-27-13744-8

Själv och tillsammans 

Tor Wennerberg

Inbunden, 320 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13236-8 

E-BOK 978-91-27-13978-7

Leva med tinnitus

Vendela Zetterqvist,  
Gerhard Andersson, Viktor Kaldo

Inbunden, 180 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13216-0

Livsglädjen och det djupa allvaret

Peter Strang

Inbunden, 160 sidor 

Utkom 2007

ISBN 978-91-27-02575-2

E-BOK 978-91-27-12922-1

Vi är våra relationer

Tor Wennerberg

Inbunden, 299 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-11817-1

E-BOK 978-91-27-13977-0

KBT inom psykiatrin 

Lars-Göran Öst (red.)

Andra utgåvan

Inbunden, 424 sidor 

Utkom 2013    

ISBN 978-91-27-13560-4

E-BOK 978-91-27-13983-1

Adhd-hjälpen 

Katarina A. Sörngård

Inbunden, 272 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13701-1

Internetbehandling med KBT

Kristofer Vernmark , Jonas Bjärehed

Inbunden, 242 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13277-1

E-BOK 978-91-27-43325-0

Handbok i motiverande samtal – MI

Carl Åke Farbring

Inbunden, 318 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13847-6

När förändring är svårt

Liria Ortiz

Mjukband, 216 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13848-3



Psykoser
I Psykoser framhålls nödvändig-
heten av att både ha ett 
humanistiskt och ett biologiskt 
perspektiv när man arbetar med 
olika psykostillstånd.

Psykoser

Johan Cullberg

Andra utgåvan

Mjukband, 304 sidor

Utkom 2005

ISBN 978-91-27-09905-0

Människan är en berättelse
Här beskrivs det professionella 
medmänskliga samtalet som en 
konst, i kombination med ett  
narrativt perspektiv på människan.

Människan är en berättelse

Clarence Crafoord

Andra utgåvan 

Mjukband, 240 sidor

Utkom 2005

ISBN 978-91-27-10879-0

E-BOK 978-91-27-13035-7

Livet måste ha mening
Meningen finns överallt, den 
dölj er sig, men allas vår uppgift 
är att finna meningen med livet, 
hur obetydlig och liten den är – 
och kanske särskilt då.

Livet måste ha mening

Viktor E. Frankl

Översättning: Margareta Edgardh

Tredje utgåvan 

Mjukband, 160 sidor

Utkom 2006

ISBN 978-91-27-11259-9

Kris och utveckling
Boken som hjälpt och hjälper 
alla som befinner sig i kris 
eller kommer i kontakt med 
människor i krislägen. 

Kris och utveckling

Johan Cullberg

Femte utgåvan 

Mjukband, 229 sidor

Utkom 2006

ISBN 978-91-27-11257-5

E-BOK 978-91-27-12770-8

Psykologiklassiker

Drömtydning
Med Drömtydning lade Freud 
år 1900 grunden till det som 
kom att bli psykoanalysen.  
Här presenterar han sina tankar 
om människans drömliv och 
omedvetna processer. 

Drömtydning

Sigmund Freud

Översättning: John Landqvist,  
Mia Engvén

Andra utgåvan

Mjukband, 714 sidor

Utkom 2002

ISBN 978-91-27-07401-9

Barnets rätt till respekt

Janusz Korczak

Översättning: RosMari Hartman

Fjärde utgåvan

Mjukband, 109 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-13205-4

E-BOK 978-91-27-09451-2

Barnets rätt till respekt
I denna älskade och ständigt 
aktuella klassiker skriver Janusz 
Korczak om hur det skulle 
kunna vara om vi såg det lilla 
barnet som en unik individ värd 
vår respekt. 

PSYKOLOGI OCH PSYKIATRI
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BARBRO LENNÉER AXELSON, INGELA THYLEFORS

Arbetsgruppens 
psykologi
Den populära klassikern Arbetsgruppen psykologi kommer 
nu ut i en femte, rejält omarbetad, utgåva. Även om mycket 
är sig likt när det gäller arbete och samarbete i olika team 
och grupper har arbetslivet också förändrats – ett faktum 
som återspeglas i bokens innehåll. Utöver en presentation 
av väletablerad kunskap när det gäller arbetsgrupper och 
deras villkor diskuteras också rön från aktuell forskning.
 Boken lämpar sig såväl för den som vill få kunskap om 
gruppers struktur, processer och dynamik som för den 
som vill få handfast hjälp när det gäller att förebygga och 
avhjälpa olika problem – det vill säga både för högskolans 
studenter och för chefer och medarbetare inom olika  
verksamheter.  

Barbro Lennéer Axelson är leg. 
psykoterapeut och universitets-
lektor vid Institutionen för socialt 
arbete, Göteborgs universitet. Hon 
har gedigen erfarenhet av arbete 
med kommunikation, konflikt- och 
kris-interventioner i familjer och ar-
betsgrupper, och ett internationellt 
engagemang i human rights-frågor.
Ingela Thylefors är leg. psykolog 
och docent med en specialisering 
inom arbets- och organisationspsy-
kologi. Både som forskare och som 
konsult intresserar hon sig främst 
för frågor kring arbete och samar-
bete i team, chef- och ledarskap, 
arbetsmiljö, kränkande särbehand-
ling och konflikthantering. 
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Arbetsgruppens psykologi

Femte utgåvan

Barbro Lennéer Axelson,  
Ingela Thylefors 

Mjukband, 256 sidor

Utkom januari 2018

ISBN 978-91-2782217-7

NY  
UTGÅVA

MALIN LINDELÖW 

Kompetensbaserad 
personalstrategi
Den här boken förmedlar en komplett personalstrategi, 
från träffsäker rekrytering till medarbetarnas fortsatta 
kompetensutveckling. Du får lära dig behovsanalys, att 
utföra kompetensbaserade intervjuer, dra slutsatser 
av olika bedömningsmetoder och belöna konstruktiva 
arbetsinsatser. Modellen kan bidra till att motverka 
diskriminering och skapa mångfald på arbetsplatser. 
Praktiska verktyg och råd – starkt förankrade i teori 
och forskning – gör boken till en handfast guide för 
såväl nya som rutinerade chefer, HR-chefer och rekry-
terare. Denna andra reviderade utgåva har uppdaterat 
och utökat material om bland annat anställnings-
intervjun och personbedömning.

Kompetensbaserad 
personalstrategi

Malin Lindelöw

Andra utgåvan

Inbunden, 320 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14600-6
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Malin Lindelöw är fil.dr i psykologi 
och driver ett konsultföretag inrik-
tat på rekrytering, personbedöm-
ning och chefsutveckling. Hon är 
en uppskattad föreläsare och har 
forskat vid King’s College och Uni-
versity College i London samt vid 
Karolinska institutet.

ANDRA
UTGÅVAN

LEDARSKAP OCH ORGANISATION
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ANNA CREGÅRD, ERIK BERNTSON, STEFAN TENGBLAD (RED.)

Att leda i en komplex organisation
Utmaningar och nya perspektiv  
för chefer i offentlig verksamhet

Komplexiteten i organisationer och ledaruppdrag både 
intresserar och irriterar alltfler. Men vad är komplexitet? 
Vad behöver chefer och ledare tänka på och göra? 

Författarna ger exempel på hur chefer i komplexa sam-
manhang har hanterat de problem och dilemman som kan 
uppstå, till exempel tendensen att detaljplanera och styra 
även när medarbetares mer självständiga arbete skulle 
vara mer effektivt. Komplexa organisationer innebär 
även att chefer måste lägga kraft på att tolka och förstå 
organisationen. Kapitlen i denna antologi fördjupar olika 
aspekter av komplexitet och ledarskap, och lockar till 
reflektioner.

Syftet med boken är att bidra till ökad förståelse och 
möjliggöra en mer initierad hantering av organisatorisk 
komplexitet.  

Att leda i en komplex organisation är skriven för  
chefer med erfarenhet av komplexa organisationer,  
men är också tänkt att kunna användas på utbildningar  
i ledarskap på högskolenivå.  

THOMAS EKLÖF, NILS HALLÉN 

Innovativ rekrytering
Strategier som förenklar, 
effektiviserar och inspirerar

Hur kan du som ledare attrahera, engagera och inspirera 
framtidens medarbetare – och få talangerna att stanna kvar?

 Denna bok ger nya insikter och perspektiv på rekrytering. 
Författarna lär dig att utmana traditionella metoder – och 
visar hur du kan förbättra eller förkasta moment utifrån vad 
som är viktigt för dig att ta reda på. Du får kunskap som både 
effektiviserar arbetet och ger fler träffsäkra rekryteringar, 
oavsett om du är verksam vid en ideell organisation eller 
ett globalt företag. Genom innovativ rekrytering kan du få 
fler engagerade medarbetare som matchar organisationens 
värderingar och långsiktiga syfte.

Boken riktar sig främst till rekryterande chefer, men är även 
användbar för HR-personal och rekryteringskonsulter.

NYHET
Anna Cregård är akademichef 
på Högskolan i Halmstad. Erik 
Berntson är docent i psykologi 
vid Psykologiska institutionen, 
Stockholms universitet. Stefan 
Tengblad är professor vid Institu-
tionen för handel och företagande, 
Högskolan i Skövde. Kapitelförfat-
tarna är alla erfarna forskare inom 
ledarskap.  

