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SARA BÄCKMO är journalist som sedan sju år tillbaka odlar och 

skriver om Skillnadens Trädgård i Sveriges största trädgårdsblogg 

(www.skillnadenstradgard.se). Hon producerar också podden ”Två 

odlare emellan” och föreläser flitigt om grönsaksodling. Hennes för-

sta bok Skillnadens Trädgård var 2016 års mest sålda trädgårdsbok.

MARIA FORS ÖSTBERG delar Saras trädgårdspassion och följer 

sedan flera år tillbaka arbetet i Skillnadens Trädgård med kameran. 

Hon är verksam som frilansfotograf och skribent. 

FÖRFATTARE: Sara Bäckmo | FOTOGRAF: Maria Fors Östberg | TITEL: Skillnadens skörd – Mat från trädgården året om | FORMGIVARE: Kristin Lidström   

GENRE: Hem & trädgård| ISBN: 978-91-87905-76-6 | FORMAT: 190 x 245 mm | BINDNING: Inbunden | SIDANTAL: ca 200 | UTGIVNING: augusti

SKILLNADENS SKÖRD – MAT FRÅN TRÄDGÅRDEN ÅRET OM  HÖSTEN 2017

I Skillnadens Trädgård växer 150 olika sorters grönsaker. 
Vissa ger skörd under vår och sommar, andra höst och vin
ter. Varje dag, året runt, finns mat att hämta i det ekologiska 

trädgårdsskafferiet. De senaste åren har matlagningen hos Sara 
Bäckmos familj förändrats i grunden – skörden styr vilken mat 
som lagas just idag. En kreativ upptäcktsresa bland hemodlade 
råvaror har tagit matlagningen till nya nivåer. För det är när ett 
berg av nyskördad spenat ligger i stora korgar och bara väntar på 
att tillagas som vardagsmaten på riktigt blir en lustfylld utmaning. 

I boken Skillnadens Trädgård lärde vi känna Sara som en pas
sionerad odlare som nyfiket och egensinnigt revolutionerat vår syn 
på köksträdgården, ibland genom att göra helt tvärtemot veder
tagna odlingsregler. I Skillnadens skörd får vi följa med Sara in i 
köket för att se hur nyskördade råvaror tas om hand, förvaras och 
blir till mat för hela familjen. Boken myllrar av favoritrecept på 
lättlagad vardagsmat – proppfull av grönsaker, året om.

Maten från Skillnadens Trädgård
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IDA MAGNTORN är skribent och fotograf med inriktning på inred-

ning. Hon har bloggat för Elle Decoration och Femina, och gör repor-

tage för flera livsstilsmagasin, i Sverige och internationellt. Ida har 

även varit redaktör för Sydsvenskans söndagsbilaga Hemma och har 

av Erikshjälpen blivit utsedd till Sveriges second hand-profil. Till hen-

nes tidigare böcker hör Urban Vintage och Home Stories. 

FÖRFATTARE, FOTOGRAF OCH FORMGIVARE: Ida Magntorn | TITEL: Ett hem med omtanke – Harmoniskt, personligt och hållbart i längden   

GENRE: Hem & trädgård | ISBN: 978-91-87905-77-3 | FORMAT: 190 x 245 mm | BINDNING: Inbunden | SIDANTAL: 144 | UTGIVNING: september

ETT HEM MED OMTANKE – HARMONISKT, PERSONLIGT OCH HÅLLBART I LÄNGDEN    HÖSTEN 2017

Hur skapar man ett harmoniskt och personligt hem som 
är hållbart i längden? Ett hem som är funktionellt och 
estetiskt, men som samtidigt tar hänsyn till miljön och 

kommande generationer. 
Med inspiration från utvalda hem där omsorg om material och 

natur kommer i första hand visar Ida Magntorn hur du kan tänka 
för att inreda både personligt och miljösmart. En av nycklarna är 
att ge möbler och saker ett andra liv: måla eller klä om, vänd upp 
och ner eller ut och in. Ibland räcker det fint att möblera om när du 
är sugen på förändring, att låta möblerna byta rum eller använd
ningsområde – en säng kan funka fint som soffa, en pall som ett 
litet bord. Låt kreativiteten flöda! Om du verkligen behöver köpa 
nytt får du tips på bra nätauktioner och vad du bör tänka på när 
du handlar på loppis. 

