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MAGNUS BETNÉR är proffs på standup-scenen och syns på klub-

bar över hela landet. Han har blivit utsedd till bästa manliga komi-

ker två gånger och till Sveriges sexigaste man, och 2015 tilldelades 

Magnus Betnér Albert Engström-priset. Magnus har medverkat i 

tv-produktioner som Parlamentet och Betnér Direkt. Han har gjort 

sex landsomfattande turnéer, däribland En skam för Sverige med 

Soran Ismail och Work in Progress.

FÖRFATTARE: Magnus Betnér | TITEL: FAQ – Frequently Asked Questions | GENRE: Humor 

ISBN: 978-91-87905-40-7 | FORMAT: 130 x 180 mm | BINDNING: Inbunden | SIDANTAL: ca 200 | UTGIVNING: maj

FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS SOMMAREN 2016

”Måste du alltid vara så dryg?”, ”Vad tycker du om 
att Sverige har infört gränskontroller?”, ”Har 
du testat att röka grönt?” På frågesajten ask.fm 

hänger kidsen. Och Magnus Betnér. Här kan alla som vill, och det 
är många!, ställa frågor till Magnus. På två år har han svarat på 
nästan 20 000 frågor om precis allt: knark, sex, politik och religi-
on – inget ämne är för högt, eller för den delen för lågt, för att få 
bitska, roliga eller överraskande konstruktiva och peppande svar.

FAQ är ett axplock av de roligaste, dummaste och smartaste 
frågorna och svaren. Resultatet är en på samma gång kul, provo-
cerande och tankeväckande läsning som också fungerar som en 
välbehövlig motvikt till allt näthat som frodas där ute.

Sveriges kaxigaste komiker svarar
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JOEL BLADH är en vanlig småbarnspappa som fick ett ekonomiskt 

uppvaknande under sin föräldraledighet. Joel är född 1978 och är  

civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik. Till vardags jobbar han med 

vattenrelaterade frågor på ett teknikkonsultbolag. Joel bor i Stock-

holm med fru och två små barn.

FÖRFATTARE: Joel Bladh | TITEL: Bygg en förmögenhet – Fixa familjens ekonomi | GENRE: Ekonomi 

ISBN: 978-91-87905-39-1 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 200 | UTGIVNING: maj

BYGG EN FÖRMÖGENHET – FIXA FAMILJENS EKONOMI SOMMAREN 2016

Småbarnsförälder? Grattis! Ett bättre läge att börja bygga 
en familjeförmögenhet kan du inte önska dig! Jo, visst på-
verkas inkomsten av föräldraledighet och vab, och nog kos-

tar det att ha barn. Men samtidigt gör den nya livssituationen att 
vi kanske ändrar fokus: Det känns viktigare att börja bygga en sta-
bil och trygg ekonomisk grund än att unna sig taxi hem från kro-
gen. Passa på att utnyttja läget! Alla som har en inkomst kan börja 
bygga en förmögenhet som på sikt ändrar hela livet – det handlar 
bara om målmedvetenhet och en långsiktig plan.

När Joel Bladh blev förälder hittade han drivkraften att sträva 
efter ekonomiskt oberoende med målet att kunna njuta av frihe-
ten att själv disponera sin och familjens tid. Läs om hur han och 
hans familj gick tillväga och ta del av många konkreta tips och råd 
om allt från budgetar, spar- och investeringsplaner och aktieköp 
till återbruk och långkok i Bygg en förmögenhet. 

Bli rik på riktigt!
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TOMMY LUNDBERG har en bakgrund som copywriter, kreativ 

ledare, företagare och vd i reklambranschen. Sedan 2008 arbetar 

han som konsult i kommunikationsfrågor och föreläsare kring ledar-

skap och medarbetarskap. Tommy har tidigare skrivit Ledarskap på 

Sandlådenivå (nominerad till Årets Ledarbok 2005) och Ledarskap på 

Apstadiet (nominerad till Årets HR-bok 2010) tillsammans med bete-

endevetaren Ola Berggren samt Det är inte magi, det är energi och 

Skulle du vilja jobba med dig?.