Båda författarna har mångårig erfarenhet av rekrytering. Nils Hallén är jurist, och numera 
verksam i sitt eget företag som rekryteringskonsult och utbildare i kompetensbaserad 
rekrytering. Han är även kursansvarig på Södertörns högskola, samt föreläser vid Stockholms 
universitet. Thomas Eklöf är beteendevetare med yrkesexamen inom rekrytering. Han är 
verksam som HR- och managementkonsult, där han hjälper företag med rekrytering, employer 
branding, förändringsprocesser och ledarskapsutveckling.
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Att leda i en komplex organisation

Erik Berntson, Anna Cregård,  
Stefan Tengblad (red.)

Inbunden, ca 250 sidor 

Utkommer april 2018 

ISBN 978-91-27-82254-2

Innovativ rekrytering

Thomas Eklöf, Nils Hallén 

Mjukband, ca 200 sidor

Utkommer augusti 2018

ISBN 978-91-27-82276-4
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SARA INGVARSSON

Lägg ner ledarskapet
Vad du som chef ska göra istället

En bra ledare ska vara inspirerande, låta personalen arbeta 
i fred, ge stöd, lyssna, uppmärksamma, ha helikopter-
perspektiv – och vara ordentligt insatt i det som gruppen 
jobbar med. Det är inte lätt för en chef att uppfylla alla 
dessa – ofta motstridiga – krav.

Men tänk om du skulle börja i andra änden? Att istället 
för att utgå ifrån hur du ska vara som ledare, fokusera på 
hur du kan skapa förutsättningar för andra att arbeta. Och 
om du i det arbetet faktiskt inte behöver göra det ensam, 
utan tillsammans med din personal!

Sara Ingvarsson har arbetat med utveckling av organisa-
tion och ledarskap i många år. 

I Lägg ner ledarskapet vill hon ställa förlegade föreställ-
ningar om ledarskap mot väggen – och ge nya användbara 
perspektiv på vad du som chef kan göra istället. 

Ensam eller stark
Åtta principer för 
framgångsrika team

Vill du bota egoisterna i din omgivning, skapa en positiv 
arbetsmiljö eller rädda vår planet från kortsiktighet? Allt 
börjar med samarbete. Ensam eller stark är en konkret 
handbok med 101 forskningsbaserade träningstips för 
att skapa hållbara team och arbetsplatser. Med tydlig-
görande exempel från bland annat Super Mario, Sagan 
om ringen och Fortune 500-företag får du lära dig hur ni 
uppnår: 
• Ökad måluppfyllelse
• Minskad frånvaro och sjukfrånvaro
• Fler lojala medarbetare
• Ökad motivation bland medarbetarna
• Minskad andel problematiska beteenden som till  
 exempel skvaller, rasistiska kommentarer, mobbning  
 och helt vanlig brist på hövlighet
• Färre konflikter
• Ökad innovationskraft
• Bättre samarbete med andra grupper. 

NYHET

NYHET

Sara Ingvarsson är leg. psykolog 

och en av de första certifierade i 

metoden Organizational Behavior 

Management (OBM) i Sverige. Hon 

har arbetat som psykolog i 17 år 

och med organisationsutveckling 

och ledarskap i 12 år. I dag driver 

hon eget företag med fokus på or-

ganisationsutveckling, utbildningar 

och föreläsningar.

Boken är skriven av teamet bakom 

Psykologifabriken, ett nätverk av 

psykologer och psykologkandi-

dater som arbetar med att hjälpa 

organisationer, team och ledare till 

hållbara vanor utifrån den senaste 

psykologiska forskningen. Boken 

innehåller träningstips från deras 

psykologiska gym Habitud.
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Lägg ner ledarskapet

Sara Ingvarsson

Inbunden, 318 sidor

Utkom december 2017

ISBN 978-91-27-81892-7

E-BOK 978-91-27-82311-2

Ensam eller stark

Oskar Henriksson, Katarina Blom, 
Gustav Nilsson, Malin Valsö, Frida 
Johansson Metso, Tone Nordling, 
Siri Helle, Kristin Öster, Jennifer 
Amin

Mjukband, 288 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-81851-4

E-BOK 978-91-27-81852-1
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OSKAR HENRIKSSON, KATARINA BLOM, GUSTAV NILSSON, 
MALIN VALSÖ, FRIDA JOHANSSON METSO, TONE NORDLING, 
SIRI HELLE, KRISTIN ÖSTER, JENNIFER AMIN
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MIA VON KNORRING 

Chef med känsla 
och förnuft
Om professionalism och etik i 
ledarskapet

Nu kommer denna klassiska chefsbok i en uppdaterad ut-
gåva. Med utgångspunkt i aktuell forskning inom psykologi, 
ledarskap, pedagogik och etik visar författarna hur känslor 
är en central informationskälla i rollen som chef. Som chef 
behöver man träda fram och ta ansvar också i besvärliga 
situationer. Då räcker det inte att vara strategisk, fatta 
beslut och möta andras känslor. Man behöver också kunna 
ta hand om sina egna känslor – först då kan man tänka klart 
och vara professionell i rollen som chef.
 Boken vänder sig framför allt till chefer och blivande 
chefer inom både offentliga och privata verksamheter, men 
också personalvetare och andra som arbetar med rela-
tionen mellan chefer och medarbetare. Boken är lämplig 
som litteratur på alla typer av utbildningar där chefs- och 
ledarskap berörs.

Chef med känsla och förnuft

Christer Sandahl, Erica Falkenström, 
Mia von Knorring  

Andra utgåvan

Inbunden, 261 sidor

Utkom maj 2017

ISBN 978-91-27-81842-2

Christer Sandahl är leg. psykolog, 

leg. psykoterapeut och professor i 

samhälls- och beteendevetenskap 

vid Medical Management Centrum 

(MMC), Karolinska institutet. Erica 

Falkenström är fil.dr i pedago-

gik och forskare vid Stockholms 

centrum för forskning om offentlig 

sektor (SCORE), Stockholms uni-

versitet. Mia von Knorring är leg. 

psykolog, med.dr och forskare vid 

MMC, Karolinska institutet.
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En liten bok om mål 

Stefan Söderfjäll,  
Christopher Svensson

Mjukband, 134 sidor

Utkom mars 2017

ISBN 978-91-2781905-4

E-BOK 978-91-27-82226-9

Stefan Söderfjäll är fil.dr i psykologi, 

organisationskonsult och en av 

grundarna till Ledarskapscentrum. 

Han är författare till flera böcker 

om ledarskap och motivation, samt 

är verksam med att föra ut forsk-

ningsbaserad kunskap om team och 

teamutveckling via webbportalen 

teampro.se Christopher Svensson 

är leg. psykolog, idrottspsykolo-

gisk rådgivare och en av grundarna 

till teamkonceptet Team Pro. Han 

har initierat och projektlett forsk-

ningsstudier inom arbetspsykologi 

och utvecklar forskningsbaserade 

arbetspsykologiska metoder och 

koncept. 

STEFAN SÖDERFJÄLL, CHRISTOPHER SVENSSON

En liten bok om mål
Många upplever att uppsatta mål i arbetet är svåra att be-
gripa, inte följs upp, inte känns relevanta eller meningsfulla, 
är för många och motsäger varandra – eller att de rentav inte 
existerar överhuvudtaget. Samtidigt visar forskning om mål i 
arbetslivet att målarbete är ett effektivt sätt att motivera och 
engagera, främja trivsel, minska stress och påverka prestatio-
ner positivt.
 Den här boken är en länk mellan forskning och arbetsliv 
som hjälper läsaren att:
• Förstå vad mål och målsättningsarbete är 
• Särskilja olika typer av mål och veta när de lämpar sig 
• Förstå skillnaden mellan individuella och  
 gemensamma mål 
• Undvika vanliga fallgropar i målarbetet 
• Arbeta med mål så att de främjar motivation och prestation.

LEDARSKAP OCH ORGANISATION



Mindset

Carol S. Dweck

Översättning: Karin Ashing

Andra utgåvan

Inbunden, 302 sidor

Utkom juli 2017

ISBN 978-91-27-82213-9

E-BOK 978-91-27-82214-6
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Chef- och ledarskap inom  
välfärdssektorn
Boken beskriver och vägleder bland de 
speciella villkor som råder för chef- och 
ledarskap inom välfärdssektorn – det vill 
säga alltifrån sjukvård, skola och omsorg 
till försäkringskassa och arbetsförmedling. 

Neuroledarskap
Det går att effektivisera sitt ledar-
skap med hjälp av de senaste hjärn-
forskningsrönen och genom att  
använda enkla beprövade metoder.

Neuroledarskap 

Katarina Gospic, Stefan Falk

Inbunden, 270 sidor

Utkom 2015 

ISBN 978-91-27-14261-9

E-BOK 978-91-27-14262-6

Människobehandlande  
organisationer
Denna antologi presenterar aktuell 
svensk forskning som beskriver och 
undersöker de förutsättningar som 
utmärker organisering av välfärdsarbete.

Människobehandlande 
organisationer

Staffan Johansson, Peter Dellgran, 
Staffan Höjer (red.)

