
Har du en bokidé som rimmar med din  
affärsidé? Kontakta oss gärna!

Förlaget som utmanar.
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E fter massor av år som marknads- och för-
säljningschef på internationella före tag 

bestämde jag mig för att göra verklighet av 
mina entreprenörsdrömmar. Tillsammans 
med fotografen Anders Roos drog jag igång ett 
hobbyprojekt som blev en bok som blev ett för-
lag. Jag sa upp mig och Roos & Tegnér var fött. 

”Är du galen?” kraxade olyckskorparna. 
”Ingen läser väl böcker längre, Google rules.” 
För att travestera Mark Twains berömda citat: 
”Ryktet om bokens död är betydligt överdri-
vet.” Boken är i högsta grad levande. Det som är 
nytt är att den fått konkurrens. Och då kan man 
fortsätta i samma gamla hjulspår eller tänka 
nytt. Vi valde det senare.

Roos & Tegnér är idag en väletablerad spe-
lare i bokbranschen. Vi är inte Bonniers, och 

När jag får frågan vad vi gör så 
brukar jag säga:

– Vi hjälper verksamheter att 
stärka sitt varumärke och öka 
sin konkurrenskraft.

– Dessutom ger vi ut böcker.
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vill inte heller bli det. Vår ambition är att göra 
saker och ting annorlunda, att utmana, att mo-
dernisera. Lite som Netflix rör om i tv-grytan 
och Spotify i musik-grytan. 

Vår approach gör att vi attraherar författa-
re som vill mer än att bli utgivna. Vi ser boken 
som en del av något större, som en förlängning 
av författarens kompetens och verksamhet. I 
den här broschyren får du en bild av vem vi är, 
vad vi gör och hur vi gör det.

Välkommen till Roos & Tegnér!

Michael Tegnér
VD
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B oken öppnar dörrar. Inte bara i läsarens 
inre utan lika mycket i den yttre världen. 

Den insikten ledde fram till Roos & Tegnérs 
koncept s p i r a . Det vilar på tre sanningar:

Boken är en inspirations- 
och kunskapskälla

Boken är en varumärkes-
byggare som ger legitimitet 

Boken är ett effektivt 
marknadsföringsverktyg

Med s p i r a  vänder vi oss till dig som är före-
läsare och/eller konsult inom områden som  
management, personlig utveckling och popu-
lärpsykologi. Vi tror att du är expert inom ditt 
område och har något unikt att säga som kan 
beröra människor. Vi tror också att du letar 



”Boken har spelat en stor roll för mig,  
som en hävstång för ett starkare varu

märke. Det är en obeskrivlig känsla när jag 
möter människor som jag aldrig tidigare 

träffat som refererar till och citerar  
avsnitt ur boken.” – JOHANNES HANSEN

efter en partner som kan hjälpa dig med både 
innehåll, förpackning och att nå ut brett. 

I Roos & Tegnérs DNA ligger att vi vägrar se 
boken som en isolerad produkt. I vårt univer-
sum ska boken vara en upplevelse för läsaren, 
den ska ge kunskap och inspiration. Men den 
ska också vara en förlängning av författarens 
expertis och stödja hens försäljning. 

I vår natur ligger även att vi hela tiden tän-
ker innehåll och hela tiden tänker säljoriente-
rat. Både och. Alltid. Vi strävar efter att skapa 
ett lyckohjul där boken leder till större intresse 
för författarens tjänster och produkter, vilket i 
sin tur ger positiv effekt på bokförsäljningen, 
som i sin tur gynnar författarens försäljning. 
Et cetera. 
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R oos & Tegnérs koncept s p i r a  sätter för-
fattarens kunskap och varumärke i fokus. 

Det betyder att boken blir så mycket mer än en 
bok och att författaren blir så mycket mer än 
en skribent.  

Det krävs många olika komponenter för att 
hela processen ska fungera optimalt. På Roos 
& Tegnér arbetar författaren, redaktionen, 
marknadsavdelningen och förlagets samar-
betspartners tätt tillsammans med samma mål 
för ögonen: En välgjord och angelägen bok som 
ska få så brett genomslag och nå så många läsa-
re som det överhuvudtaget är möjligt. 

