
VÅREN 2017



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

JENS BÄCKBOM är civilingenjör i teknisk fysik och civilekonom. 

Han driver till vardags ett företag inom business intelligence, under-

visar ibland i matematik och programmering och har ett stort intresse 

för utbildningsfrågor och livslångt lärande.  

FÖRFATTARE: Jens Bäckbom | TITEL: Tänka, rätt & fel — Hur du undviker vanliga tankefel och använder hjärnan bättre | FORMGIVARE: Fredrika Siwe 

GENRE: Psykologi & pedagogik | ISBN: 978-91-87905-59-9 | FORMAT: 135 x 210 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 200 | UTGIVNING: mars

TÄNKA, RÄTT & FEL  
— HUR DU UNDVIKER VANLIGA TANKEFEL OCH ANVÄNDER HJÄRNAN BÄTTRE  VÅREN 2017

Genom evolutionen har vår hjärna utvecklat förmågor 
som hjälpte oss att överleva bland vilda djur på savannen 
men som idag riskerar att leda oss fel. Hjärnan är till  

exempel inte alltid så vass på att tänka kritiskt, den har svårt att 
hantera statistik, är gärna överdrivet kategorisk och fyller glatt i 
information som saknas för att få vår världsbild att gå ihop. Men 
den goda nyheten är att det går att fixa – eller i alla fall justera lite. 

I Tänka, rätt & fel presenterar Jens Bäckbom det självständi-
ga tänkandets grundstenar, som logik, samband och resonemang 
under osäkerhet. Fokus ligger på vanliga misstag och belyses  
av frågor som: När bör man satsa på att köpa en lott? Hur kommer 
det sig att så många vill dricka samma kaffe som George  
Clooney? Och varför är det inte nödvändigtvis 50 procents chans 
att vinna när man väljer mellan två alternativ, trots att alternati-
ven är vinst och förlust?

Boken innehåller även forskningsbaserade checklistor som 
hjälper dig när du resonerar, fattar beslut och tar övervägda risker 
i olika sammanhang.

HJRNN R N FNTSTSK MSKN, LLR HR?
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EBBA LINDSÖ har mångårig erfarenhet från näringsliv, politik och 

media, bland annat genom en lång rad styrelse- och vd-uppdrag. Hon 

är en av få som gått från botten till absoluta toppen i tre branscher, 

och som inte tvekat att gå vidare när hon velat lära sig något nytt. 

Hon är idag rådgivare till och styrelseledamot i flera företag och  

organisationer, bland annat Sjätte AP-fonden (ordf.), SBAB och UNICEF. 

Ebba Lindsö är engagerad i och föreläser om hållbarhetsfrågor.

FÖRFATTARE: Ebba Lindsö | TITEL: Tankar om hållbarhet och ledarskap | FORMGIVARE: Sanna Sporrong | GENRE: Ekonomi & ledarskap/management 

ISBN: 978-91-87905-62-9 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Inbunden | SIDANTAL: ca 180 | UTGIVNING: mars

TANKAR OM HÅLLBARHET OCH LEDARSKAP VÅREN 2017

D en här boken handlar om överlevnad. För företaget som 
förlorar i konkurrenskraft och för samhället som helhet. 
Den handlar om de nya bestämmelserna om hållbarhets-

redovisning och det ledarskap som behövs för att genomföra en 
förändring. För att bygga en långsiktigt hållbar organisation, där 
fokus ligger på att skapa värde för samtliga av verksamhetens vik-
tigaste intressenter. 

Ebba Lindsö lyckas sätta fingret på de centrala ingredienser-
na i en komplex fråga, hon gör det svåra enkelt. Utifrån sin egen 
ledarerfarenhet och insikter från näringslivets toppskikt, delar 
Ebba Lindsö med sig av kunskap och inspiration kring hur be-
slutsfattare bör tänka och agera. Och hennes budskap är glasklart: 
all verksamhetsstyrning måste få ett mer långsiktigt och bredare 
perspektiv. Det handlar om att styra efter inte bara finansiella utan 
även sociala och miljömässiga mål, på de områden där organisa-
tionen gör störst avtryck och kan göra skillnad. Det är motiveran-
de, det bygger värde och skapar lönsamhet.  

