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ELIN LARSSON är pilot med en förkärlek för äventyr. Det kan lika 

gärna vara att bestiga berg i Himalaya som att paddla kajak i Stock-

holms skärgård. Hon är ursprungligen från Bålsta utanför Stockholm 

och har alltid velat upptäcka världen.

EMIL SERGEL är frilansjournalist och filmare, ofta med fokus på 

äventyr och friluftsliv. Han är uppväxt i den lilla byn Hackås i Jämt-

land men har hela världen som arbetsplats.

FÖRFATTARE: Elin Larsson och Emil Sergel | TITEL: Mina äventyr som djungelpilot | GENRE: Biografier & memoarer

ISBN: 978-91-87905-52-0 | FORMAT: 190 x 230 mm | BINDNING: Inbunden | SIDANTAL: ca 160 | UTGIVNING: september

MINA ÄVENTYR SOM DJUNGELPILOT HÖSTEN 2016

”Vi går in för landning. Jag ser nu tydligt vad folksamlingen  
vid landningsbanan gör. De krigar. Lågorna från brinnande hus 
slickar utkanten av banan och pilarna viner. Jag undrar om det är 
en så värst bra idé att landa här. Om några sekunder kommer dal-
gången vara för smal för en U-sväng och bergen är så branta att det 
inte räcker med full gas för att stiga över dem. Tankarna snurrar. 
Hur fan hamnade jag här?”
 

Under fyra år arbetade Elin Larsson som djungelpilot i 
Indonesien med extremt avancerad flygning. Vardagen 
var full av utmaningar som frustrerande kulturkrock

ar och extrema arbetsvillkor, men också av andlöst vackra flyg
ningar över aktiva vulkaner och tät djungel. I denna bok berättar 
Elin om hur hon lämnade ett bekvämt Stockholmsliv för drama
tiska strapatser och oförglömliga upplevelser. När man hjälper 
en ovan passagerare med säkerhetsbältet och funderar på om 
penisröret ska vara innanför eller utanför och när man flyr efter 
att ha nekat en rasande borgmästare att följa med – då vet man 
man att man är långt utanför sin trygghetszon.

Flygplan, äventyr och förverkligade drömmar
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LISA ISING är journalist och har ett brett intresse för trädgård och 

odling. Hon medverkar regelbundet i Sveriges ledande magasin med 

reportage och porträtt. Lisa är dessutom initiativtagare till Slottsträd-

gården i Malmö, ett av Sveriges första stadsodlingsprojekt som idag 

en välkänd attraktion och grön samlingspunkt. 

FÖRFATTARE: Lisa Ising | TITEL: Trädgårdslegender – Profilerna, livsverken, de bästa råden | GENRE: Hem & trädgård 
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TRÄDGÅRDSLEGENDER – PROFILERNA, LIVSVERKEN, DE BÄSTA RÅDEN HÖSTEN 2016

I Trädgårdslegender träffar journalist Lisa Ising de passio
nerade entusiaster som format dagens Trädgårdssverige. Till
sammans går de på blomstervandringar och trädgårdskalas, 

rensar ogräs och åker lastbil. Och framförallt pratar de trädgård. 
Alla bjuder de generöst in till sina egna gröna världar och på sin 
djupa kunskap. 

Glänta på grinden till Lotte Möllers privata ”wild garden” och 
njut av Linnékännaren Karin Berglunds doftande växtsamling. 
Titta in i Lars Krantz redskapsbod och lär dig hur du hittar den 
allra bästa spaden, och botanisera bland lundväxter med Hannu 
Sarenström. 

De tio porträtterade  trädgårdsprofilerna bjuder samtidigt på 
sina bästa råd och yrkeshemligheter som du kan använda hemma 
i din egen trädgård. Resultatet är en både vacker och användbar 
bok, illustrerad av inspirerande bilder av några av landets skick
ligaste trädgårdsfotografer. 

10 trädgårdsprofiler och deras livsverk 



040-674 75 50 | marknad@roostegner.se | www.roostegner.se

MALIN TROSSING  är en av våra mest uppskattade ledarskaps-

experter. Hon är civilingenjören som kombinerar ett brinnande intres-

se för ledarskap med 15 års praktisk erfarenhet som chef och ledare. 

Hon tar svåra ämnen och presenterar dem på ett tydligt, lättsamt 

och användbart sätt, oavsett om hon skriver böcker, föreläser eller 

coachar. Det här är hennes femte bok.

FÖRFATTARE: Malin Trossing | TITEL: Våga leda med hjärnan – Hjärnforskningen ger nya perspektiv på ledarskap  | GENRE: Management 
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VÅGA LEDA MED HJÄRNAN  
– HJÄRNFORSKNINGEN GER NYA PERSPEKTIV PÅ LEDARSKAP  HÖSTEN 2016

Varför agerar och reagerar vi som vi gör? Varför upp lever 
vi stress och varför är det så svårt med förändring? Vad 
krävs för att öka både min egen och medarbetarnas mo

tivation? De flesta ledare har någon gång brottats med frågor som 
de här, men det har varit svårt att hitta bra svar. Och det är inte så  
konstigt. Vi har helt enkelt inte vetat bättre. Det är först under 
senare år som hjärnforskningen har kunnat förklara hur vi 
människor faktiskt fungerar och vad som krävs för att vi ska må 
och prestera så bra som möjligt.

Våga leda med hjärnan ger dig nya insikter om hjärnan 
 och mänskligt beteende: Aha, det är därför jag gör som jag 
gör; Aha, det är därför mina medarbetare agerar ologiskt; 
Aha, det är så här jag borde leda istället. Med hjälp av  
bokens många verktyg och tips kan du ta ditt ledarskap till en ny 
nivå. Du får konkret hjälp att bland annat minska stressen hos 
dig och dina medarbetare, stärka allas motivation och prestation, 
göra er av med ovanor och dåliga beteenden och förbättra besluts
fattandet i organisationen.

