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Först ut är KBT-terapeut Jacqueline Joo som 
i sin bok DIN DOLDA SOCIALA FÖRMÅGA (sept) vill 
få oss att upptäcka och aktivt arbeta med vår 
medfödda förmåga till mentalisering – konsten 

att se sig själv utifrån och andra inifrån. 
Både Heléne Thomsson och Günther Hiltmann har lång 

erfarenhet som mentorer. Med olika bakgrund, som psykolog 
respektive affärsutvecklare, har de varsin ingång till ämnet, 
vilket visade sig synnerligen fruktbart. Boken DET INNOVATIVA 
MENTORSKAPET (okt) är resultatet av deras samarbete och visar 
hur arbetet som mentor verkligen kan göra skillnad.

David Stiernholms första bok, Klart!, har hittills sålt i im-
ponerande dryga 10 000 ex. Nu lär han oss att skilja mellan 
bråttom och viktigt för att sedan visa hur man sätter konkreta 
och realistiska mål. Boken heter MÅLMEDVETEN (okt).

”Om massor av andra människor har samma kompetens 
som jag – vad är det som gör mig speciell? Varför ska en ar-
betsgivare satsa på just mig?” Frågor som dessa hjälper affärs-
coach och personal brand trainer Pia Lanneberg dig att finna 
svaren på i ETT STARKT PERSONLIGT VARUMÄRKE (okt). 

Förändringar på jobbet kommer vi inte undan. De kan vara 

stökiga, smärtsamma … och alldeles, alldeles underbara. Som 
företagsledare och konsult inom utvecklingsarbete har Ca-
rina Ekblom en unik kompetents inom området. I sin bok 
FRAMGÅNGSRIKA FÖRÄNDRINGAR (sept) beskriver hon både de fram-
gångsfaktorer och fallgropar man som ledare bör känna till.

Det där att på en och samma gång skriva en rapport, svara 
på mail, kolla vem som smsar och prata med en kollega har 
blivit vardag för många av oss. Hur nyttigt är multitaskning, 
egentligen? Inte alls, visar all neurologisk forskning samstäm-
migt. Men det finns alternativ! Det går att jobba både smart 
och effektivt och ändå må bra. I MER ÄN HJÄRNA! (sept) berättar 
effektivitetskonsult Anna Zetterberg hur.

Det gäller att synas i sociala medier, så långt är vi alla med. 
Men hur tusan man som företag ska gå tillväga och vilka ka-
naler man ska välja är inte lika självklart. I BLI DIGITALT SMART 
(okt) hjälper kommunikationskonsult Tina Sayed Nestius dig 
att göra en strategisk plan och ger mängder av praktiska råd. 

På vårt systerförlag Universus händer det också spän-
nande saker! I höst ger de bland annat ut den första biogra-
fin om Per Wahlöö – NU RASAR DIKTATURERNA! (sept). Författare 
är Per Hellgren. 

Hej och välkommen till 
Roos & Tegnérs bokhöst!
Vi är stolta över att kunna presentera böcker som på samma gång väcker nyfikenhet  
och ger svar på frågor, som inspirerar, vidgar vyer och ger konkreta tips och råd.

Vill du veta mer om våra titlar? Vill du komma i kontakt med någon av våra författare? 
Då blir vi mycket glada om du mailar oss på marknad@roostegner.se eller ringer 040-674 75 50.   
Om du är sugen på att hälsa på sitter vi i Malmö på Monbijougatan 17G, till höger in på gården. Vi ses! www.roostegner.se
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JACQUELINE JOO är KBT-steg-1-terapeut och certifierad ICF-

coach. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och förekommer ofta i 

media, bl.a. som relationsexpert i radioshowen Vakna med NRJ.  

Jacqueline driver även en välbesökt psykologiblogg, I date Joo.

FÖRFATTARE: Jacqueline Joo | TITEL: Din dolda sociala förmåga – Skapa bättre relationer med mentalisering | GENRE: Populärpsykolgi | ISBN: 978-91-87905-17-9 
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DIN DOLDA SOCIALA FÖRMÅGA – SKAPA BÄTTRE RELATIONER MED MENTALISERING HÖSTEN 2015

V ill du bli mer socialt kompetent och skapa bättre rela-
tioner? Oroar du dig för hur andra uppfattar dig? Kän-
ner 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! 