Använd hållbarhet som hävstång för lönsamhet
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JOAKIM MUSCHÖTT är professionell certifierad coach via 

branschorganisationen ICF och driver sedan 2004 ett konsult bolag 

inom grupp- och ledarutveckling, entreprenörskap och karriär-

rådgivning. 

FÖRFATTARE: Joakim Muschött | TITEL: Mera mod! – Bejaka din rädsla och våga mer | FORMGIVARE: Nette Lövgren | GENRE: Psykologi & pedagogik 

ISBN: 978-91-87905-54-4 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 190 | UTGIVNING: januari

MERA MOD! – BEJAKA DIN RÄDSLA OCH VÅGA MER VÅREN 2017

Är du den du vill vara och gör du det du verkligen vill? 
Eller har du som de flesta av oss slumrande ambitioner 
och drömmar, som du på grund av rädsla hållit tillbaka? 

Den som vill frigöra sin potential och utvecklas som människa 
behöver lämna sin komfortzon. Och för att kunna göra det krävs mod, 
modet att se sina rädslor i vitögat. Mod är den i särklass viktigaste 
egenskapen att utveckla och underhålla om vi vill växa som människor.  

Den här boken hjälper dig att bli modigare. Allt du behöver är vil-
jan att utmana dina gränser. Författarens personliga erfarenheter 
varvas med mer faktabaserad text, reflektionsfrågor och intervjuer 
med människor som på olika sätt kan inspirera till mod. Steg för steg 
får du stöd i ditt personliga ledarskap och i att utmana dig själv till att 
bli modigare. Till slut blir du bra på att bejaka din rädsla och vågar 
göra mer av det du vill eller längtar efter.

Konsten att lämna sin komfortzon
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DOROTEA PETTERSSON är tidscoach, föreläsare och författare. 

Hon hjälper människor att få ut mer av sin tid. Dorotea har tidigare 

gett ut böckerna 5 AM är ingen tidpunkt. Det är en livsstil och Tid för 

te – Fokus. Sinnesro. Kreativitet. 

FÖRFATTARE: Dorotea Pettersson | TITEL: Jag ska bara … – Konsten att få det gjort tid | FORMGIVARE: Nette Lövgren | GENRE: Ekonomi & ledarskap/management

ISBN: 978-91-87905-56-8 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 160 | UTGIVNING: mars

JAG SKA BARA … – KONSTEN ATT FÅ DET GJORT TID VÅREN 2017

Känner du igen dig i bokens titel? Många gör det. Att 
skjuta upp saker och ting är förstås något vi alla gör lite 
till mans. Värre är det när vi gång efter gång skjuter  

upp viktiga – och kanske obehagliga, tråkiga eller krävande – upp-
gifter trots att vi vet att det kommer bita oss i svansen. Du känner 
pressen – men väljer ändå att göra något annat, som att skriva en 
att göra-lista eller dammsuga. På det här sättet skapas surdegar 
som vi helt enkelt inte mår bra av. Vi känner oss stressade, får  
ångest och allmänt svårt att lyckas på jobbet och i det privata.

Att ha svårt att påbörja eller avsluta en uppgift, fast det står 
mycket på spel, kallas för prokrastinering. Det är ett komplext 
psykologiskt fenomen som har att göra med att hjärnan spelar oss 
spratt när vi ska prioritera våra uppgifter. Den goda nyheten är att 
det går att göra något åt det, för med insikt kommer motivation. 
Den här boken vänder sig till dig som vill veta varför du prokras-
tinerar och få hjälp att ändra detta beteende. 

Sluta prokrastinera!
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MIKAEL JANSSON har arbetat med mässor och mässutveckling 

sedan 1980-talet, både ur ett arrangörs- och ett utställarperspektiv. 