Rum för rum får du både praktiska och inspirerande råd om allt 
från hur du plastbantar till hur du enkelt gör snällare rengörings
medel, allt för att få en så giftfri och miljövänlig vardag som möjligt.  

Skapa ett hållbart hem
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THERESE SOK är barnmorska och mamma till två barn. I sitt före-

tag Med Bebis arbetar Therese för att hjälpa blivande föräldrar till 

en trygg förlossning och nyblivna föräldrar till ett tryggt föräldra-

skap. Företaget har sin bas i Skåne, men når föräldrar i hela landet 

genom onlinekurser i profylax, amning, första tiden som föräldrar 

och mammaträning. 

JONNY ROSENGREN är grundare av Babyhjälp.se och Barntema.se. 

samt pappa till två barn. Babyhjälp.se är en av Sveriges största fakta-

sidor för gravida och småbarnsföräldrar och samarbetar med barn-

morskor och andra experter. Barntema.se är ett onlinevaruhus som 

samlar sortiment från flera butiker och säljer allt till barn och baby. 

FÖRFATTARE: Therese Sok och Jonny Rosengren | TITEL: Min graviditet – En veckodagbok  | FORMGIVARE: Sanna Sporrong   

GENRE: Familj och hälsa | ISBN: 978-91-87905-80-3 | FORMAT: 170 x 225 mm | BINDNING: Inbunden | SIDANTAL: ca 128 | UTGIVNING: september

MIN GRAVIDITET – EN VECKODAGBOK  HÖSTEN 2017

Graviditeten är för många en tid av förundran och för-
väntan – men också av illamående, trötthet, oro och kans
ke en växande irritation över att inte kunna knyta sina 

egna skor.
I den kombinerade fakta och dagboken Min graviditet får  

du vecka för vecka veta hur bebisen har det och vad som händer 
i magen, samtidigt som du kan fylla i hur du mår, vad du tänker 
och känner just nu. Korta faktatexter, bland annat om vad som 
händer hos barnmorskan, om ultraljud och om vad man bör äta 
som gravid, varvas med frågor för dig att besvara i väntan på en 
ny liten människa.

Boken hjälper dig att minnas nio helt unika månader, för hur 
omöjligt det än kan låta under tiden det pågår, kommer du att 
glömma hur det var: ”Vilken vecka var det han hickade så mycket 
i magen?”, ”Hur var det egentligen, när slutade jag må illa?”. 

Grattis! Du är gravid! 
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KALLE LIND  är diversearbetare i kulturbranschen: författare,  

satiriker, radiopratare (i P4 och i den egna podden Snedtänkt), blog-

gare, manusförfattare, På spåret-finalist 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 tretton böcker. 

FÖRFATTARE: Kalle Lind | TITEL: 88 böcker du inte behöver läsa  | FORMGIVARE: Misan Friberg | GENRE: Humor | ISBN: 978-91-87905-78-0 | FORMAT: 135 x 210 mm | 

BINDNING: Inbunden | SIDANTAL: ca 250 | UTGIVNING: september

88 BÖCKER DU INTE BEHÖVER LÄSA  HÖSTEN 2017

V          arje år registreras runt 15 000 nya böcker i Sverige.  
I bibliotekens samlingar finns ytterligare några miljoner 
titlar. Alla kan inte vara nödvändiga att läsa. Några av dem 

måste vara för smala, för inaktuella, för ointressanta, för konstiga,  
för snuskiga, för putslustiga, för religiösa, för kommunistiska och 
för fixerade vid Bert Karlssons tarmar för att vara relevanta.

Någon måste göra ett urval. Någon måste sålla bort det man 
inte måste läsa. Någon måste läsa sig igenom en del av de där böck
erna för att sedan konstatera att det där var fullkomligt onödigt. 
Kalle Lind antog utmaningen. Han tog en för laget.

I den här boken listar han 88 böcker som du kan klara dig utan. 
Böcker med konstiga recept, böcker om märkliga ämnen, böcker 
av udda författare, böcker som tidens tand har gnagt sönder för 
evigt. Böcker som är absolut onödiga – och just därför så väldigt 
fascinerande.

88 böcker du inte behöver läsa är den ultimata guiden till böck
erna du inte visste att du inte trodde fanns. 