Det betyder också att 
relationen med våra 
författare blir ett genuint 
samarbete, ett partnerskap.
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Vårt arbetssätt kan sägas styras av följande 
ledstjärnor:

FRÅN AX TILL LIMPA. 
Vi vill helst vara med från början, från idésta-
diet, för att sedan stödja dig i ditt skrivande och 
ta din bok hela vägen till lansering. 

FLEXIBILITET. 
Varje bok är unik och i största möjliga utsträck-
ning skräddarsyr vi moment som formgivning 
och pr-plan. Även vårt unika affärsupplägg kan 
anpassas för att matcha förutsättningarna för 
varje projekt.

UTIFRÅN OCH IN. 
Vår och din kombinerade kunskap om markna-
den och läsarna styr hur vi paketerar din bok och 
ditt erbjudande. Och med vår beprövade lanse-
ringsplattform når vi ut till media, vi får in din 
bok i bokhandeln, vi stödjer din närvaro på web-
ben och i sociala medier, och vi säljer in dig till 
nyckel kunder.

Vi hoppas också ha kul under resans gång.

Det betyder också att 
relationen med våra 
författare blir ett genuint 
samarbete, ett partnerskap.

”För mig är boken en del i en vandring på vägen 
till såväl större affärsmässig framgång som 

personligt förverkligande.” – CARINA EKBLOM
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Michael Tegnér
VD & marknadsansvarig

040-674 75 51
micke@roostegner.se

Maria Ramdén
förlagschef

040-674 75 58
maria@roostegner.se

P å förlaget har vi lång erfarenhet av mark-
nads- och säljverksamhet samt mångårig 

redaktionell erfarenhet av facklitteratur inom 
flera olika genrer. Tillsammans med författa-
ren utgör vi ett team som arbetar för att ge 
boken de allra bästa förutsättningarna. 

Vi är inte ensamma utan har tillgång till ett 



Christer Isell
förläggare & 

produktionsansvarig 
040-674 75 56

christer@roostegner.se

Anders Abrahamsson
förläggare

040-674 75 52
anders@roostegner.se

Malin Tenghamn
ekonomi & marknad

040-674 75 53
malin@roostegner.se

Benny Mårtensson
grafisk formgivare 

040-674 75 55
benny@roostegner.se

nätverk av erfarna konsulter inom redaktio-
nellt arbete, formgivning, pr och försäljning.

Ruvar du på en bokidé eller har kanske 
redan ett färdigskrivet manus? Kontakta oss 
då gärna så berättar vi mer om vårt koncept 
s p i r a  och hur just din bok kan bli ett oöverträf-
fat marknadsföringsverktyg.
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MARKNAD vs SÄLJ: UPPGÖRELSEN
SCENER UR ETT FÖRETAGS VERKLIGHET
av CHRISTINA VARENIUS, JOAKIM HARPING OCH ULRIKA SANDBORG

P å företaget Powersoft går marknadschefen och försäljnings-

chefen ständigt i clinch med varandra. Uppgörelsens minut 

närmar sig. Men företagets vd har fått nog – de vattentäta skotten 

mellan sälj och marknad måste bort. Marknad vs Sälj: Uppgörelsen 

är en fackbok i berättande format om ett vanligt problem i närings-

livet, med många tips, idéer och praktiska modeller. 

Författarna Christina Varenius, Joakim Harping och Ulrika 

Sandborg arbetar som konsulter, föreläsare och utbildare. I baga-

get har de lång erfarenhet från olika operativa roller inom mark-

nadsföring, försäljning och ledarskap.