Ledarskap som hjärnan gillar 
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STEFAN SEBÖ är en av Sveriges mest efterfrågade konsulter och 

förläsare inom affärsutveckling, försäljning, medarbetar- och team-

utveckling. Under årens lopp har han hjälpt hundratals företag och 

hundratusentals människor att växa. Han har tidigare skrivit flera 

böcker, bland annat Resultat – Din guide till personlig framgång och 

Sälj som en toppsäljare.

FÖRFATTARE: Stefan Sebö | TITEL: Konsten att skapa världens bästa företag – 7 faktorer för att lyckas | GENRE: Management 
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KONSTEN ATT SKAPA VÄRLDENS BÄSTA FÖRETAG  
– 7 FAKTORER FÖR ATT LYCKAS HÖSTEN 2016

Varför lyckas vissa företag och inte andra? Finns det 
några universella Do’s & Don’ts? Stefan Sebö intressera
de sig tidigt för de här frågorna och nu – efter att ha arbe

tat med förändringsarbete i mer än 35 år – har han identifierat sju 
framgångsfaktorer. Genom att jobba målmedvetet med dessa kan 
alla verksamheter stärka sin attraktions och konkurrenskraft. 

Ingen kommer undan! Idag måste alla företag jobba konstant 
med sin utveckling. Det handlar om att vinna eller försvinna.  
I boken varvar Stefan Sebö forskning, tankar och tips med övning
ar, exempel och intervjuer. Steg för steg visar han vad chefer och 
medarbetare måste göra för att skapa världens bästa företag. Det 
gäller att utmana det som sitter i väggarna och våga tänka nytt, 
kring ledarskapet och medarbetarskapet, kring organisation och 
arbetssätt. Det handlar om att skapa ett företag där människor 
verkligen vill jobba, där visionen och målen är tydliga och där alla 
drivs av lust att åstadkomma något, tillsammans.

Hur vanliga företag kan ta språnget till mästarklass 
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JOAKIM BJURSTRÖM var under många år verksam som VD i 

ett medelstort industriföretag, men sadlade 2007 om till konsult, ut-

bildare och föreläsare med verksamhetsutveckling som fokusområde. 

Han har ett flertal certifieringar och bred erfarenhet inom området.

FÖRFATTARE: Joakim Bjurström | TITEL: Bortom Lean – 12 steg för en verksamhet i världsklass | GENRE: Management  
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BORTOM LEAN – 12 STEG FÖR EN VERKSAMHET I VÄRLDSKLASS HÖSTEN 2016

Lean är världens mest utbredda och långlivade manage
mentkoncept, och tillämpas av alla slags verksamheter. 
Samtidigt är det få som verkligen har lyckats och det börjar 

bli allt mer uppenbart att det saknas viktiga beståndsdelar i Lean. 
I den här boken lanseras en ny modell för verksamhetsutveck

ling som tar vid där Lean tar slut. Författaren har gått tillbaka till 
källan och fångat upp de ingredienser som saknats i Lean. Många 
av dem tar avstamp i de universella principer som Japan byggde 
sin framgångssaga på från 1950talet och framåt, men som valdes 
bort när Lean importerades till västvärlden.

Det ”nya” handlar inte minst om behovet av ständig rörelse 
och utveckling – och att överge tanken på det perfekta framgångs
receptet. Andra framgångsfaktorer som lyfts fram i Bortom Lean 
är ledningens roll, fokus på kvalitet samt vikten av ett system för 
lärande och träning.

Verksamhetsutveckling som bygger vidare på Lean
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FÖRFATTARE: Amelie Ehrensvärd Cardell | FOTOGRAF: Susanne Martinelle | TITEL: Mystik i svenska teaterhus – Nutida skrock och spökupplevelser  
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MYSTIK I SVENSKA TEATERHUS  
– NUTIDA SKROCK OCH SPÖKUPPLEVELSER HÖSTEN 2016

Anrika gamla teaterhus med vindlande gångar och mörka 
prång – kan det finnas en bättre miljö för spöken och  
mystik? Inte att undra på att många vittnar om oförklar

liga upplevelser just på teatern.
Författaren Amelie Ehrensvärd Cardell och fotografen  

Susanne Martinelle har besökt 13 teaterhus i olika delar av  
Sverige och pratat mystik och skrock med ett hundratal teater
arbetare, däribland några av våra mest kända skådespelare och 
artister, som Kjerstin Dellert, Michael Nyqvist, Anneli Alhanko 
och Robert Gustafsson. Det är samtal om märkliga skuggfigurer, 
obegriplig iskyla och röster ur tomma intet. Berättelserna från 
teaterhusen varvas med teaterhistoria och vackra, stämnings
fulla bilder. I boken ger dessutom en fysiker, en filosof, en läkare, 
en biskop och ett medium sin syn på ämnet som utmynnar i den 
eviga frågan: Är döden verkligen slutet, eller väntar något mer?

Spöket på Operan. Och på 12 andra teaterhus.

AMELIE EHRENSVÄRD CARDELL är frilansande journalist 

som tidigare har arbetat bland annat på Land, Sydsvenskan, SvD, TT 

och TV4. SUSANNE MARTINELLE är frilansfotograf och grafisk 

formgivare och har arbetat med bland annat tidningar och böcker. 

Tillsammans har de tidigare givit ut Mystik på svenska slott – Nutida 

spökupplevelser.