Läs om hur du kan förstå dig själv och andra ännu bättre och 
komma närmre såväl vänner och kollegor som din partner. För att 
lyckas med det måste du använda dig av din dolda sociala förmå-
ga. Du har den redan, du vet bara inte om det än. Det handlar om 
mentalisering, en medfödd förmåga som få är medvetna om och 
sällan utnyttjar i sitt vardagliga sociala liv. När du mentaliserar 
ser du dig själv utifrån och andra inifrån. 

Forskning visar att din mentaliseringsförmåga avgör hur du 
lyckas i det sociala samspelet. Och det bästa är att den går att öva 
upp! I boken förklarar Jacqueline Joo vad mentalisering är och ger 
dig konkreta verktyg dels för hur du kan tänka och agera i sociala 
situationer, och dels för hur du undviker knepiga fällor vi alla lätt 
hamnar i. 

Förstå dig själv och andra  
– ännu bättre
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HELÉNE THOMSSON är fil dr i psykologi. Hon har sin 

bakgrund som forskare i organisationspsykologi och är idag 

främst verksam som organisationskonsult.

GÜNTHER HILTMANN är civilekonom och arbetar idag 

som konsult med affärs- och verksamhetsutveckling. 

FÖRFATTARE: Heléne Thomsson och Günther Hiltmann | TITEL: Det innovativa mentorskapet | GENRE: Management | ISBN: 978-91-87905-23-0 

FORMAT: 150x200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 200 | UTGIVNING: oktober  

DET INNOVATIVA MENTORSKAPET HÖSTEN 2015

Ä r du mentor och vill vässa din förmåga att nå resultat? 
Eller har du just accepterat ett mentoruppdrag och fun-
derar på vad du egentligen har givit dig in på? Oavsett 

vilket är det här en bok just för dig.
Det moderna mentorskapet handlar om samtal mellan två per-

soner med olika erfarenheter och ofta olika bakgrund, men med en 
gemensam strävan: att utveckla en verksamhet genom att utveck-
la en individ. Mentorns drivkraft består av tillfredsställelsen i att 
kunna bidra till och påverka en utvecklingsprocess. 

I Det innovativa mentorskapet delar Heléne Thomsson och 
Günther Hiltmann 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 mentorsamtal, här ges också konkreta tips 
och modeller att använda för att utveckla individer, verksamhe-
ter och affärer. Lättbegriplig teori varvas med exempel ur verk-
ligheten och bildar en oumbärlig guidebok för den som vill vara 
en innovativ mentor. 

Mentorskap som ger resultat
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DAVID STIERNHOLM, Sveriges ende struktör, har ett motto: 

Allting kan göras enklare. Han är flitigt anlitad som konsult och fö-

reläsare inom både näringsliv och offentlig sektor. Stiernholms för-

sta bok Klart! har sålt i fler än 10 000 ex.

FÖRFATTARE: David Stiernholm | TITEL: Målmedveten – Prioritera rätt och säg nej med gott samvete | GENRE: Management | ISBN: 978-91-87905-16-2 
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MÅLMEDVETEN – PRIORITERA RÄTT OCH SÄG NEJ MED GOTT SAMVETE HÖSTEN 2015

V arje dag ställs vi inför en oändlig mängd val. Vi priori-
terar, väljer och väljer bort: Vilket mail ska jag svara på? 
Vem ska jag ringa? Vilka bränder måste släckas först? 

Prioritering är en knepig sak. Alltför ofta väljer vi den uppgift 
som är mest bråttom, på bekostnad av de som kanske inte är lika 
akuta, men oerhört mycket viktigare. Hela tiden är vi dessutom 
medvetna om att det finns en gräns för hur mycket vi hinner göra 
på en dag, en vecka och ett år. Stressen är aldrig långt borta. Det 
blir ett tröttsamt liv.