AVSLUT. CHEFENS SVÅRASTE SAMTAL
FÖRBEREDELSE, VÄRDEGRUND, SAMTALSMETODIK
av ANNA SVARTBECK LILJA

C hefens svåraste samtal är det med medarbetare som mot sin 

vilja måste lämna sitt uppdrag eller sin arbetsplats. Få vet hur 

de ska gå till väga eller hantera medarbetarens reaktioner, från 

ilska och anklagelser till tystnad och gråt. Avslut vänder sig till 

chefer som vill bli bättre på att genomföra avslutssamtal. De lär 

sig att förstå mänskligt beteende och får konkreta råd om förbe-

redelse, värdegrund, samtalsmetodik och uppföljning. 

Anna Svartbeck Lilja har mångårig chefserfarenhet på både 

strategisk och operativ nivå och har suttit i koncernledningen för 

flera stora organisationer.
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FRÅN JOBBDRÖM TILL DRÖMJOBB
DAGS ATT TA STEGET?
av VIKTORIA HÖGLUND OCH SOFIA RASMUSSEN

M ånga har en dröm om att göra något helt annat, men tvekar. 

Kan jag, vill jag, vågar jag? Och när är det i så fall dags? Blir 

det någonsin dags? Från jobbdröm till drömjobb hjälper läsaren 

att förstå vad som håller oss tillbaka och vad som avgör om man 

borde göra verklighet av drömmen. Boken hjälper också läsaren 

att fatta ett medvetet beslut. 

Viktoria Höglund är konsult och har jobbat med en lång rad fö-

retag som grundats just av människor som tagit steget och förverk-

ligat sina livsdrömmar. Sofia Rasmussen arbetar sedan många år 

med arbetsmarknadsfrågor och människors arbetslivsvärderingar. 

LEDAREN, INDIVIDEN, GRUPPEN
SÅ SKAPAR DU EFFEKTIVA TEAM
av ULRIKA SCHELWANDER

E n ledares viktigaste uppgift är att arbeta för att gruppen och 

dess medlemmar trivs, samverkar och presterar sitt bästa. I 

Ledaren, individen, gruppen får läsaren den kunskap och de verk-

tyg som behövs för att bli en mer komplett ledare och skapa ef-

fektiva team. Det handlar om att förstå och hantera människor, 

samspel och grupper, men också om att utveckla sitt personliga 

ledarskap och sin emotionella intelligens. 

Ulrika Schelwander är facilitator, processledare och coach. 

Hon har arbetat som konsult i 25 år och har stor erfarenhet av att 

arbeta med utveckling av olika typer av grupper.
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KLART! OCH MÅLMEDVETEN
av DAVID STIERNHOLM

D avid Stiernholm, Sveriges ende struktör, är flitigt anlitad som 

konsult och föreläsare inom både näringsliv och offentlig sek-

tor. Hans första bok Klart! – Bli superstrukturerad på 31 dagar har 

sålt i fler än 10 000 ex.

I sin nya bok Målmedveten reder David Stiernholm ut skillna-

den mellan bråttom och viktigt. När denna distinktion är gjord är 

det lättare att formulera konkreta mål i vardagen. Då målen väl 

är satta är det möjligt att prioritera på basis av annat än brådska. 

Du lär dig frigöra tid till det som faktiskt är viktigt och känner att 

du äger din egen planering – vilket ger dig både energi och över-

blick över vardagen. 

MÅLMEDVETEN
PRIO

RITERA
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PRIORITERA RÄTT 
OCH SÄG NEJ MED 
GOTT SAMVETE

DIN DOLDA SOCIALA FÖRMÅGA
SKAPA BÄTTRE RELATIONER MED MENATALISERING
av JACQUELINE JOO

V ill du bli mer socialt kompetent och skapa bättre relationer? 

Oroar du dig för hur andra uppfattar dig? Känner du dig ibland 

osäker i sociala situationer och önskar att du var bättre på att 

hantera konflikter? Då är Din dolda sociala förmåga boken för dig! 

Här berättar Jacqueline Joo, som är KBT-steg-1-terapeut och 

certifierad coach, hur du genom att mentalisera, det vill säga 

genom att se dig själv utifrån och andra inifrån, kan förstå dig 

själv och andra ännu bättre och komma närmre såväl din partner 

som vänner och kollegor.