Inbunden, 384 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-13631-1

Utkom 
som print 
on demand 

2016

Påverka arbetsklimat

Rolf Olofsson, Kenneth Nilsson

Mjukband, 47 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-81748-7

Utdrag ur Beteendeanalys i organisationer 
och OBM i praktiken

Förändringsprocess i fyra steg

Rolf Olofsson, Kenneth Nilsson

Mjukband, 47 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-81744-9

Konflikthantering

Rolf Olofsson

Mjukband, 31 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-81742-5

Feedback – ett kraftfullt 
verktyg

Rolf Olofsson

Mjukband, 39 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-81740-1

Ledarskap och 
ledningsgrupper

Rolf Olofsson, Kenneth Nilsson

Mjukband, 50 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-81746-3

Del 1 ur Beteendeanalys  
i organisationer

Rolf Olofsson

Mjukband, 73 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-81738-8

Mindset
I Dwecks banbrytande bok får du veta 
hur ditt eget och andras mindset kan 
förändras. Med den kunskapen kan du 
frigöra potentialen hos dig själv, dina 
medarbetare, dina barn eller dina elever.

NY
UTGÅVA
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Chef- och ledarskap inom 
välfärdssektorn

Ingela Thylefors

Mjukband, 296 sidor

Utkom mars 2016

ISBN 978-91-27-14244-2
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Fokus på jobbet
Fokus på jobbet visar hur man kan 
arbeta med mindfulness för att bli mer 
närvarande i sitt arbete. Metoden har 
sin grund i forskning och praktisk till-
lämpning på olika arbetsplatser.

Chefen som kom ut ur sitt rum
En bok om hur man kan skapa goda 
relationer på arbetsplatsen. Det gäller 
dels relationen mellan ledare och 
medarbetare, men framför allt hur 
man kan leda för att medarbetare ska 
fungera ihop.

Fokus på jobbet

Sara Hultman, Martin Ström

Storpocket, ca 230 sidor

Utkom januari 2018

ISBN 978-91- 27-81888-0

E-BOK 978-91-27-13673-1

Chefen som kom ut från sitt rum

Nicolas Jacquemont

Inbunden, 214 sidor

ISBN 978-91-27-14641-9

E-BOK 978-91-27-14643-3

OBM i praktiken

Rolf Olofsson, Kenneth Nilsson

Inbunden, 288 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-13937-4

Arbets- och 
organisationspsykologi

Gunnar Aronsson m.fl.

Inbunden, 464 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-11905-5

Beteendeanalys i organisationer

Rolf Olofsson

Inbunden, 250 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-11978-9

Konflikter 

Barbro Lennéer Axelson,  
Ingela Thylefors 

Mjukband, 296 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13429-4

PAOU

Otto Granberg

Åttonde utgåvan

Inbunden, 824 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-12053-2

Babels torn

Ingela Thylefors

Mjukband, 229 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13527-7

Kompetensbaserad rekrytering, 
intervjuteknik och testning

Malin Lindelöw

Inbunden, 196 sidor

Utkom 2003

ISBN 978-91-27-09443-7

E-BOK 978-91-27-12799-9

Nya Coaching för bättre resultat

John Whitmore

Översättning: Djordje Zarkovic, 
Bitte Wallin

Mjukband, 240 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13117-0
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POPULÄRPSYKOLOGI

ROBERT M. SAPOLSKY

Varför vi beter oss 
som vi gör
Biologin bakom människans bästa 
och sämsta sidor

MARKUS HEILIG

Hon, han och hjärnan

Robert M. Sapolsky synar biologin bakom mänskligt 
beteende och förklarar vad som ligger bakom våra hand-
lingar – ”onda” såväl som ”goda”. Han undersöker varför 
vi människor å ena sidan kan känna empati och samar- 
beta, å andra sidan bete oss föraktfullt och våldsamt.  
Andra delar avhandlas också, som att vi är lättmanipu-
lerade, kan ändra uppfattning på en sekund och gärna 
slätar över våra egna brister.

Personligt och humoristiskt hållet benas komplexa 
vetenskapliga samband ut, bl.a. rörande tonårshjärnans 
utveckling, anknytning, brott och straff, samhällsstruktur 
och fattigdomens påverkan, skillnaden mellan kvinnor 
och män, könsidentitet, frågan om människans krigiska 
eller fredliga natur, den fria viljan, hierarkier och empatins 
gränser.

Varför vi beter oss som vi gör är en bok i vetenskapens 
framkant om människan och mänskliga beteenden, skriven 
av en av världens ledande forskare i neurovetenskap och 
biologi.

Jag är läkare och hjärnforskare. Jag är också pappa till två 
tjejer och ogenerad pappafeminist. Diskussioner hemma 
fick mig att inse hur pinsamt lite jag egentligen visste om 
kön och hjärna. 

Är våra hjärnor i grunden lika? Är systematiska könsskill-
nader i emotioner, kognitioner och beteenden i huvudsak 
en produkt av sociala processer? Kan vi, och bör vi, i så 
fall helt enkelt arbeta för att eliminera dem? Eller kan det 
hända att vi behöver ta hänsyn till sådana skillnader för att 
inte vissa – ofta tjejerna – ska bli missgynnade? 

Min dröm är ett samhälle där ingen förvägras några 
möjligheter för att hen fötts in i en viss grupp. Ett samhälle 
där var och en bemöts utifrån sina individuella förutsätt-
ningar och med respekt för sina livsval. I den här boken 
har jag försökt ta reda på om kunskap ur hjärnforskningen 
kan hjälpa oss att nå och balansera dessa mål.

NYHET

NYHET

Markus Heilig är psykiater och 

internationellt framstående 

stress- och beroendeforskare. 

Han är sedan 2015 professor vid 

Linköpings universitet, där han 

leder Centrum för social och 

affektiv neurovetenskap (CSAN). 

Han har tidigare skrivit bl.a. 

Alkohol, droger och hjärnan.
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Varför vi beter oss som vi gör

Robert M. Sapolsky

Översättning: Patricia Wadensjö

Inbunden, ca 750 sidor 

Utkommer april 2018

ISBN 978-91-27-82000-5

E-BOK 978-91-27-82211-5

Hon, han och hjärnan

Markus Heilig

Inbunden, ca 200 sidor

Utkommer mars 2018

ISBN 978-91-27-82219-1

E-BOK 978-91-27-82224-5

Robert M. Sapolsky är professor i 

biologi och neurologi vid Stanford 

University. Han bor i San Fransisco 

och har givit ut flera böcker, bl.a. 

Varför zebror inte få magsår  

(Natur & Kultur 2003). 
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POPULÄRPSYKOLOGI

THOMAS LERNER, PREDRAG PETROVIC, TORBJÖRN 
VESTBERG 

Hjärnboll
Fotbollsspelares okända intelligens

PER SNAPRUD

Medvetandets 
återkomst
Om hjärnan, kroppen och universum

Unik svensk forskning har visat att fotbollsspelare på 
toppnivå ofta har en extrem förmåga att ta in informa-
tion, bearbeta den och agera.  

Med hjälp av spelliknande övningsuppgifter (brain 
games) har forskarna Predrag Petrovic och Torbjörn 
Vestberg mätt hjärnkapaciteten hos spelare i bland andra 
FC Barcelona, Allsvenskan och svenska elitungdomslag för 
att undersöka vad det är som gör en fotbollsspelare fram-
gångsrik, förutom fysisk styrka och snabbhet. Testerna 
har väckt stor uppmärksamhet – FC Barcelonas världs-
stjärnor Xavi och Iniestas svindlande resultat skapade 
rubriker runt om i världen. 

Hjärnboll ger en unik inblick i vad som händer i hjärnan 
hos begåvade fotbollsspelare. Här får vi även möta 
fotbollsprofiler som Pia Sundhage, Roy Hodgson och 
Anders Svensson som avslöjar hur de bygger ett lag och 
letar efter talanger. 

I slutet av 1990-talet slog filosofen David Chalmers och 
hjärnforskaren Christof Koch vad om vems teori som skulle 
leda till ett genombrott i forskningen om medvetandet 
senast år 2023. Tyvärr rann vadet ut i sanden – tills veten-
skapsjournalisten Per Snaprud hittade en gammal intervju 
bevarad på kassettband. Det här blir avstampet för för-
fattarens expedition för att ta reda på var gränserna för 
kunskapen om medvetandet finns i dag. Genom person-
liga möten och våghalsigt deltagande i olika experiment 
bjuder han in oss till källorna för våra lärdomar.

Här får vi träffa flera av vår tids främsta forskare och 
tänkare inom området. Resan börjar med fokus på hjärnan, 
perspektivet vidgas sedan till kroppen och vidare till  
hisnande tankar om medvetandet som en grund-
läggande egenskap i hela universum. Allt utmynnar i en 
prognos om vilken av de världsberömda forskarna som 
förmodligen kommer att vinna vadet. 

NYHET

NYHET

Thomas Lerner är reporter på  

Dagens Nyheter. Predrag Petrovic 

är professor vid Karolinska institutet 

inom kognitiv neurovetenskap. 

Torbjörn Vestberg är leg. psykolog 

och disputerar 2018 på en avhand-

ling om exekutiva och kognitiva 

funktioners betydelse för framgång 

inom fotboll och andra verksam- 

heter med höga krav på blixtsnabbt 

och tillförlitligt beslutsfattande.