Basen för verksamheten är det egna bolaget Fairlink, som arbetat med 

många av de största svenska mässorna. Mikael är en flitigt anlitad 

föreläsare och har skrivit flera böcker i ämnet. MARIA JANSSON 

har en mångårig erfarenhet som strategisk kommunikatör inom flera 

olika verksamheter. Genom sin yrkesroll har hon en gedigen erfaren-

het av att ställa ut på mässor och att arbeta med de utmaningar som 

en utställare ställs inför.

FÖRFATTARE: Mikael Jansson & Maria Jansson | TITEL: Mässguru – Så lyckas du som utställare, från idé till succé | GENRE: Ekonomi & ledarskap/management  

FORMGIVARE: Fredrik Elvander | ISBN: 978-91-87905-63-6 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 200 | UTGIVNING: februari

MÄSSGURU – SÅ LYCKAS DU SOM UTSTÄLLARE, FRÅN IDÉ TILL SUCCÉ VÅREN 2017

Att ställa ut på en mässa kräver en insats i både tid och 
pengar. Att tänka efter före och vara ute i god tid är A och 
O för att lyckas. Av de cirka 50 miljoner möten som sker 

under ett år på de skandinaviska mässorna går alltför många spår-
löst förbi. Med den här boken får du hjälp att skapa en mäss närvaro 
som gör skillnad och slipper oron över panikåtgärder precis innan 
mässan startar. Du får inspiration, tips och exempel på allt från 
strategi till utvärdering och på hur ni ska arbeta för att skapa fram-
gångsrika möten som lönar sig. 

Mässguru gavs ut i en första upplaga år 2004. Boken blev  
en succé, har översatts till flera språk och sålts i över 40 000 ex-
emplar. I denna nya upplaga är innehållet helt omarbetat och ak-
tualiserat, men har samma fokus som den förra: att fungera som 
ett arbetsredskap för den mässansvarige på företag och organisa-
tioner. Boken bygger på både författarnas egna erfarenheter och 
kunskap från facklitteratur, rapporter och artiklar från hela värl-
den.

Handbok för en lyckad mässa
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FÖRFATTARE OCH FOTOGRAFER: Caroline Alesmark och Polgara Järnefelt | TITEL: Gåtfulla Skåne – Mystiska & mytomspunna platser  

FORMGIVARE: Lina Bergström | GENRE: Resor | ISBN: 978-91-87905-53-7 | FORMAT: 150 x 210 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 144 | UTGIVNING: april

GÅTFULLA SKÅNE – MYSTISKA & MYTOMSPUNNA PLATSER  VÅREN 2017

Offerkällor, okända gravfält och suggestiva kultplatser 
– är du nyfiken på mytomspunna och mystiska platser 
i Skåne? Då är Gåtfulla Skåne guideboken för dig.

Caroline Alesmark och Polgara Järnefelt har gett sig ut på jakt 
efter bortglömda platser som bär på berättelser om kulter, folktro, 
kärlek, krig och mystik. Platser som fallit i glömska men vars 
 historia väntar på att återberättas. Det är ofta ställen som 
människor sökt sig till för att söka kraft eller tröst, men kanske 
även undvikit efter mörkrets inbrott. 

Ales stenar i all ära, men Skåne bjuder på oändligt många fler 
spännande smultronställen med mustig historia. De finns i sko-
gen och byarna, på ängarna eller kanske precis runt knuten.

Förutom en fantasieggande presentation av utvalda platser i 
text och bild ger boken en detaljerad vägbeskrivning och inbjuder 
till kontemplation utomhus – perfekt för den som vill ge natur-
upplevelsen en extra dimension eller bara lära sig mer om Skånes 
hemliga historia. 