Jacqueline Joo

FORMAGA
Skapa bä� re relationer

med mentalisering

DIN DOLDA
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DET INNOVATIVA MENTORSKAPET
av HELÉNE THOMSSON OCH GÜNTHER HILTMANN

I Det innovativa mentorskapet delar Heléne Thomsson, fil. dr i 

psykologi, och Günther Hiltmann, civelekonom och konsult, 

med sig av sina erfarenheter av mentorskap som en motor för 

utveckling. Boken innehåller det den moderna mentorn behöver 

förstå och behärska, oavsett om verksamheten sker i privat eller 

offentlig sektor. 

I boken förklaras psykologin bakom utvecklande mentor-

samtal. Här ges också konkreta tips och modeller att använda 

för att utveckla individer, verksamheter och affärer. Lättbegriplig 

teori varvas med exempel ur verkligheten och bildar en oumbärlig 

guide bok för den som vill vara en innovativ mentor. 

Heléne Thom
sson

G
ünther Hiltm

ann

det innovativa
M E N T OR
S K A P E T

Heléne Thomsson
Günther Hiltmann

MER ÄN HJÄRNA!
JOBBA SMART OCH MÅ BRA
av ANNA ZETTERBERG

S kiljelinjen mellan arbete och fritid suddas ut för allt fler, och 

tekniken gör det möjligt att arbeta gränslöst, såväl tids- som 

rumsmässigt. Men forskning visar att vår prestationsförmåga på-

verkas negativt av multitasking och ständig uppkoppling. 

I Mer än hjärna! förklarar effektivitetskonsult Anna Zetter-

berg utifrån hur den mänskliga hjärnan fungerar hur du kan ta 

hand om och styra din hjärnkraft på ett bättre sätt. Hon lär dig 

att planera och prioritera, att bli mer strukturerad och minimera 

distraktionerna. Och hon visar hur du genom att lära dig mer om 

din intellektuella kapacitet kan bli mer effektiv och må bättre. 

Anna Zetterberg

Anna Zetterberg

JOBBA SMART OCH MÅ BRA

JO
BBA SM

ART O
CH

 M
Å BRA

9 789187 905186

Ju mer du jobbar desto mer får du g jort! Eller? 
Myten om e� ektivitet genom långa arbetsdagar och 
multitasking är spridd, men sanningen är istället den 
att de mest e� ektiva jobbar mindre än genomsnittet. 
I Mer än hjärna! lär du dig hur du går tillväga för att jobba 
smart och få mycket g jort samtidigt som du mår bra.

Vi är många som � rsöker lägga e�  omöjligt pussel. Vi vill prestera 

optimalt på jobbet, ha en rik fritid och dessutom � rverkliga oss 

själva. Tekniken gör det möjligt a�  arbeta gränslöst, såväl tids- som 

rumsmässigt, och skiljelinjen mellan jobb och fritid suddas ut. 

Följden blir lä�  a�  vi jobbar mer och mer, och tror a�  det är eff ektivt. 

Neurologisk forskning visar a�  vår prestations� rmåga påverkas 

negativt av multitasking och ständig uppkoppling. I Mer än hjärna! 

� rklarar Anna Ze� erberg hur du kan ta hand om och styra din 

hjärnkra�  på jobbet på e�  bä� re sä� . Hon lär dig a�  planera och 

prioritera, a�  bli mer strukturerad och a�  minimera distraktionerna. 

Och hon visar hur du genom a�  lära dig mer om din intellektuella 

kapacitet kan bli mer eff ektiv och även må bä� re. Allt på e�  sä�  

som funkar i verkligheten – och i längden.