Per Snaprud är vetenskapsjournalist 

och f.d. hjärnforskare. Han arbetar 

på Forskning & Framsteg och har 

tidigare varit verksam vid DN:s och 

SR:s vetenskapsredaktioner. Han  

har en bakgrund som licentiat i  

medicinsk vetenskap från Karolinska 

institutet, där han studerade sam-

spelet mellan olika signalämnen i 

hjärnan. 
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Hjärnboll

Thomas Lerner, Predrag Petrovic, 
Torbjörn Vestberg

Inbunden, 220 sidor

Utkommer april 2018

ISBN 978-91-27-82257-3

E-BOK 978-91-27-82317-4

Medvetandets återkomst

Per Snaprud

Inbunden, ca 200 sidor

Utkommer maj 2018

ISBN 978-91-27-81912-2

E-BOK 978-91-27-82313-6
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IDA FLINK, STEVEN JAMES LINTON

Sömn, dröm, 
mardröm
Kunskap och verktyg för god sömn

MAGNUS FRIDH

Viloläge
Mindfulness och meditation i 
vardagen

Vi vet inte att vi sover förrän vi vaknar – sömnen är 
häpnadsväckande och fascinerande men också oerhört 
komplicerad. Många är nyfikna på sömn eller känner 
någon som har sömnproblem. Men varför behöver vi 
sova? Och finns det något man kan göra för att få bättre 
sömn? Enkelt uttryckt: vi sover för att kunna leva. Under 
sömnen pågår processer som reglerar olika saker som 
energi, kognitiv funktion, immunförsvar och celler. Sömn 
dröm mardröm besvarar de flesta frågor man har om 
sömn, drömmar och mardrömmar. Steven James Linton 
och Ida Flink skriver om hur vi kan sova bättre, om 
hur god sömn kan bibehållas och om principerna i en 
grundläggande sömnbehandling. De visar också vilken 
roll drömmar och mardrömmar har för att reglera vårt 
känsloliv. 

Författarna har på Natur & Kultur tidigare givit ut  
12 verktyg i KBT (2010), Beteendeanalys steg för steg  
(2013) och Hälsopsykologi i vården (2016).

Att finna ro i stunder av stress – ett barn som är sjukt, 
jobbet som brer ut sig, något som hänt i familjen – ger 
oss kraft att ta hand om oss själva och varandra. Att 
kunna tysta den tjattrande apan i huvudet och pausa 
flödet av tankar; att vara här och nu, skänker oss lugn och 
välbehövlig vila. 

Viloläge visar hur vi kan gå till väga. Här varvas 
övningar och personliga texter med förklarande och 
fördjupande avsnitt.

NYHET

NYHET

Steven James Linton är professor 

i klinisk psykologi och vetenskaplig 

ledare för Center for Health and 

Medical Psychology vid Örebro 

universitet. Hans forskning handlar 

bl.a. om sömn och behandlingen av 

sömnsvårigheter. Ida Flink är fil.dr, 

leg. psykolog, forskare och lärare 

vid Örebro universitet. Hennes 

forskning handlar bl.a. om sömn, 

sömnbehandling och hur sömn  

påverkar medicinska och psyko-

logiska åkommor.  

Magnus Fridh började meditera 

i tonåren och har genom studier i 

buddhism och indologi fördjupat 

sig inom ämnet. Han undervisar 

grupper i Ashtangayoga, mindful-

ness och meditation och är även 

en av grundarna till Mindfulness 

Appen som är översatt till 13 språk 

och ingår i flera pågående forsk-

ningsprojekt.
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Sömn, dröm, mardröm 

Steven James Linton, Ida Flink

Inbunden, ca 200 sidor

Utkommer mars 2018

ISBN 978-91-27-81809-5

E-BOK 978-91-27-81813-2

Viloläge

Magnus Fridh

Mjukband, 186 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-81914-6

E-BOK 978-91-27-81915-3
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ALLAN LINNÉR, ANDERS NYMAN

Kärlekens koreografi
Du och jag och vi hos psykologen

MARIA BURMAN, ANNA-KARIN NORLANDER,  
PER CARLBRING, GERHARD ANDERSSON

Närmare varandra 
Nio veckor till en starkare parrelation

Vad är det som leder fram till att två människor som 
nyss i sin förälskelse knappt kunde vara ifrån varandra 
nu distanserar sig och inte står ut med den andra?  
Det är en av frågorna som är upprinnelsen till vårt 
gemensamma bokprojekt Kärlekens koreografi. Vi 
skriver om relationer – om par som kanske en gång var 
ett sammansvetsat vi och som vill vara det igen, och om 
andra som kanske istället hämtar hjälp att gå vidare som 
”jag” och ”du”.

I terapirummet möter vi människor som har en önskan 
att samtala på ett annat sätt och lättare lösa konflikter. 
Deras förhoppning är att de ska bli bättre på att möta 
svårigheter, oavsett om det gäller sex, makt, intimitet, 
ekonomi, arbetsfördelning eller något annat.

Vi har lyssnat, resonerat och lotsat dessa par i 
terapeutiska samtal. Här skildrar vi hur sådana möten 
kan gå till.

Relationsproblem är vanliga och påverkar oss på många 
plan. Denna självhjälpsbok får par att se hur problemen 
inte ligger hos den ena eller andra partnern utan uppstår 
i samspelet mellan dem. Paren guidas till att hitta 
mönster och ömma punkter i sitt samspel och får hjälp  
att bygga vidare på styrkor de har som par.

Närmare varandra bygger på en svensk KBT-manual 
som är vetenskapligt prövad. Majoriteten av de par som 
gick igenom bokens övningar blev mer nöjda med sin 
relation och lyckades bryta prestigekamper och andra 
låsningar som förgiftar relationer.

Här får paren lära sig hur de kan förbättra sitt samspel,  
hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, öka acceptansen 
för olikheter och skapa mer närhet i sin relation. Boken kan 
även användas av parterapeuter som stöd i behandling.

NYHET

Anders Nyman och Allan Linnér 

är båda leg. psykologer och leg. 

psykoterapeuter, verksamma i 

Stockholm och privatpraktiserande 

i såväl par- och familjeterapi som 

individualterapi. Allan Linnér är 

känd för allmänheten som Radio-

psykologen i P1. 
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Kärlekens koreografi

Allan Linnér, Anders Nyman

Inbunden, 265 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-81901-6

E-BOK 978-91-27-81903-0

NYHET

Maria Burman och Anna-Karin 

Norlander är kliniskt verksamma 

psykologer med bred erfaren-

het av parterapi både i primär och 

specialiserad vård. Per Carlbring 

och Gerhard Andersson är båda 

psykologer, psykoterapeuter och 

professorer. De fyra författarna in-

ledde sitt samarbete redan år 2007 

med världens första internetbase-

rade parterapistudie.
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Närmare varandra 

Maria Burman, Anna-Karin 
Norlander, Per Carlbring, Gerhard 
Andersson

Inbunden, ca 250 sidor

Utkommer augusti 2018

ISBN 978-91-27-81983-2 
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ANNA KÅVER

Oro
Att leva med tillvarons ovisshet

Oron är mänsklig, begriplig och till och med konstruktiv 
ibland. Men den kan också försvåra dina möjligheter att leva 
fullt ut. För en del är varningslampan alltid tänd och livet blir 
en utmattande kamp mot hotande problem och faror.

Anna Kåver ger dig här kunskap om oro ur tre olika 
perspektiv: det existentiella, det psykologiska och det 
biologiska. Hon bjuder in till självreflektion och delar med 
sig av hjälpsamma förhållningssätt till vår sårbarhet och 
livets inbyggda ovisshet. Hon vill också ge dig mod att våga 
tänja lite på dina trygghetsgränser för att öka din självtillit. 
Förhoppningen är att du ska få veta lite mer om just din oro, 
om hur du kan behålla den kloka oron och släppa taget om 
den giftiga.

NYHET

Anna Kåver är leg. psykolog, leg. 

psykoterapeut, specialist i klinisk 

psykologi och handledare i KBT 

samt författare. Hon har skrivit ett 

flertal uppskattade böcker, bland 

andra Att leva ett liv, inte vinna ett 

krig (Natur & Kultur, 2007) och  

KBT i utveckling (Natur & Kultur, 

2016).
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Oro

Anna Kåver

Inbunden, 160 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-81921-4

E-BOK 978-91-27-81949-8

ÅSA KRUSE

Att sätta gränser för 
sig själv och andra
Känner du att du måste vara andra till lags? Har du svårt att 
hejda din egen ambitionsnivå? Att inte kunna sätta gränser 
är ofta grunden till att vi blir stressade eller mår dåligt.

I den här boken får du veta varför det kan vara svårt att 
sätta gränser och hur du blir bättre på det. Det innebär 
bland annat att kunna säga ifrån, ge och ta emot kritik, 
hantera konflikter och ställa rimliga krav på dig själv. 
I boken får du hjälp att kartlägga dina egna mönster, 
varvat med övningar, verktyg och fakta. Olika typer av 
svårigheter och färdigheter illustreras med exempel som 
ger igenkänning och inspiration. Du får också tips på hur 
du kan hantera dina egna och andras reaktioner när du 
börjar pröva nya förhållningssätt. Målet är att du ska kunna 
agera mer effektivt i viktiga situationer i ditt liv.