 I Målmedveten reder David Stiernholm ut skillnaden mel-
lan bråttom och viktigt. När denna distinktion är gjord är det lätt-
are att formulera konkreta och lättillgängliga mål i vardagen. Då 
målen väl är satta är det sedan möjligt att prioritera på basis av 
annat än brådska. På så sätt slipper du jobba under ständig stress 
och med andan i halsen. Du lär dig frigöra tid till det som faktiskt 
är viktigt och känner att du äger din egen planering – vilket i sin 
tur ger dig både energi och överblick över vardagen. 

Det är bråttom! Men är det viktigt?
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PIA LANNEBERG är affärscoach, PR-konsult och personal 

brand trainer. Hon har över 20 års erfarenhet av PR och varumär-

kesarbete och hon har utbildat hundratals chefer inom ledarskap 

och kommunikation. 

FÖRFATTARE: Pia Lanneberg | TITEL: Ett starkt personligt varumärke – Din vassaste konkurrensfördel | GENRE: Management | ISBN: 978-91-87905-22-3 

FORMAT: 150x200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 175 | UTGIVNING: oktober  

ETT STARKT PERSONLIGT VARUMÄRKE – DIN VASSASTE KONKURRENSFÖRDEL HÖSTEN 2015

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 ar-

betsmarknaden. Förr talade vi om anseende och rykte, idag om 
personligt varumärke eller personal branding, men innebörden är 
egentligen densamma. Vare sig du söker nytt jobb eller vill klättra 
vidare på karriärstegen inom ditt nuvarande företag måste du för-
hålla dig till frågorna: ”Om massor av andra människor har samma 
kompetens som jag – vad är det som gör mig speciell? Och varför 
ska arbetsgivaren satsa på just mig?”

I Ett starkt personligt varumärke går Pia Lanneberg noggrant 
och inspirerande igenom vad det innebär att skapa sig ett person-
ligt varumärke och hur du utvecklar det. Läs om hur du går tillväga, 
hur du identifierar din målgrupp och hur du kommunicerar ditt 
budskap effektivt. Boken innehåller teorier, konkreta tips, övning-
ar och goda råd från människor som lyckats skapa framgångsrika 
varumärken inom olika områden.

Vem är du?  
Vad är du bäst på?
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CARINA EKBLOM har haft chefspositioner i stora delar av sitt 

yrkesverksamma liv. Hon har samarbetat med flera företagsledare 

och fått ta del av deras olika utmaningar. Idag driver hon ett eget 

företag med inriktning på förändrings- och utvecklingsarbete. 

FÖRFATTARE: Carina Ekblom | TITEL: Framgångsrika förändringar – Insikter, strategier och ledarskap | GENRE: Management | ISBN: 978-91-87905-20-9 
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FRAMGÅNGSRIKA FÖRÄNDRINGAR – INSIKTER, STRATEGIER OCH LEDARSKAP HÖSTEN 2015

P latsannonser som söker medarbetare som är både flex-
ibla och sugna på nya utmaningar duggar tätt. Att vara po-
sitivt inställd till förändringar är idag nästan ett krav i de 

flesta organisationer. Och förändringar är ofta både spännande och 
roliga. Men vägen till målet kan vara 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 förflytta 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 insikt och kompetens du skaffar dig, desto större är 
sannolikheten att förändringen 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 föränd-
ringsarbete. Boken innehåller även konkreta verktyg och praktis-
ka övningar.

Konsten att leda genom förändring
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ANNA ZETTERBERG arbetar sedan 15 år som effektivitets

konsult och inspiratör till förändringar. Hon föreläser och utbildar 

företag och individer i personlig effektivitet, smart ledarskap och 

hur vi styr oss själva och vår hjärnkraft i den tid vi lever. 

FÖRFATTARE: Anna Zetterberg | TITEL: Mer än hjärna! Jobba smart och må bra | GENRE: Management | ISBN: 9789187905186 | FORMAT: 150x200 mm 

BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 175 | UTGIVNING: september  

MER ÄN HJÄRNA! – JOBBA SMART OCH MÅ BRA HÖSTEN 2015

V i är många som försöker lägga ett omöjligt pussel. Vi 
vill prestera optimalt på jobbet, ha en rik fritid, tid med 
barnen och dessutom förverkliga oss själva. Skiljelinjen 

mellan arbete och fritid suddas ut och tekniken gör det möjligt att 
arbeta gränslöst, såväl tids- som rumsmässigt. Följden blir lätt att 
vi jobbar mer och mer och tror att det är effektivt. Sanningen är 
istället den att de mest effektiva människorna jobbar mindre än 
genomsnittet. De har dessutom en meningsfull fritid och priori-
terar socialt umgänge i högre grad. Du behöver inte välja, du kan 
få både och!