Anna Zetterberg arbetar sedan 15 år som eff ektivitetskonsult och 

inspiratör till � rändringar. Hon � reläser och utbildar � retag och 

individer i personlig eff ektivitet, smart ledarskap och hur vi styr oss 

själva och vår hjärnkra� . Besök gärna www.motive.se.

isbn: 978-91-87905-18-6
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#BLI DIGITALT SMART
SOCIALA MEDIER FÖR FÖRETAG
av TINA SAYED NESTIUS

B oken Bli digitalt smart riktar sig till dig som använder socia-

la medier i ditt arbete och vill lära dig att jobba så effektivt 

som möjligt. Här får du veta vilken social kanal som lockar vem, 

vilket slags innehåll som skapar störst engagemang och framför 

allt: hur du skapar en digital strategi. För det är först när du vet 

vad du vill uppnå, varför du vill göra det, och vem din målgrupp 

är, som det går att hitta rätt.

I boken ger kommunikationskonsult Tina Sayed Nestius en 

mängd praktiska råd till en fungerande strategi för sociala medier. 

SOCIALA MEDIER FÖR FÖRETAG
TINA SAYED NESTIUS

ETT STARKT PERSONLIGT VARUMÄRKE
DIN VASSASTE KONKURRENSFÖRDEL
av PIA LANNEBERG

K onkurrensen mellan olika varumärken är stor. Man måste 

sticka ut för att synas och nå igenom bruset. Det gäller varor 

och tjänster – och det gäller oss alla på arbetsmarknaden. 

I Ett starkt personligt varumärke går affärscoach och personal 

brand trainer Pia Lanneberg igenom vad det innebär att skapa sig 

ett personligt varumärke och hur du utvecklar det. Läs om hur du 

går tillväga, hur du identifierar din målgrupp och hur du kommu-

nicerar ditt budskap effektivt. Boken innehåller teorier, konkreta 

tips, övningar och goda råd från människor som lyckats skapa 

framgångsrika varumärken inom olika områden.
9 789187 905223

 ETT STARKT

PERSONLIGT
VARUMÄRKE

 ET
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R
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PIA LANNEB
ERG

diN VASSASTE 

konkurrensfördel

isbn: 978-91-87905-22-3

Vem är du? Hur kommunicerar du det?
Konkurrensen är tuffare än någonsin tidigare. Det är många 

som slåss om samma jobb, samma uppdrag och samma 

kunder. Därför behöver du något som sticker ut, något som 

gör dig till en uppskattad och efterfrågad person på ditt 

företag, i din bransch eller inom ditt område. Du behöver 

ett starkt personligt varumärke. Förr talade vi om an-

seende och rykte, men innebörden är egentligen den-

samma. Vare sig du söker nytt jobb eller vill klättra vidare 

på karriärstegen inom ditt nuvarande företag måste du 

förhålla dig till frågorna: »Om massor av människor har 

samma kompetens som jag – vad är det som gör mig speciell? 

Och varför ska arbetsgivaren satsa just på mig?«

I Ett starkt personligt varumärke berättar Pia Lanneberg 

pedagogiskt och inspirerande hur du utvecklar och marknads-

för ditt varumärke. Boken innehåller teorier, konkreta tips, 

övningar och inspiration från andra som lyckats skapa framgångs-

rika varumärken inom olika områden. Ambitionen är att du ska 

få alla de verktyg du behöver för ett hållbart och roligt yrkesliv.

Pia Lanneberg är affärscoach, pr-konsult och personal brand 

trainer. Hon har över tjugo års erfarenhet av pr och varumärkesarbete och 

hon har utbildat hundratals chefer inom ledarskap och kommunikation. 

P
I
A
 L
A
N
N
E
B
E
R
G
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NÄR DITT BARN INTE ÄTER
PRAKTISKA RÅD FÖR ATT HITTA MATLUSTEN
av KAJSA LAMM LAURIN

F öräldrar till barn som inte vill äta känner sig ofta ensamma och 

utlämnade. Varje måltid blir en kamp och barnet upplevs som mot-

strävigt, när det i själva verket kan finnas en mängd olika skäl till hens 

matvägran. Det kan till exempel bero på en medfödd svårighet att sväl-

ja, överkänslighet i munnen eller andra fysiska problem. 