Myter och mystik i Skåne

CAROLINE ALESMARK är frilansjournalist och författare och 

har bland annat skrivit guideböckerna Vandra Skåneleden och  

Barnens Skåneguide. POLGARA JÄRNEFELT är skribent och verk-

sam inom naturlig hälsa. De är båda intresserade av kultur historia, 

myter, sägner och folklore.
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FÖRFATTARE: Mikael Andersson | TITEL: Våga föra din talan – Lär dig prata inför andra – och faktiskt gilla det | FORMGIVARE: Sanna Sporrong 

GENRE: Psykologi & pedagogik | ISBN: 978-91-87905-65-0 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Inbunden | SIDANTAL: ca 200 | UTGIVNING: mars

VÅGA FÖRA DIN TALAN  
– LÄR DIG PRATA INFÖR ANDRA – OCH FAKTISKT GILLA DET VÅREN 2017

Känner du att det är så obehagligt att prata inför andra 
att du aktivt undviker situationer där det förväntas av 
dig? Eller att du behöver bli bättre på att prata med och 

inför andra, att uttrycka dina åsikter på ett tydligt sätt och väcka 
engagemang? Då är Våga föra din talan boken för dig!

Att tala med och inför andra är en förmåga vi alla behöver – vi 
är helt enkelt beroende av att kommunicera för att må bra och 
fungera. I boken förklaras hur vi kan träna upp vår förmåga att 
hantera, prestera och faktiskt tycka om pressade talarsituationer. 
Teori och exempel varvas med fler än 40 praktiska och resultat-
inriktade övningar, så att du kan välja dem som passar just dig och 
din situation, oavsett om det är ett viktigt samtal på tu man hand 
eller en presentation för en stor grupp. Övningarna spänner över 
allt från röst- och andningsövningar till avslappning och hur du 
bäst använder ditt kroppsspråk. 

Det positiva är att förmågan att prata med och inför andra går 
att träna upp – i Våga föra din talan lär du dig hur.

Gör din röst hörd!

MIKAEL ANDERSSON har många års erfarenhet av att föreläsa 

om och utbilda i hur vi bättre förstår oss själva och andra, hur vi  

utvecklar vår kommunikation samt hur vi på bästa sätt hanterar och 

presterar under press.  
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FÖRFATTARE: Hasse Olsson | TITEL: Kunden har alltid fel! – Och andra sanningar som boostar din försäljning | FORMGIVARE: Ranelid reklambyrå 

GENRE: Ekonomi & ledarskap/management | ISBN: 978-91-87905-64-3 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 160 | UTGIVNING: januari

KUNDEN HAR ALLTID FEL!  
– OCH ANDRA SANNINGAR SOM BOOSTAR DIN FÖRSÄLJNING  VÅREN 2017

Tiderna och kunderna förändras men säljkåren står  
stilla. Det vill Hasse Olsson ändra på. Och som en av Sve-
riges mest erfarna och populära säljcoacher vet han vad 

han pratar om. I den här boken klär han av gamla etablerade san-
ningar och ger sin syn på hur du som säljare måste agera för att 
lyckas i dagens affärslandskap. 

Kunden har alltid fel! är en bok som ifrågasätter, utmanar och 
inspirerar till att våga ta nya grepp i säljarbetet. Den som sett Hasse 
Olsson föreläsa kommer att känna igen sig. Med sitt raka och lätt-
samma sätt delar han frikostigt med sig av allt från personliga 
anekdoter, käftsmällar och rallarsvingar till mer djupa resone-
mang och reflektioner. Från pärm till pärm är boken fullastad med 
insikter och praktiska tips som kommer att hjälpa dig att ta nya 
kliv och positioner i en allt hårdare konkurrens.

Säljcoachens beska sanningar

HASSE OLSSON har under 20 år tränat och föreläst för mer än  

15 000 säljare, säljchefer, ledningsgrupper och konsulter i försäljning, 

service, säljledning och målstyrning. Och han vet vad han pratar om, 

han har gjort jobbet själv. Under sin karriär har Hasse Olsson hunnit 

med att vara säljare, försäljningschef och VD, starta, lägga ned och 

sälja bolag samt haft en rad styrelseuppdrag. 
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FÖRFATTARE: Christopher Toll | TITEL: Driven till max – Överlevnadsguide för dig som inte kan sluta prestera | FORMGIVARE: Ranelid reklambyrå 