Neurologisk forskning visar att vår prestationsförmåga på-
verkas negativt av multitasking och ständig uppkoppling. I Mer 
än hjärna! förklarar Anna Zetterberg 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 även må bättre. Allt på ett sätt som funkar i verklig-
heten – och i längden.

Öka effektiviteten och må  
bättre – samtidigt
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TINA SAYED NESTIUS är kommunikationskonsult med  

sociala medier som specialitet. Hon håller uppskattade före-

läsningar och utbildningar i ämnet, och hjälper även myndigheter 

och företag att hitta rätt ton i rätt social kanal. 

FÖRFATTARE: Tina Sayed Nestius | TITEL: Bli digitalt smart – Sociala medier för företag | GENRE: Management| ISBN: 978-91-87905-21-6 | FORMAT: 150x200 mm 

BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 175 | UTGIVNING: oktober  

BLI DIGITALT SMART – SOCIALA MEDIER FÖR FÖRETAG HÖSTEN 2015

Två av tre svenskar finns på Facebook, Instagram utveck-
las explosionsartat och på Twitter slåss åsiktsmaskiner-
na om utrymmet. Kanalerna är många, och det kan vara 

svårt att veta vilka man ska välja för att nå ut med sitt budskap 
på bästa sätt.

Bli digitalt smart riktar sig till dig som använder sociala 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 Tina Sayed Nestius en mängd praktiska råd till en 
fungerande strategi för sociala medier. Och hon visar vilka fällor 
du bör se upp för, som brist på konsekvens, alltför frekventa sta-
tusuppdateringar och inaktuella länkar. 

Stick ut bland klickmonster,  
twittrare och hashtags
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PER HELLGREN är författare och journalist. Han har tidigare 

skrivit dokumentärromanen Pojken i gruvan (2009) och reportage-

boken Stridsbok från Thomasbadet (2007). 

FÖRFATTARE: Per Hellgren | TITEL: Nu rasar diktaturerna! Per Wahlöö och vägen till den nya kriminalromanen | GENRE: Litteraturvetenskap 

ISBN: 978-91-87439-14-8 | FORMAT: 150x227 mm | BINDNING: Inbunden | SIDANTAL: ca 350 | UTGIVNING: september  

NU RASAR DIKTATURERNA! PER WAHLÖÖ OCH VÄGEN TILL DEN NYA KRIMINALROMANEN HÖSTEN 2015

D et svenska deckarundret, med namn som Stieg Lars-
son, Leif GW Persson, Henning Mankell och Liza Mark-
lund, är svår att tänka sig utan Per Wahlöö. Han är den 

moderna kriminalromanens fader och tillsammans med Maj 
Sjöwall skrev han tio banbrytande böcker om Martin Beck åren 
1965–75. 

När Sjöwall & Wahlöö debuterade som kriminalförfattare var 
Per Wahlöö redan en etablerad skribent, verksam sedan slutet av 
1940-talet, först som journalist och sedan som författare av po-
litiska thrillers och science fiction-romaner. Utan idégodset från 
denna period hade Sjöwall & Wahlöös romaner aldrig sett dagens 
ljus och därmed inte heller dagens svenska deckarvåg.

Den vänsterradikale Per Wahlöö var en produkt av efterkrigs-
tidens desillusionerade generation som kämpade mot kolonialis-
mens, kapitalismens och fascismens förtryckande ideologier. Han 
kom från ett borgerligt hem och hans åsikter ändrades drastiskt 
genom åren, men hans mest utmärkande drag, kritiken mot auk-
toriteter och diktaturer, fanns med redan från början.

50 år sedan Wahlöös deckardebut