I När ditt barn inte äter ger logoped Kajsa Lamm Laurin många 

praktiska tips och råd om hur man på lång sikt kan hjälpa sitt barn att 

känna matglädje. Här finns även intervjuer med föräldrar som berät-

tar om sina erfarenheter av matvägrande barn samt de nyaste rönen 

inom forskningen på området. 
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KAJSA LAMM LAURIN

PRAKTISKA RÅD FÖR ATT 
HITTA MATLUSTEN

FRAMGÅNGSRIKA FÖRÄNDRINGAR
INSIKTER, STRATEGIER OCH LEDARSKAP
av CARINA EKBLOM

F ör att du som ledare med gott resultat ska lyckas förflytta en 

organisation genom de olika stadierna i en förändringsprocess 

krävs insikter om förändringens mekanismer, strategier för att 

omsätta insikterna i praktiken och ett ledarskap som har modet 

att driva processen framåt. Ju mer insikt och kompetens du skaf-

far dig, desto större är sannolikheten att förändringen verkligen 

åstadkommer det som den är tänkt att göra. 

Carina Ekblom driver ett eget företag inom förändrings- och 

utvecklingsarbete. I denna bok delar hon med sig av sina erfaren-

heter om hur man driver ett framgångsrikt förändringsarbete.
9 789187 905209

Insikter, strategier
        och ledarskap

FRAMGÅNGSRIKA 
FÖRÄNDRINGARFRAMGÅNGSRIKA FÖRÄNDRINGAR CARINA EKBLOM

CARINA EKBLOM

Förändring är inget vi kan välja bort, 
det är en del av våra liv. Och, ärligt 
talat, hur kul är det när allt står still?
Förändringar är dessutom ofta både spännande och roliga. Men 
vägen till målet kan vara både krokig och lång. Gemensamt för 
många förändringsprocesser är att de är smärtsamma i början och 
röriga mitt i – men väldigt inspirerande på slutet. 

För att du som ledare med gott resultat ska lyckas förfl ytta en 
organisation genom de olika stadierna i en förändringsprocess 
krävs insikter, strategier och ledarskap. Insikter om förändringens 
mekanismer, strategier för att omsätta insikterna i praktiken och 
ett ledarskap som har modet att driva processen framåt. Ju mer 
kompetens du skaffar dig, desto större är sannolikheten att för-
ändringen verkligen åstadkommer det som den är tänkt att göra. 

I Framgångsrika förändringar delar Carina Ekblom med sig av 
sina erfarenheter om hur man driver ett framgångsrikt förändrings-
arbete. Boken presenterar såväl framgångsfaktorer som fallgropar 
och innehåller även konkreta verktyg och praktiska övningar.

Carina Ekblom har mångårig erfarenhet av olika chefspositioner. 
Hon har också samarbetat med fl era företagsledare och fått ta del 
av deras olika utmaningar. Idag driver Carina ett eget företag med 
inriktning på förändrings- och utvecklingsarbete. 

isbn 978-91-87905-20-9
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SNABBVÄXARNAS HEMLIGHETER
ALLA FÖRETAG KAN VÄXA
av LARS DIETHELM OCH MICHAEL ENGSTRÖM

I Snabbväxarnas hemligheter delar konsulterna Lars Diethelm och 

Michael Engström med sig av sin långa erfarenhet och gedigna 

verksamhet som framgångsrika tillväxtbyggare. I boken samman-

fattas på ett lättillgängligt sätt aktuell forskning inom området, 

generöst illustrerad med exempel ur verkligheten. 

Boken presenterar de faktorer som snabbväxarna har ge-

mensamt och fungerar samtidigt som en praktisk handbok i till-

växtbyggande. Med hjälp av en handgriplig process och konkreta 

verktyg kan du, själv eller tillsammans med din ledningsgrupp, 

utveckla en tillväxtplan för just ditt företag.

ATT LEDA BARN
MED DIALOG OCH ÖPPENHET
av MARTIN CERVALL

I Att leda barn med dialog och öppenhet presenterar Martin Cer-

vall verktyg och metoder för framgångsrik kommunikation med 

barn. Det handlar om att kunna möta barnet öppet och accepte-

rande, att kunna ta och ge kritik och att förebygga och hantera 

bråk och konflikter. En förälder behöver också kunna tillgodose 

barnets djupt mänskliga behov av att bli älskad, sedd, involverad 

och få autonomi. I boken beskrivs även hur du bekräftar ditt barn 

utan att fokusera på prestationer. 