FÖRFATTARE: Tommy Lundberg | TITEL: Motivationskoden – En bok om modernt ledarskap och varför vi borde gå från management till humanagement 

GENRE: Management  | ISBN: 978-91-87905-41-4 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 250 | UTGIVNING: maj

MOTIVATIONSKODEN – EN BOK OM MODERNT LEDARSKAP OCH 
VARFÖR VI BORDE GÅ FRÅN MANAGEMENT TILL HUMANAGEMENT  SOMMAREN 2016

Vad är det som gör att vi går igång på jobbet – att vi blir 
inspirerade, engagerade och motiverade? Den frågan 
borde varje ledare ställa sig. 

Motivationskoden är en inspirerande och tankeväckande resa 
genom ekonomisk och psykologisk forskning, den mänskliga hjär-
nan och författarens egna erfarenheter och tankar om ledarskap. 
Med träffsäkra analyser av vår samtid och ögonöppnande insikter 
om mänskligt beteende lyckas boken både underhålla och skaka om. 

Läs om varför ledarskap borde handla mer om kemi än eko-
nomi, om varför människor vill spela roll snarare än en roll och 
vad chefer behöver göra för att vi ska gå igång lika mycket på vårt 
arbete som på sex eller idrott. Och mycket mer!

Vi människor är emotionellt styrda varelser och ju mer ratio-
nellt beräknande arbetslivet blir, desto mindre motivation och en-
gagemang känner vi i och för våra jobb. Med den här boken – och 
begreppet humanagement – vill författaren uppmuntra chefer att 
leda utifrån de grundläggande mänskliga behov som ligger bakom 
vår inre motivation. 

Ledarskap som tänder den mänskliga gnistan 
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HELENA FOGELBERG och PETRA SÖDERHOLM är legitime-

rade psykoterapeuter. De driver en privat psykoterapimottagning och 

arbetar inom landsting och kommun. Båda har lång erfarenhet av 

att arbeta med medkänsla i psykoterapi med enskilda, par och grup-

per och har vidareutbildat sig i Compassion Focused Therapy i både  

Sverige och England. 

FÖRFATTARE: Helena Fogelberg och Petra Söderholm | TITEL: Compassion – Medkänsla med dig själv och andra | GENRE: Psykologi 

ISBN: 978-91-87905-43-8 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 200 | UTGIVNING: maj

COMPASSION – MEDKÄNSLA MED DIG SJÄLV OCH ANDRA SOMMAREN 2016

Man säger ibland att vi är vår egen värsta kritiker – och 
det är kanske inte så dumt? Ibland krävs det väl att 
man säger till på skarpen så att man skärper sig och får 

saker gjorda? Ja, det tror man lätt, men om vi pratar med oss själ-
va på ett strängt och självkritiskt sätt riskerar vi att skrämma oss. 
Vårt fokus blir då vår egen rädsla istället för det vi vill och borde 
göra. För att kunna känna oss trygga och fria behöver vi möta oss 
själva med inkännande medkänsla. Vi behöver minska vår själv-
kritik och istället stå på vår egen sida då livet utmanar oss.  

Det främsta budskapet i Compassion är att våra känslor ger oss 
information om det som är viktigt för oss. I boken förklaras var-
för vi behöver medkänsla, vad som gör det så svårt och praktiska  
övningar visar hur vi kan utveckla medkänsla. Ta del av psykologis-
ka teorier som förklarar hur hjärnan fungerar, läs om anknytnings-
teori och affektteori samt en introduktion till aktuella Compassion 
Focused Therapy (CFT), en metod som hjälper oss att möta oss 
själva med mindre självkritik och mer medkänsla och omsorg. 

Stå på din egen sida vid livets utmaningar
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MAGNUS JOSEPHSON är en av Sveriges mest efterfrågade kon-

sulter och föredragshållare inom affärer med offentlig sektor. Han 

har varit rådgivare till hundratals företag och myndigheter i över  

5 000 upphandlingssituationer samt utbildat tiotusentals kursdelta-

gare. Magnus har tidigare fått två böcker utgivna, båda 2012, Vinnande 

anbud (Josephson/Wenström) samt Strategisk offentlig upphandling 

(Stavenow/Josephson/Braic/Wenström).