GENRE: Psykologi & pedagogik | ISBN: 978-91-87905-61-2 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 200 | UTGIVNING: januari

DRIVEN TILL MAX  
– ÖVERLEVNADSGUIDE FÖR DIG SOM INTE KAN SLUTA PRESTERA VÅREN 2017

Är du den som springer genom livet med stort engage-
mang, som antar alla utmaningar med tävlingsinstinkten 
hos en elitidrottare, som älskar resultat och hatar att 

misslyckas? Men som anar att din okuvliga energi också har en 
baksida, att den kan anstränga dina relationer både privat och på 
jobbet, skapa osund press och allvarligt skada hälsan? Då är det 
här boken för dig.

Personer med tendensen att konstant driva sig själva till max 
har mycket rött i sitt beteende, enligt den väletablerade beteende-
modellen DISC. Driven till max är en unik djupdykning ner i det 
röda. Utifrån egna och andras erfarenheter förklarar författaren 
beteendets olika dimensioner; exempelvis synen på tid, prestation 
och fart och villfarelsen att man alltid måste vara en superman. 
Han ger dig också de insikter och verktyg du behöver för att bättre 
kontrollera och balansera den röda energin.

Överlevnadsguide för Duracellkaniner 

CHRISTOPHER TOLL, en överambitiös och resultatjagande 

marknads direktör, har gjort fyra DISC-analyser som alla visat samma 

resultat: han har 100 procent rött i sig. När han svimmade på en  

toalett och upptäckte ett allvarligt hjärtfel blev det ett uppvaknande 

och en vändpunkt. Det här är hans historia, det är en överlevnads-

guide för män och kvinnor som inte kan sluta prestera.
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FÖRFATTARE: Lennart Francke & Göran Nilsson | TITEL: Det agila företaget – Fiskstim eller supertankers i en dynamisk värld? | FORMGIVARE: Erik Nylund 

GENRE: Ekonomi & ledarskap/management | ISBN: 978-91-87905-60-5 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 300 | UTGIVNING: januari

DET AGILA FÖRETAGET  
– FISKSTIM ELLER SUPERTANKERS I EN DYNAMISK VÄRLD? VÅREN 2017

Dynamiken och osäkerheten i omvärlden ökar och före-
tag är utsatta för hård konkurrens. Mycket talar för att 
det är de verksamheter som är agila (och därmed bättre 

än konkurrenterna kan anpassa sig till sin närmiljö) som är vin-
narna på sikt. Ändå går många i motsatt riktning och bygger allt-
mer byråkratiska och rigida styrsystem. Företagen blir som 
tungstyrda supertankers när de istället borde vara som flexibla 
fiskstim: decentraliserade, samspelta och snabba. 

Den här väl underbyggda boken förklarar varför så många  
företag drivs enligt otidsenliga principer och argumenterar för 
fördelarna med ett agilt synsätt. Utifrån forskning och ett flertal 
fallstudier, inte minst av Handelsbanken, ger boken också väg-
ledning i hur ett företag blir agilt, det vill säga:

–  är kundorienterat och långsiktigt snarare än ägarfokuserat 
 och kortsynt 
–  drivs av inre motivation snarare än yttre belöningar 
–  har ett arbetssätt som baseras på förtroende snarare än 
 detaljgranskning, och
–  prioriterar anpassningsförmåga framför formell planering. 

Ett modernt sätt att styra företag

LENNART FRANCKE är rådgivare och sitter i flera styrelser. Han 

har lång erfarenhet från ledande positioner i Handelsbanken, bland 

annat som CFO, och som finanschef och rådgivare till Swedbanks led-

ning. GÖRAN NILSSON arbetar idag som forskare och lärare vid 

Uppsala universitet och har en bakgrund från Handelshögskolan och 

som controller i näringslivet. Han är medförfattare till internationellt 

framgångsrika läroböcker och föreläser flitigt.
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FÖRFATTARE: Carlos Rojas | TITEL: Var går gränsen? – Om flyktingmottagande, öppna hjärtan och systemkollaps | FORMGIVARE: Marie-Louise Friberg 