Martin Cervall arbetar med ledarskapsutveckling, kommuni-

kationsutveckling och konflikthantering.
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MÅLBOKEN
HUR DU LYCKAS UPPFYLLA DINA DRÖMMAR OCH FÅ ETT BÄTTRE LIV
av PETER JUMRUKOVSKI

E n annorlunda och nytänkande bok om personlig utveckling. Mål

boken riktar sig till alla som vill lyckas i livet men inte vet riktigt 

hur de ska gå till väga. På ett enkelt och underhållande sätt guidas 

läsaren till att sätta mål inom livets stora områden: hälsa, personlig 

utveckling, relationer, jobb och pengar – och att hitta en balans dem 

emellan. Med en blandning av fakta, berättelser ur livet och anekdoter 

visar Peter Jumrukovski att alla faktiskt kan lyckas med precis vad de 

vill genom att skriva ner sina mål och varje dag aktivt arbeta för dem. 

Peter Jumrukovski har genom att arbeta med målsättningar bland 

annat vunnit ett VM-brons (Shotokan) och åtta SM-guld i karate.

PETER JUMRUKOVSKI

MÅLBOKEN
HUR DU LYCKAS UPPFYLLA DINA 

DRÖMMAR OCH FÅ ETT BÄTTRE LIV

PETER JUM
RUKOVSKI

M
ÅLBOKEN

FUCK YOUR FEARS
UTMANA DINA RÄDSLOR OCH BLI EN VINNARE
av JOHANNES HANSEN

J ohannes Hansen tar med läsaren på en resa genom olika faser i 

sitt liv. Från att stå darrande inför en skolklass till att förtrolla 

ett auditorium, från att vara en loser till att bli en ledare. Via sadis-

tiska fallskärmsinstruktörer, oböjliga mentorer och kollapsande 

kärlekshistorier tar sig Johannes steg för steg närmare drömmen 

att bli modig genom att aldrig sluta vara rädd. 

Johannes är en av Sveriges främsta mentala rådgivare och 

expert på psykologin inom ledarskap, förändring och prestation. 

Sedan 2011 har han tränat över åttahundra vd:ar i ledarskap och 

föreläst för över hundrafemtiotusen människor.

Fuck Your Fears är min story. Min berättelse om de händelser 
som gjort mig till den jag är och om det jag tvingats göra för att 
förverkliga mina drömmar. 

Om min uppväxt, fylld med kärlek men kantad av våld och 
svek. Om kampen mot den kritiska rösten i huvudet och presta-
tionsångesten som aldrig går över. Om att besegra tonårsång-
esten inför tjejerna och om alla tusentals timmars träning för 
att växa som människa. Om livet som stjärna, i strålkastarljuset 
inför tusentals människor och med galet lyxiga fester på turné. 
Och inte minst om den avgrundsdjupa ensamheten på hotell-
rummet efteråt. 

Fuck Your Fears ger dig båda sidorna. Sanningen. Framgång 
kräver misslyckanden. Stora drömmar kräver ett sanslöst mod. 
Det är först när vi utmanar våra största rädslor som livet blir 
värt att leva.

Det är i det vi möts. Det är där vi alla är lika.

Johannes Hansen är en av Sveriges främsta mentala rådgivare och en fl itigt 

anlitad föreläsare. Entreprenörer, idrottsstjärnor, mediepersonligheter och fl era 

av Sveriges största företag anlitar honom för att maximera sin potential. 