FÖRFATTARE: Magnus Josephson | TITEL: Framgångsrik försäljning till offentlig sektor | GENRE: Försäljning & Marknadsföring  

ISBN: 978-91-87905-42-1 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 224 | UTGIVNING: maj

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING TILL OFFENTLIG SEKTOR SOMMAREN 2016

Varje år omsätter den offentliga sektorn i Sverige mer 
än 600 miljarder kronor. Tusentals myndigheter gör upp-
handlingar i hundratusentals affärer. I den här boken 

visar Magnus Josephson, en av Sveriges mest efterfrågade kon-
sulter inom affärer med offentlig sektor, vad ditt företag behöver 
göra för att skapa bra affärer på denna jättemarknad och vinna 
nästa – och nästa – upphandling.

Glöm traditionella säljmöten – för att lyckas sälja framgångs-
rikt till offentlig sektor behöver ni förstå offentliga myndigheters 
logik och anamma ett värdebaserat synsätt på försäljning. Det 
finns heller inga enkla genvägar. Affärer med offentlig sektor är 
komplexa och det är nödvändigt att arbeta aktivt och långsiktigt.

Ta del av författarens råd och beprövade metoder tillsammans 
med autentiska exempel och öka möjligheten att skapa lönsam till-
växt i era offentliga affärer. Ni får veta hur ni ska tänka och agera, 
vilka steg ni behöver ta före, under och efter upphandlingarna, 
från operativ till strategisk nivå. 

Framgångsrecept för offentliga affärer
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STAFFAN EHDE är kreativ coach inom näringsliv och förvaltning 

samt flerfaldigt prisbelönad filmproducent. Han har tidigare skrivit 

Chokladfontänen – kreativitet i näringslivet och är en mycket upp-

skattad föreläsare som både inspirerar, engagerar och ger nya in-

fallsvinklar.

FÖRFATTARE: Staffan Ehde | TITEL: Innovera eller dö – Konkurrera med syftet, verksamhetens DNA  | GENRE: Management

ISBN: 978-91-87905-44-5 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 160 | UTGIVNING: maj

INNOVERA ELLER DÖ  
– KONKURRERA MED SYFTET, VERKSAMHETENS DNA  SOMMAREN 2016

Statligt eller kommunalt, förening eller privata företag: alla 
delar samma utmaning när kunderna, väljarna och med-
lemmarna sviker. Vad kan de göra för att vända utveckling-

en och åter bli relevanta? 
Staffan Ehde är kreativ coach inom näringsliv och förvaltning 

samt flerfaldigt prisbelönad filmproducent. Med den här boken 
vänder han sig till alla som väljer utveckling framför avveckling. 
Genom att utmana och provocera tvingar han oss att våga tänka 
nytt. Det är inte enkelt, snarare smärtsamt, men det är nödvän-
digt och det är möjligt.

Du vet att den här boken är för er om 1. verksamheten är sta-
bil och ni har börjat luta er tillbaka, 2. ni ser möjligheter som pro-
blem och 3. ni lägger större fokus på att spara och skörda än att 
så. Boken hjälper er att vända utvecklingen med hjälp av ett nytt 
SYFTE, ett nytt varför. Kärnan ligger i att tänka som en entrepre-
nör, att tänka nytt och lösa kundproblem som ingen annan har 
tagit tag i. Det gäller också att vara uthållig och att benhårt hålla 
fast vid det nya SYFTET.

Konsten att vara relevant i kundernas ögon
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CHRISTIAN ALBINSSON (t.h.) är entreprenör i mediebranschen 

genom content- och digitalbyrån Oh My. Han har skrivit bl.a. den kri-

tikerrosade boken 90talet.se – eller vem fan komponerade modemlju-

det. Christian älskar handboll och spelar i division tre-laget BK Bitter. 