NYHET

Åsa Kruse är med.kand., leg. psy-

kolog och leg. psykoterapeut med 

KBT-inriktning. Hon är verksam 

inom företagshälsovården och 

har mångårig erfarenhet av att 

föreläsa, handleda och arbeta med 

stressrelaterad ohälsa. Hon har  

tidigare skrivit Tillbaka till jobbet 

(Natur & Kultur, 2016) som fått pris 

som årets HR-bok.
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Att sätta gränser för sig själv  
och andra

Åsa Kruse

Inbunden, 180 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-81910-8

E-BOK 978-91-27-82310-5
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KATJA BERGSTEN, KRISTOFFER PETTERSSON

I befintligt skick
Att ta sig själv på allvar

SOFIA VIOTTI 

Utan press
Om medkänsla, prestation och stress  

Tänker du ofta att du borde förändras och bli roligare, 
smartare, lugnare, mer social eller vältränad? Eller att ditt 
liv borde vara mer spännande, aktivt och framgångsrikt?  
I vissa stunder kan den där totalrenoveringen av vårt liv 
som vi längtar efter tyckas vara inom räckhåll, bara vi håller 
ihop och följer planen. Bara vi anstränger oss tillräckligt.
 I befintligt skick ger ett alternativt perspektiv. Författarna 
vägleder till förståelse och medkänsla för oss själva precis 
så som vi är, just så som vi har det. Boken hjälper dig att 
bli mer tillåtande mot alla dina känslor, även de som är 
svåra. Det är mänskligt, naturligt och viktigt att må dåligt 
när saker inte är som de ska. När du tar dig och dina 
känslor på allvar blir det lättare att leva i samklang med 
dina verkliga behov.

Att prestera kan vara härligt och givande. Men om allt hand-
lar om att nå mål, få saker gjorda och att jämföra sig med 
andra så drabbas vi av stress och oro. 
 Utan press beskriver ett annat sätt att förhålla sig, där 
medkänsla (compassion) blir en hjälp för att leva på ett sätt 
som är anpassat efter hur hjärnan och kroppen fungerar. 

I boken får läsaren kartlägga sina egna prestationsmönster 
och ges praktiska övningar i medkänsla. Syftet är att skapa 
ett liv med större balans mellan prestation och återhämt-
ning. Poängen är inte att sluta prestera, utan att drivas mer 
av lust och intresse än press.

Boken bygger på compassionfokuserad terapi (CFT) – en 
terapiform som fått stort genomslag de senaste åren. CFT 
bygger bland annat på evolutionsteori, KBT, affektteori, 
neurovetenskap och buddhistisk psykologi. 

NYHET

NYHET

Katja Bergsten är leg. psykolog, 

leg. psykoterapeut och fil.dr, privat 

verksam och lektor vid Institutio-

nen för Psykologi, Uppsala Univer-

sitet. Kristoffer Pettersson är leg. 

psykolog och verksam på Psykolog-

partners W&W AB i Stockholm.
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Sofia Viotti är leg. psykolog och 

medförfattare till Compassion- 

fokuserad terapi (2013). Hon arbetar 

terapeutiskt och utbildar i CFT.
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I befintligt skick

Katja Bergsten, Kristoffer 
Pettersson

Mjukband, ca 180 sidor

Utkommer januari 2018

ISBN 978-91-27-81752-4

E-BOK 978-91-27-82326-6

Utan press

Sofia Viotti 

Inbunden, ca 250 sidor

Utkommer februari 2018

ISBN 978-91-27-81874-3

E-BOK 978-91-27-82325-9

POPULÄRPSYKOLOGI



36

ALVA APPELGREN

Motiverad
Feedback, mindset och viljan 
att utvecklas

BJÖRN ROSLUND

Haja adhd
Om nuets förbannelse, hjärnans skärmsläckare  
och vikten av dagdrömmeri

Upplever du nybörjarglädje – eller känner du dig mest 
dålig och osäker när du provar något nytt? Varför uppvisar 
vissa kämpaglöd vid en motgång medan andra ger upp? 

Här beskriver Alva Appelgren förutsättningarna för att 
vilja utvecklas och vara motiverad. Motivation behövs 
både för att påbörja en aktivitet och för att fortsätta 
med den, vare sig det är i arbetet, i klassrummet eller i 
skidbacken. Genom att fläta samman forskningsrön med 
vardagens situationer djupdyker hon i hur vår motivation 
påverkas av andras förväntningar och återkoppling, vår 
egen självbild och individuella drivkrafter. Det handlar om 
vikten av autonomi, jakten på beröm och hur du förhåller 
dig till talang och förmågor. 

Boken är aktuell för dig som är chef, lärare eller förälder; 
för dig som vill skapa goda miljöer för andras lärande och 
utveckling.

Haja adhd tar med dig på en spännande och initierad 
djupdykning i, inte bara hur det är vid adhd, utan också 
varför.
• Varför har personer med adhd så svårt för att njuta av  
 framtida segrar, och på vilket sätt hänger det ihop med  
 avhoppade utbildningar och drogers lockande låga?
• Är det psykedeliska drömspel som hjärnans skärm- 
 släckare (default mode network) bjuder oss på bara ett  
 ointressant bakgrundsbrus, eller rent av huvud personen  
 i den nya tidens förståelse för vad adhd egentligen är?
• Hur kan det dagdrömmeri man tidigare trodde bara  
 var ett meningslöst tidsfördriv nu ha kommit att betraktas  
 som själva grundförutsättning för det vi kallar ”jag”?
• Hur kan jammande jazzmusiker skapa förståelse för hur  
 grupper av hjärnregioner spelar tillsammans, men  
 också duckar för varandra?
• Hur kan adhd vara så starkt kopplat till risker, eller rent  
 av undergångsfaktorer, men samtidigt ha psykiatrins  
 bästa prognos?

NYHET

NYHET

Alva Appelgren disputerade 2015 

vid Karolinska institutet med sin av-

handling om hur feedback och ett 

dynamiskt mindset påverkar moti-

vation och prestation, kopplat till 

hjärnforskning. Hon har i sin forsk-

ning inriktat sig på kognitiv neuro-

vetenskap. Nu är hon verksam som 

konsult och föreläsare.  

Björn Roslund är barn- och vuxen-

psykiater och har i möten med 

barn, ungdomar och vuxna under 

mer än 20 år entusiasmerats, ryckts 

med och berörts av personer med 

adhd. 
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Motiverad 

Alva Appelgren

Inbunden, ca 200 sidor

Utkommer februari 2018

ISBN 978-91-27-81943-6

E-BOK 978-91-27-82314-3

Haja adhd

Björn Roslund

Mjukband, ca 200 sidor

Utkommer maj 2018

ISBN 978-91-27-81907-8

E-BOK 97-891-27-82327-3
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NIKLAS LANINGE, ARVID JANSON

Beteendedesign
Psykologin som förändrar 
tankar, känslor och handlingar

LIRIA ORTIZ, CHARLOTTE SKOGLUND

Lyssnar din tonåring?
Samtal med förändring som mål

Beteendeekonomi, eller nudging, är ett område som blir 
allt större inom psykologi, ledarskap och företagande. 
Oavsett om målet är att få människor att godkänna or-
gandonation, öka ditt företags närvaro på sociala medier 
eller att få kunder att välja grön el handlar nudging om 
att göra det så enkelt som möjligt för människor att röra 
sig i den riktning man vill att de ska. Vilka faktorer är det 
som driver, eller hindrar, ett beteende? Varför agerar vi 
människor så ofta irrationellt när vi ska fatta beslut om 
pengar? Och inte minst: hur kan du som läsare omsätta 
det här rent praktiskt?

Beteendedesign varvar insikter i psykologisk forskning 
från de tre fälten beteendeekonomi, inlärningspsykologi 
och kognitionspsykologi, med exempel på bra och dålig 
design. I boken lär du dig känna igen – och använda dig 
av – vanliga tankefel som påverkar oss när vi fattar beslut 
och du lär dig också vad det innebär att ”designa bete-
enden”. Med utgångspunkt i förändringsprocessen visar 
författarna hur teorierna kan användas för att utforma 
bättre produkter, tjänster och upplevelser.

Om tonårstiden är stökig och svår – hur kan man prata 
med sitt barn? Den här boken vänder sig till föräldrar 
och anhöriga som oroar sig över kommunikationen med 
de växande barnen. Du får lära dig sätt att samtala som 
väcker motivation utan att skapa motstånd hos den du 
talar med. Metoderna heter MI (motiverande samtal) och 
CRAFT (Community Reinforement Approach and Family 
training). Du lär dig bland annat att hejda reflexen att 
tillrättavisa och rätta – och kan därmed skapa ett bättre 
samtalsklimat och på sikt åstadkomma förändringar i 
positiva riktningar både för dig, ditt barn och resten av 
familjen. 

NYHET

Finns som ljudbok

Niklas Laninge är psykolog och 

entreprenör. Genom föreläsningar 

och kurser hjälper han företag och 

individer att tillämpa fynd från 

forskningsfältet beteendeekonomi.