Fuck Your Fears är hans första bok. 

www.johanneshansen.com

MOD ÄR EN MUSKEL 
SOM VÄXER NÄR DU 
UTMANAR DINA RÄDSLOR

www.roostegner.se
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KREATIV NÄR PISKAN VINER
PUSSELBITEN SOM SAKNAS I LEAN
av MAGNUS MACKALDENER & KATARINA STETLER 

H ur ska kreativiteten få plats i företag som har fullt fokus på att 

göra mer med mindre resurser? Hur stimulerar man kreativitet i 

en miljö präglad av effektiviseringar och Lean? I den här boken visar 

författarna hur företag som fastnat i stelbent processtänkande kan sti-

mulera kreativa medarbetare och innovativa idéer. Boken är på samma 

gång en betraktelse av ett nutidsfenomen och en manual för ett bätt-

re sätt att jobba.

Magnus Mackaldener är verksam på Scania men också en populär 

föreläsare. Katarina Stetler har en doktorsexamen i innovationsledning 

och är idag verksam inom Scanias utvecklingsverksamhet.

ISOM SAKNASPUSSELBITEN

MAGNUS MACKALDENER & KATARINA STETLER

NÄR PISKAN VINER

MAGNUS MACKALDENER
& KATARINA STETLER

UPPKOPPLAD ELLER AVKOPPLAD
OM KONSTEN ATT VERKA I EN UPPKOPPLAD VÄRLD
av MICKE DARMELL

D en digitala revolutionen är över. Vi befinner oss nu i en ”digilog” 

värld, där många lever mer digitalt än analogt. I snitt tillbring-

ar vi dagligen 17 minuter med våra barn medan genomsnittstiden för 

Facebook är 75 minuter om dagen. I den här uppmärksammade boken 

resonerar författaren kring faran med att alltid vara uppkopplad och 

nåbar för omvärlden, och ger mängder av tips och övningar på hur 

man kan lösa stressrelaterade problem. 

Micke Darmell är Sveriges mest efterfrågade föreläsare om den 

ständiga uppkopplingen och hans mission är att skapa en mer av-

kopplad värld.

Micke Darmell

Om konsten att verka i 
en uppkopplad värld

UPPKOPPLAD
AVKOPPLADeller
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V i befi nner oss idag i en ”digilog” värld, 

där många lever mer digitalt än ana-

logt. Forskare hävdar att denna stän-

diga upp koppling är den största förändringen 

i människans miljö någonsin, och att dagens 

20-åringar tillhör den första generationen som 

inte blir intelligentare än sin föregångare.

Uppkopplad eller avkopplad tar upp den hög-

aktuella frågan om vad den ständiga uppkopp-

lingen får för konsekvenser i människors vardag. 

Här bjuds även på en rad intressanta övningar 

vars mål är att inspirera till nyskapande tankar 

och förhoppningsvis skapa en medvetenhet om 

hur man vill leva i den ”digiloga” världen.

MICKE DARMELL inledde sin karriär som mötesevang-

elist i början av 1980-talet. Sedan dess har han hjälpt en 

mängd företag och organisationer till e� ektivare möten 

genom att frigöra tid och skapa rutiner. Idag är han en av 

Sveriges mest efterfrågade föreläsare om den ”ständiga 

uppkopplingen” och hans mission är att väcka medveten-

het kring detta aktuella ämne. 

www.roostegner.se
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”Jag är fantastiskt nöjd. Boken fick mig 
att förnya mina tankar och jag får fler 

föreläsningar. Men boken är inte bara ett 
visitkort utan jag har ju faktiskt också 

lämnat något bestående efter mig.”  
– MICKE DARMELL

”Boken är ett sätt att tydliggöra min  
profil, vad som är unikt med mig.” 

– ANNA ZETTERBERG

”En bok kan träffa många fler än  
vi kan träffa. Den kan öppna dörrar  

som man inte visste fanns.”  
– MAGNUS MACKALDENER OCH KATARINA STETLER
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”Att skriva en bok är ett bra sätt att  
sticka ut i konkurrensen. Det är bara jag 
som har skrivit just den här boken. Den  
har höjt min status som expert och ökat 

efter frågan på mina tjänster.”  
– DAVID STIERNHOLM

Monbijougatan 17G | 211 53 Malmö | 040-674 75 50 | www.roostegner.se