EMIL SCHÄLIN (t.v.) är gymnasielärare, men arbetar idag som re-

daktör för handbollsmagasinet Avkast på TV4 samt klipper poddar. 

Emil och Christian har producerat dokumentärfilmen Bengan Boys – 

minnena inte medaljerna.  

FÖRFATTARE: Christian Albinsson och Emil Schälin | TITEL: Ljubomir Vranjes – Jag vill bara vinna | GENRE: Biografi   

ISBN: 978-91-87905-45-2 | FORMAT: 135 x 210 mm | BINDNING: Inbunden | SIDANTAL: ca 200 | UTGIVNING: juni

LJUBOMIR VRANJES – JAG VILL BARA VINNA SOMMAREN 2016

Ljubomir ”Ljubo” Vranjes tog sig mot alla odds från ett 
småkriminellt liv i  Göteborgsförorten Kortedala till världs-
eliten i handboll med ett otal bragder på både klubb- och 

landslagsnivå (”Bengan Boys”). Detta är hans historia. 
Ljubo, som trots att han med sina 1,66 cm är en halv meter 

kortare än de flesta motståndare, har vunnit både VM och EM 
och tagit OS-silver. Han har även som tränare och förste svensk 
vunnit Champions League med SG Flensburg och utsetts till värl-
dens bästa coach. En medalj saknas – OS-guld för Sverige, och 
hans dröm är att den medaljen ska in i prisskåpet med honom som 
svensk förbundskapten. 

”Ljubo” delar i boken naket och ärligt med sig av sina minnen 
från livet både på och utanför planen, en berättelse som både fas-
cinerar och inspirerar. 

Ljubo – Sveriges mest populäre handbollsspelare genom tiderna

”Jag faller till marken. Han ser sin chans och springer fram i full  
fart och drar en stenhård spark i huvudet på mig. Som att mitt huvud  

var en fotboll och han en målvakt som ska skjuta en inspark.  
Jag reste mig inte upp. Han sprang iväg.”
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KALLE LIND är diversearbetare i kulturbranschen: författare, sati-

riker, radiopratare (i P4 och i den egna podden Snedtänkt), bloggare, 

manusförfattare och samlare av udda fakta om udda företeelser och 

om gubbar. Han debuterade som författare 2009 med boken Människor 

det varit synd om, och har sedan dess skrivit ytterligare inte mindre 

än tolv böcker. 

FÖRFATTARE: Kalle Lind | TITEL: Skånsk–svensk ordbok – Från abekatt till övanpo | GENRE: Humor

ISBN: 978-91-87905-37-7 | FORMAT: 130 x 180 mm | BINDNING: Inbunden | SIDANTAL: ca 200 | UTGIVNING: maj

SKÅNSK-SVENSK ORDBOK – FRÅN ABEKATT TILL ÖVANPO SOMMAREN 2016

Skåne är känt för sin bördiga åkermark, sin närhet till kon-
tinenten och sina tungrots-r. Invånarna kallas skåningar 
och de pratar ett språk som kallas skånska. Det påminner 

om svenskan, men där finns en mängd ord och uttryck som ingen 
norr om Hallandsåsen begriper. Vissa ord är gamla och vittnar om 
en tid då Nils Holgersson flög på sin gås och Edvard Persson åt upp 
den. Andra har kommit in i modern tid tillsammans med falaflar 
med blandad sås.

I denna bok har de mest specifikt skånska uttrycken samlats 
av Kalle Lind, som själv har levt hela sitt liv inom Skånes gränser. 
Urvalet innefattar lundensiska, malmöitiska, eslövska, österlen-
ska, göingska – och dessutom namn på platser, byggnader, händel-
ser och seder med ursprung i Sveriges sydspets. 

Läs om den geografiska gränsen mellan päror och pantofflor. 
Lär dig att säga ”det e bull” så att du övertygar en modern malmö-
it att det faktiskt är bull. 

Detta är en perfekt bok för den inflyttade skåningen, den ut-
flyttade skåningen och för alla uppsvenskar som uppgivet tänkt: 
”Vad fasen är det de säger?”

Lär dig hutta dina hossor på mögebingen! 