GENRE: Samhälle & debatt | ISBN: 978-91-87905-55-1 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 200 | UTGIVNING: mars

VAR GÅR GRÄNSEN?  
– OM FLYKTINGMOTTAGANDE, ÖPPNA HJÄRTAN OCH SYSTEMKOLLAPS VÅREN 2017

Den 24 november 2015 konstaterade Stefan Löfven att 
gränsen var nådd. Fler flyktingar kunde Sverige inte ta 
emot. Efter det följde ett race mot botten där svenska  

politiker tävlade om vem som mest resolut kunde stänga våra  
gränser. Trots det framhärdar var femte svensk i sin övertygelse 
om att vi borde ta emot fler flyktingar – inte färre. 

Vem är det egentligen som sätter agendan när vi pratar flykting-
mottagande? Hur kommer det sig att nyhetsflödet plötsligt fylls av 
termer som systemkollaps och massiva flyktingströmmar istället 
för ord som medmänsklighet och humanitet? I boken Var går grän-
sen? benar samhällsanalytikern Carlos Rojas ut begreppen. Genom 
intervjuer med forskare och politiker i Sverige och internationellt, 
historiska återblickar och analys av statistik målar Rojas upp en 
bild över dagsläget och funderar över hur vägen framåt skulle kunna 
se ut. Idag beräknar UNHCR att drygt 60 miljoner människor är på 
flykt i världen, och inga tecken tyder på att de blir färre. Att fort sätta 
stoppa huvudet i sanden är ingen varaktig lösning – så vad gör vi? 
Och vad skulle vi kunna göra, i Sverige och globalt? 

60 miljoner människor på flykt 

CARLOS ROJAS är analyschef på Sweden Research, där han till 

vardags arbetar med att göra studier och analyser åt kommuner och 

myndigheter. Carlos fokus har ända sedan tonåren varit frågor som 

rör social hållbarhet kopplad till migration.
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FÖRFATTARE: Valle Westesson | FOTOGRAF: Valle Westesson | TITEL: 100 balla ställen i Skåne 2017–2018 | FORMGIVARE: Benny Mårtensson 

GENRE: Resor | ISBN: 978-91-87905-66-7 | FORMAT: 110 x 178 mm | BINDNING: Mjukband | SIDANTAL: ca 200 | UTGIVNING: april

100 BALLA STÄLLEN I SKÅNE 2017–2018 VÅREN 2017

Nu är det dags igen! Ny vår och utflyktssäsong = ny  
100 balla ställen i Skåne. I år är det den sjätte uppdate-
rade (och hett efterlängtade) versionen som ser dagens 

ljus. När man väl börjat leta balla ställen är det svårt att sluta och 
plötsligt poppar de upp överallt. En vildvuxen eneskog här, ett 
bortglömt café där. En Uma Thurman-staty här, en radiumkälla 
där. Och om man stöter på en samling stora stenar med bisarra 
inskriptioner mitt i skogen – ja då är man rätt säker på att man har 
hittat ytterligare ett ballt ställe.

Är du sugen på att uppleva något riktigt häftigt, märkligt, vack-
ert, annorlunda eller knäppt? Då är det bara att pumpa cykeln, 
fylla termosen, packa 100 balla ställen i Skåne (i tåligt mjukbands-
format) och ge dig ut på äventyr! 

Äntligen! Årets nya balla ställen!

VALLE WESTESSON är komiker, författare och kulturproducent. 

Han har skrivit manus och medverkat i flera humorprogram för både 

tv och radio, däribland P3-programmet ”Hej domstol!”. Valle har också 

skrivit teaterpjäser för Malmö Stadsteater och driver kulturskeppet 

Blå Båten i Malmö. 
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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: 100 x 178 mm | BINDNING: Pocket | SIDANTAL: ca 200 | UTGIVNING: mars

LJUBOMIR VRANJES – JAG VILL BARA VINNA VÅREN 2017

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.  

”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