Arvid Janson är civilingenjör med 

en andra examen i marknadsföring. 

Han har grundat flera företag med 

beteendeförändring som den  

gemensamma nämnaren. 

Liria Ortiz är leg. psykolog, psyko-

terapeut, certifierad CRAFT- 

terapeut och en av de främsta inom 

psykologikåren vad gäller MI. Hon 

är skribent i DN och medverkar som 

psykologisk rådgivare på Psykologi-

guiden. Hon belönades 2017 med Stora 

Psykologpriset. Charlotte Skoglund är 

överläkare och specialist i psykiatri och 

möter dagligen ungdomar och föräldrar. 

Hon forskar på institutionen för  

klinisk neurovetenskap på Karolinska 

institutet och är en flitigt anlitad före-

läsare.
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Beteendedesign

Niklas Laninge, Arvid Janson

Inbunden, 200 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-81919-1

E-BOK 978-91-27-81920-7

Lyssnar din tonåring? 

Liria Ortiz, Charlotte Skoglund

Mjukband, 177 sidor 

Utkom januari 2017 

ISBN 978-91-27-81849-1

E-BOK 978-91-27-81850-7

LJUDBOK 978-91-27-82299-3
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ÅSA NILSONNE

Processen
Möten, mediciner, beslut

I Processen får vi bland annat möta den förtvivlade mannen 
som skulle få rätt dos antidepressiv medicin, kvinnan som 
äntligen vågade berätta och mannen som inte kunde styra 
sin tunga.

Boken är en professionell självbiografi där psykiatern 
Åsa Nilsonne berättar om mänskliga möten som hjälpt 
henne att växa i sitt yrke.

Det är en spännande, rörande och tankeväckande bok 
om människans utsatthet och styrka, psykiatrins komplexitet 
och det egna professionella ansvaret.

NYHET

Åsa Nilsonne är professor 

emeritus i medicinsk psykologi, leg. 

psykoterapeut och författare till 

en rad uppmärksammade böcker, 

romaner såväl som facktitlar inom 

mindfulness och DBT-behandling.
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Processen

Åsa Nilsonne

Inbunden, 210 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-82233-7

E-BOK 978-91-27-82309-9

Tid att leva

Fredrik Livheim, Daniel Ek,  
Björn Hedensjö

Mjukband, 320 sidor

Utkom januari 2017

ISBN 978-91-27-14747-8

E-BOK 978-91-27-14750-8

Fredrik Livheim är leg. psykolog 

och ACT-utbildare. Nu delar han 

sin tid mellan att doktorera och 

forska på stress och gruppbehand-

lingar vid Karolinska institutet och 

att hålla utbildningar och före- 

läsningar kring ACT. Fredrik är  

författare till två behandlings- 

manualer för stressproblematik. 

Daniel Ek är leg. psykolog och  

yogainstruktör med lång erfaren-

het av att arbeta med mindfulness. 

Han är verksam som organisations-

konsult med fokus på förebyggande 

åtgärder mot stress och arbetar 

kliniskt inom primärvården. Björn 

Hedensjö är journalist med bak-

grund på bl.a. DN, SvD och Dagens 

Industri. Han är också psykolog-

kandidat på Karolinska institutet 

och författare till två böcker, bl.a. 

En perfekt natt (2013).

FREDRIK LIVHEIM, DANIEL EK, BJÖRN HEDENSJÖ

Tid att leva
Ett tioveckorsprogram för stress- 
hantering med ACT

Stress är något som varierar i livet, från lite till mycket, 
och vi är byggda för att klara stark stress i perioder. Hur 
stressad man än är kan man inte ”bli galen” av stress – 
däremot är stressrelaterad ohälsa i dag den vanligaste 
orsaken till långtidssjukskrivning eftersom stress tyvärr 
allt oftare har blivit en del av vår vardag.
 När kraven är många i livet kan vi ibland tappa 
riktningen och det finns risk att vi dränerar oss själva på 
energi och går miste om tillfällen för återhämtning.
Tid att leva hjälper dig som har problem med stress att 
återta kontrollen över ditt liv. Du kommer att få hjälp 
med att hantera den ofrånkomliga stressen som är en 
del av livet – och att förändra den stress som är möjlig 
att göra någonting åt.
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Vägen genom skilsmässan

Anna Bennich Karlstedt

Inbunden, 150 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14462-0

E-BOK 978-91-27-14463-7

LJUDBOK 978-91-27-82323-5

Compassioneffekten
Med hjälp av self-compassion, 
självmedkänsla, kan vi möta livets 
svårigheter med värme, vänlighet, 
omsorg och förståelse istället för 
självkritik och krav på prestation.

70 skäl till självmedkänsla
Agneta Lagercrantz följer här upp sin 
succébok Självmedkänsla med texter 
och reflektioner på temat 70 skäl till 
självmedkänsla.

Vägen genom skilsmässan
Vägen genom skilsmässan ger ett 
fördjupat perspektiv av vad en 
separation innebär i form av förlust, 
kris och stress, och praktisk hante-
ring av detta psykologiskt.

Grit
Psykologiprofessor Angela Duckworth 
delar här med sig av sin banbrytande 
forskning inom grit – en psykologisk 
faktor som kombinerar uthållighet, 
driv och förmåga att inte ge upp vid 
motgångar.

Compassioneffekten

Christina Andersson

Mjukband, 217 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-01-27-14000-4

E-BOK 978-91-27-81950-4

70 skäl till självmedkänsla

Agneta Lagercrantz

Inbunden, 160 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-81771-5

E-BOK 978-91-27-81774-6

Grit

Angela Duckworth

Översättning: Charlotta Jonasson. 

Inbunden ca 250 sidor

Utkom januari 2017

ISBN 978-91-27-14295-4 

E-BOK 978-91-27-14296-1

Bli klar i tid och må bra på vägen
Bland Sveriges 17 000 doktorander 
är sjukskrivningstalen höga. Här 
presenteras handfasta tekniker och 
förhållningssätt som ger hjälp med 
akademisk produktivitet och stress-
hantering. 

Bli klar i tid och må bra på vägen

Åsa Burman

Inbunden, 224 sidor

Utkom januari 2017 

ISBN 978-91-27- 81754-8 

Särskilt begåvade barn
Särskilt begåvade barn har ett försprång, 
men de kan bli understimulerade och 
få svårt att passa in. Här förklaras vad 
särskild begåvning är och vad barn och 
unga behöver hemma och i skolan. 

Särskilt begåvade barn

Linda Kreger Silverman

Översättning: Gun Zetterström

Inbunden, 342 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14599-3

POPULÄRPSYKOLOGI

Ologiskt
Dan Ariely, forskare och professor 
i beteendeekonomi, visar i en 
serie överraskande experiment att 
våra irrationella reaktioner inte är 
slumpmässiga och orimliga utan 
systematiska och förutsägbara. 

Ologiskt

Dan Ariely

Översättning: Cicci Lyckow 
Bäckman

Storpocket, ca 250 sidor

Utkommer januari 2018

ISBN 978-91-27-81985-6

E-BOK 978-91-27-81986-3

Vad vill du – egentligen?
I sin bok berör Erica Falkenström 
djupa allmänmänskliga erfarenheter 
– vare sig det gäller arbetslivet eller 
privatlivet – som många människor 
har svårt att sätta ord på.

Vad vill du – egentligen? 

Erica Falkenström

Inbunden, ca 220 sidor

Utkom mars 2017

ISBN 978-91-27-81792-0

E-BOK 978-91-27-81793-7
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Frisk till 100
På hundra år har livslängden för-
dubblats – men är det möjligt att få  
ett både långt och friskt liv? Ett nyckel-
begrepp är regeneration, det vill säga 
kroppens självläkande förmåga.

Frisk till 100

Aleksander Perski

Inbunden, 160 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14639-6

E-BOK 978-91-27-14640-2

Flow
Flow är den känsla vi får då allt fungera, 
när vi står inför utmaningar och arbetar 
på högsta förmåga, då vi glömmer tid 
och rum och utför otroliga prestationer.

Flow 

Mihaly Csíkszentmihályi

Översättning: Göran Grip

Storpocket, 360 sidor

Utkom 2016  
(första utgåvan 1992)

ISBN 978-91-27-81762-3

Den svåra konsten att se sig själv
Vem är jag? Ditt jag flyr undan när du 
försöker fånga det. Peter Gärdenfors, 
professor i kognitionsvetenskap vid 
Lunds universitet, undersöker genom 
modern forskning inom bl.a. psykologi, 
sociologi och kognitionsvetenskap olika 
sätt att se på vad som utgör jaget. 

Den svåra konsten att se sig själv

Peter Gärdenfors

Inbunden, ca 200 sidor 

Utkom januari 2017

ISBN 978-91-27-81833-0

E-BOK 978-91-27-81838-5

Barn som bråkar
Utifrån metoden lågaffektivt bemötande 
tar författarna avstamp i elva vardagliga 
familjesituationer och visar på praktiska 
handlingsalternativ att använda när en 
konflikt seglar upp. 

Barn som bråkar

Bo Hejlskov Elvén, Tina Wiman 

Inbunden, 160 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-14198-8

E-BOK 978-91-27-14297-8

LJUDBOK 978-91-27-82297-9

Den skräckslagne psykologen
Erik Mattons flygrädsla blev alltmer 
ohanterlig. Han bestämde sig för 
att utöva sina yrkeskunskaper på sig 
själv: att behandla sig med KBT för att 
kunna genomföra en långflygning. 

Den skräckslagne psykologen

Erik Matton (fd Hellman)

Inbunden, 296 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-14014-1

E-BOK 978-91-27-14017-2

Tyst
Ett passionerat debattinlägg, byggt  
på ett imponerande kunskapsunderlag 
och engagerande livsöden som visar 
hur allvarligt vi underskattar introverta 
och vad vi förlorar på att göra det.

Tyst 

Susan Cain

Översättning: Bitte Wallin

Storpocket, 415 sidor

Utkom 2016 

ISBN 978-91-27-81768-5

E-BOK 978-91-27-13647-2

Jag törs inte men gör det ändå

Martin Forster

Inbunden, 288 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-12970-2

E-BOK 978-91-27-13441-6

POPULÄRPSYKOLOGI

Hjärna, gener och jävlar anamma
I ett komplext samspel mellan gener och 
miljö omformas barnets hjärna och tar 
in nya kunskaper. Fascinerande inblickar 
i ny forskning om barns lärande och 
motivation! 

Jag törs inte men gör det ändå
Hur kan man hjälpa barn som inte vågar 
anta utmaningar, som inte vill pröva nya 
aktiviteter, eller som känner sig otrygga 
i samspelet med kamrater? Boken visar 
många olika vägar till trygghet och glädje 
hos barn.

Hjärna, gener och jävlar anamma

Torkel Klingberg

Inbunden, 160 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-81810-1
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Fem gånger mer kärlek

Martin Forster

Inbunden, 282 sidor

Utkom 2009

ISBN 978-91-27-08870-2

E-BOK 978-91-27-13077-7

Älskade, förbannade tonåring

Birgitta Kimber, Virginia Molgaard

Inbunden, 238 sidor

Utkom 2009

ISBN 978-91-27-11649-8

E-BOK 978-91-27-13081-4

Kärlekens ACT

Russ Harris

Översättning: Erik Nisser

Inbunden, 247 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-12969-6

E-BOK 978-91-27-13424-9

Lyckofällan

Russ Harris

Översättning: Helena Hansson

Pocket, 300 sidor 

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-13313-6

Att leva med smärta

Rikard Wicksell

Inbunden, 320 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13611-3

E-BOK 978-91-27-13612-0

Hemligheten

Dan Josefsson, Egil Linge 

Inbunden, 176 sidor

Utkom 2008

ISBN 978-91-27-11521-7

Den mörka hemligheten

Dan Josefsson, Egil Linge

Inbunden, 157 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-13169-9

Självmedkänsla

Agneta Lagercrantz 

Inbunden, 292 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13793-6

E-BOK 978-91-27-13794-3

Dansa på deadline

Alexander Rozental,  
Lina Wennersten

Inbunden, 290 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13606-9

E-BOK 978-91-27-13618-2

Tonår med adhd – en 
föräldraguide

Carolina Lindberg

Inbunden, 160 sidor

Utkom april 2016

ISBN 978-91-27-14621-1

E-BOK 978-91-27-14622-8

Tonår med autism och asperger  
– en föräldraguide

Carolina Lindberg

Inbunden, 160 sidor

Utkom april 2016

ISBN 978-91-27-14597-9

E-BOK 978-91-27-14598-6

POPULÄRPSYKOLOGI

Att ta sig upp när man är nere

Susan Tanner, Jillian Ball

Översättning: Per Rundgren/

Silvia Klenz Jönsson

Inbunden, 251 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13697-7

E-BOK 978-91-27-13698-4
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Beteendeproblem inom HVB-  
och ungdomsvård

Bo Hejlskov Elvén, Gunilla Nötesjö,  
Carina Moen, Erik Rova, Anton 
Sjögren

Mjukband, 192 sidor

Utkom mars 2017

ISBN 978-91-27-81855-2

Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog 

och efterfrågad som handledare, 

utbildare och föreläsare inom 

lågaffektivt bemötande. Han är 

författare till flertalet böcker om 

lågaffektivt bemötande inom olika 

områden. Gunilla Nötesjö är leg. 

psykolog och metodutvecklare 

vid Statens institutionsstyrelse. 

Carina Moen är utbildad inom 

statsvetenskap och kriminologi. 

Hon är nationell utbildare i 

metoden No Power No Lose och i 

motiverande samtal, verksam vid 

Statens institutionsstyrelse. Erik 

Rova är leg. psykolog med inriktning 

mot pedagogisk psykologi. Han 

är verksam som handledare och 

utbildare och har stor erfarenhet 

av mottagande av nyanlända 

ungdomar. Anton Sjögren är 

leg. psykolog med inriktning mot 

barn- och ungdomsfrågor. Han 

har god erfarenhet av arbete 

med ensamkommande barn och 

är verksam som handledare och 

utbildare.

BO HEJLSKOV ELVÉN, GUNILLA NÖTESJÖ,  
CARINA MOEN, ERIK ROVA, ANTON SJÖGREN

Beteendeproblem  
inom HVB- och  
ungdomsvård
Lågaffektivt bemötande och  
konflikthantering

Denna bok beskriver lågaffektivt bemötande som metod 
vid beteendeproblem och konflikter inom HVB- och 
ungdomsvården. Upplägget är praktiskt inriktat och för-
hållningssättet illustreras med fallexempel från ungdoms- 
eller HVB-vården. Arbete med ensamkommande barn 
och ungdomar inom HVB fokuseras särskilt, liksom olika 
utmaningar inom den statliga ungdomsvården. Dessutom 
behandlar boken förebyggande insatser och ger använd-
bara redskap för utvärdering av händelser. 
 Boken riktar sig till behandlingspersonal och pedago-
ger vid HVB-hem och ungdomsvård samt till utbildningar 
inom området.

Människan, brottet, följderna

Thomas Ekbom, Per Björkgren,  
Lovisa Nygren, Bente Resberg 

Åttonde utgåvan

Mjukband, 300 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14566-5

THOMAS EKBOM, PER BJÖRKGREN,  
LOVISA NYGREN, BENTE RESBERG  

Människan, brottet, 
följderna
Kriminalitet och kriminalvård  
i Sverige 

Människan, brottet, följderna är en etablerad klassiker 
inom kriminalvården som nu uppdaterats i en åttonde 
utgåva utifrån ny lagstiftning och metod, av delvis nya 
författare. 

Boken ger en heltäckande överblick av brottsligheten 
i Sverige samt av svensk kriminalvård och kriminalpolitik. 
Utifrån aktuell forskning beskrivs alltifrån brottsutveck-
lingen och rättsväsendets organisation till kriminalvårdens 
program för att minska återfall i brott och situationen för 
brottsoffer. 

Boken riktar sig till studerande och yrkesverksamma 
inom kriminalvården, polisen och andra myndigheter 
inom rättsväsendet. Den är även avsedd för utbildningar 
inom socialt arbete och verksamma inom socialtjänsten.

Thomas Ekbom är en nationellt  

och internationellt anlitad expert 

på kriminalvårdsfrågor med fyrtio 

års erfarenhet som bland annat per-

sonalutbildare inom Kriminalvår-

den. Han föreläser vid universitet 

och högskolor. Per Björkgren har 

lång erfarenhet från Kriminalvår-

den och har varit verksam som chef, 

expert och utredare i olika delar av 

organisationen. Lovisa Nygren är 

verksamhetsexpert i Region Väst 

och har också arbetat som chef, ut-

redare och frivårdsinspektör, samt 

med frågor som rör kvinnor och 

barn på anstalt. Bente Resberg är 

ombudsman inom kriminalvårds-

området vid Riksförbundet frivilliga 

samhällsarbetare. Hon har tidigare 

varit verksam inom anstalt, frivård 

och Kriminalvårdens personal- 

utbildning.

ÅTTONDE
UTGÅVAN
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SOCIALT ARBETE

ANNA MEEUWISSE, HANS SWÄRD, SUNE SUNESSON, 
MARCUS KNUTAGÅRD (RED.)

Socialt arbete
En grundbok

I denna tredje omarbetade utgåva av kursboksklassikern 
Socialt arbete – en grundbok redogör författarna för 
ämnets socialvetenskapliga utgångspunkter och visar på 
det sociala arbetets mångfald och komplexitet. I boken 
behandlas det sociala arbetets framväxt, organisering, 
utveckling och yttre ramar, framförallt i Norden men 
även med internationella utblickar. Dessutom berörs de 
förutsättningar och svåra problemställningar som profes-
sionella inom området ständigt ställs inför. Frågor om etik, 
maktförhållanden och kön diskuteras, liksom medbor-
garskap, rättigheter, mångkultur och social hållbarhet. 
Kunskapsbildningen och kunskapsutvecklingen i socialt 
arbete problematiseras också. 

Socialt arbete

Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune 
Sunesson, Marcus Knutagård (red.)

Tredje utgåvan

Mjukband, 544 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14149-0

Anna Meeuwisse, Hans Swärd och 

Sune Sunesson är professorer vid  

Socialhögskolan, Lunds universitet. 

Marcus Knutagård är universitets- 

lektor vid samma institution. Bokens  

kapitelförfattare är forskare och har  

aktivt bidragit till utvecklingen av  

socialt arbete som akademiskt ämne.

Ensamkommande barn  
och ungdomar
Boken ger fakta och råd till alla 
som möter ensamkommande 
barn och unga.

Socialt arbete med äldre
Denna bok förmedlar kunskap om 
områden där det sociala arbetet 
kan ha ett uppdrag gentemot 
äldre. Författarna anlägger ett 
kritiskt och problematiserande 
perspektiv på ålder och 
ålderstänkande.

Perspektiv på sociala 
problem
Sociala problem från samhälle 
till individ täcks nationellt och 
internationellt.

Modern teoribildning  
i socialt arbete
Grunderna för klassiska och nutida 
teoretiska perspektiv för socialt 
arbete presenteras och jämförs 
utifrån likheter och skillnader. 
Författaren visar tydligt hur dessa 
teorier påverkar och vägleder det 
sociala arbetets praktik.

Socialt arbete med äldre

Håkan Jönson, Tove Harnett

Mjukband, 237 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-2714071-4

Modern teoribildning i socialt arbete

Malcolm Payne

Översättning: Björn Nilsson

Fjärde internationella utgåvan

Mjukband, 566 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-14095-0

Perspektiv på sociala problem

Anna Meeuwisse, Hans Swärd (red.)

Andra utgåvan

Inbunden, 372 sidor

Utkom 2013    

ISBN 978-91-27-13428-7

Ensamkommande barn och 
ungdomar

Kerstin Fälldin, Görel Strand

Mjukband, 160 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-12940-5

 
TREDJE 

UTGÅVAN
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SOCIALT ARBETE

Kunskap i socialt arbete

Björn Blom, Stefan Morén,  
Lennart Nygren (red.)

Andra utgåvan

Inbunden, 276 sidor

Utkom 2013 

ISBN 978-91-27-13406-5

God man eller förvaltare

Kerstin Fälldin

Sjätte utgåvan

Mjukband, 128 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13357-0

Utvärdering i socialt arbete 

Björn Blom, Stefan Morén,  
Lennart Nygren (red.)

Inbunden, 337 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-11982-6 

Nätverksfamiljen 

Margareta Bäck-Wiklund,  
Thomas Johansson (red.)

Inbunden, 320 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13304-4

Etik och profession

Henry Egidius

Inbunden, 180 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-12973-3

Brukarmakt 

Magnus Karlsson,  
Martin Börjeson 

Inbunden, 164 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-11979-6

Genusperspektiv i socialt arbete

Lis Bodil Karlsson,  
Katarina Piuva (red.)

Inbunden, 330 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13129-3

Socialt arbete i hälso- och sjukvård 

Ann Lalos, Björn Blom,  
Stefan Morén, Mariann Olsson (red.)

Inbunden, 307 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13407-2

Forskningsmetodik för 
socialvetare

Anna Meeuwisse, Hans Swärd, 
Rosmari Eliasson-Lappalainen, 
Katarina Jacobsson (red.)

Inbunden, 258 sidor

Utkom 2008

ISBN 978-91-27-14373-9

Professionella yttranden

Michael Tärnfalk

Inbunden, 234 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13103-3

Handlingsutrymme

Kerstin Svensson, Eva Johnsson,  
Leili Laanemets

Inbunden, 258 sidor

Utkom 2008

ISBN 978-91-27-11517-0

Evidensbaserat socialt arbete 

Anders Bergmark, Åke Bergmark, 
Tommy Lundström 

Inbunden, 192 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-13125-5 



45

VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

Omvårdnad på akademisk grund

Anna Forsberg

Mjukband, 176 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14146-9

Anna Forsberg är leg. sjuksköter-

ska och professor i vårdvetenskap 

med inriktning mot organtrans-

plantation vid Lunds universitet. 

Hon har en gedigen erfarenhet 

av sjuksköterskors utbildning från 

grund- till forskarnivå.

ANNA FORSBERG

Omvårdnad på  
akademisk grund
Att utvecklas och ta ansvar

Vad innebär det egentligen att vara sjuksköterska?  
 Den här boken ger vägledning för blivande och yrkes-
verksamma sjuksköterskor att forma sin yrkesidentitet och 
finna kärnan i sin profession. Anna Forsberg guidar läsaren 
i att reflektera över vad det innebär att ge omvårdnad 
på akademisk grund utifrån vetenskap, etik och praktik. 
Hon sätter detta i sitt sammanhang med hjälp av de sex 
kärnkompetenser som sjuksköterskan förväntas förvärva: 
personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad 
vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.
 Teoretiska avsnitt varvas med kliniskt verksamma sjuk-
sköterskors tankar kring sin profession och sitt ansvar  
i mötet med patienterna.
 Boken vänder sig till sjuksköterskestuderande på såväl 
grundläggande som avancerad nivå samt till alla sjuk-
sköterskor som vill växa och utvecklas.

F
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Att göra systematiska 
litteraturstudier

Christina Forsberg,  
Yvonne Wengström

Fjärde utgåvan

Inbunden, 230 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14654-9

Detta är en kursboksklassiker inom forskningsmetodik i ny 
reviderad utgåva. Författarna klargör de utmärkande  
dragen för olika litteraturöversikter och beskriver steg 
för steg hur metoderna används för att systematiskt 
värdera, analysera och sammanställa resultat från olika 
studier. 

I ett nytt kapitel lyfter de fram scoping review som är en 
relativt ny och användbar metod för litteraturstudier. Den 
gör det möjligt att kartlägga en bredd av vetenskapligt 
publicerade artiklar och även så kallad grå litteratur, det 
vill säga rapporter, avhandlingar, kliniska riktlinjer med 
mera. Scoping review är särskilt användbar då ett ämne är 
under framväxt men otillräcklig forskning finns. 

CHRISTINA FORSBERG, YVONNE WENGSTRÖM 

Att göra systematiska 
litteraturstudier
Värdering, analys och presentation  
av omvårdnadsforskning

Christina Forsberg är leg. 

sjuksköterska och docent vid 

Institutionen för neurobiologi, 

vårdvetenskap och samhälle, 

Karolinska institutet. Yvonne 

Wengström är leg. sjuksköterska 

och professor vid samma institut.
FJÄRDE  

UTGÅVAN
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Beteendeproblem i äldrevården

Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger, 
Iben Ljungmann

Mjukband, 192 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-14145-2

Psykosociala behov vid akut och 
kritisk sjukdom

Dag-Gunnar Stubberud (red.)

Översättning: Mia Ruthman

Mjukband, 308 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-14239-8

Leva vidare

Petra Lilja Andersson,  
Anna Forsberg

Inbunden, 220 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13707-3

Vården inifrån 

Petra Lilja Andersson med bidrag  
av Ami Hommel

Inbunden, 150 sidor 

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13272-6

Läkemedel är centrala för att förebygga och behandla sjukdomar samt lindra symtom. Illustrerad farmakologi 
ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet. Tack vare den pedagogiska framställningen 
och många förklarande färgillustrationer har den blivit ett standardverk för studerande på sjuksköterske- 
programmet, och den används även på andra utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Till böckerna 
hör en webbplats med instuderingsfrågor, bilder och viktiga källor, som stöd för lärande och undervisning.

TERJE SIMONSEN, JAN HASSELSTRÖM, M.FL. ILLUSTRATIONER ROY LYSAA 
Illustrerad farmakologi

Volym 1 
Principer och tillämpningar
Volym 1 beskriver hur läkemedel utövar sin effekt och 
hur de omsätts i kroppen. Den ger även teoretisk 
bakgrund till individuella variationer, biverkningar, 
utsättningseffekter och beroende. I denna utgåva har 
avsnittet om läkemedelsgenomgångar utökats och 
omarbetats utifrån nya riktlinjer.

Volym 2
Sjukdomar och behandling
Volym 2 beskriver läkemedel och läkemedelsgrup-
per i relation till organsystem och sjukdomsgrupper. 
I denna utgåva har flera viktiga omarbetningar och 
uppdateringar gjorts utifrån nya behandlingsrikt-
linjer och läkemedel, t.ex. i avsnitten om KOL och 
antitrombotiska läkemedel. Den har även helt 
nyskrivna partier.

FJÄRDE  
UTGÅVAN

FJÄRDE  
UTGÅVAN

Illustrerad farmakologi 1

Terje Simonsen, Jarle Aarbakke, Jan 
Hasselström

Illustrationer: Roy Lysaa

Översättning: Helena Nordlund

Fjärde utgåvan

Flexoband, 277 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14237-4

Illustrerad farmakologi 2

Terje Simonsen, Jan Hasselström

Illustrationer: Roy Lysaa

Översättning: Helena Nordlund

Fjärde utgåvan

Flexoband, 520 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14238-1

Terje Simonsen är över läkare  

och specialist i klinisk farmako-

logi. Jarle Aarbakke är professor, 

överläkare och spe cialist i klinisk 

farmakologi. Jan Hasselström är 

med.dr, specialistläkare i allmän-

medicin och klinisk farmakologi 

samt ordförande i Expertrådet  

för allmänmedicin i Stockholms 
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