Väldigt onödiga böcker



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

NINNI LÄNSBERG är handbollsspelaren som blev massör och 

läste teologi, som blev pastor, vidareutbildade sig inom rehabilitering 

och som nu mött tusentals personer i samtal om stress, utmattning, 

jobb, sorg, omställning och kriser. Ninni jobbar som specialist inom 

arbete och hälsa, och föreläser och reflekterar över vår tids syn på 

effektivitet och perfektion.

FÖRFATTARE: Ninni Länsberg | TITEL: Friskt jobbat – Om stress, livsbalans och hållbara arbetsplatser | FORMGIVARE: Sanna Sporrong   

GENRE: Psykologi | ISBN: 978-91-87905-84-1 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 160 | UTGIVNING: september

FRISKT JOBBAT – OM STRESS, LIVSBALANS OCH HÅLLBARA ARBETSPLATSER HÖSTEN 2017

Livet, både hemma och på jobbet, snurrar allt fortare. Och 
förväntningarna skruvas upp, både av oss själva och andra. 
Men i loppet som vi springer är det ingen som vinner. Sjuk

skrivningarna stiger och det är psykiska diagnoser som dominerar. 
I den här boken ger Ninni Länsberg den osminkade sanning

en om hur vår livsstil belastar kroppen och själen, om hur vi  
effektiviserat bort betydelsen av vila och reflektion. Alla är sin egen 
sekreterare och fikarasten prioriteras bort. Vi idealiserar det lång
samma men väljer det snabba. Vi ägnar semestern åt att dränera 
huset och kakla badrum istället för att återhämta oss. 

Frisk jobbat ger vägledning, tips och kunskap om vägen till ett 
liv i balans och mer hållbara, friska, goda arbetsplatser. Det är klok 
läsning för både den enskilde och för chefer, fackligt förtroende
valda och skyddsombud. Vi kan alla bli mer observanta på vårt sätt 
att tackla livet i allmänhet och arbetslivet i synnerhet. 

Stressa ner och lev upp
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ELIN HELANDER är kognitionsvetare och har tidigare arbetat med 

hjärnforskning på Karolinska institutet. Hon är grundare till forsk-

ningsinitiativet Moneymind.se som verkar för en hälsosam privat-

ekonomi och arbetar med sparappen getdreams.com. Elin Helander 

föreläser och bloggar om sparpsykologi och medverkar i flera poddar.

FÖRFATTARE: Elin Helander | TITEL: Hjärnkoll på pengarna – Få råd med dina drömmar  |  GENRE: Ekonomi & ledarskap/management | ISBN: 978-91-87905-79-7  

FORMAT: 135 x 210 mm | BINDNING: Inbunden | SIDANTAL: ca 250 | UTGIVNING: september

HJÄRNKOLL PÅ PENGARNA – FÅ RÅD MED DINA DRÖMMAR  HÖSTEN 2017

Vår hjärna är designad för att se till att vi överlever, inte 
för att hantera pengar. Pengar är en social konstruktion, 
vi har helt enkelt kommit överens om att använda pengar 

som bytesmedel. Men hjärnan fattar egentligen inte grejen – det 
är alldeles för abstrakt. Hjärnan agerar instinktivt impulsivt, är 
alltid ute efter snabb belöning, och tycker att det där med sparan
de och framtid är både svårt och tråkigt. 

Kognitionsvetaren och sparpsykologen Elin Helander berät
tar i Hjärnkoll på pengarna varför pengar väckor så mycket käns
lor, varför det är så svårt att komma till skott och göra en budget 
och varför vi år efter år ryser av obehag över det orange kuvertet. 

I boken lär du dig allt värt att veta om sparpsykologi – hur du 
genom att samarbeta med hjärnan och ändra ditt beteende kan 
undvika fallgroparna på vägen mot långsiktigt bra ekonomiska 
beslut. Med koll på hur din hjärna funkar kommer du att få mer 
koll på pengarna. Och med mer koll på pengarna får du större fri
het att göra och välja det du verkligen vill. 

Det där med pengar – hur svårt kan det va?
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JESPER FALKHEIMER är forskare och professor i strategisk kom-

munikation vid Lunds universitet. Han är författare till ett stort antal 

fackböcker och läromedel.

KATARINA GENTZEL SANDBERG är senior partner och kom-

munikationsrådgivare på Gullers Grupp.

FÖRFATTARE: Jesper Falkheimer & Katarina Gentzel Sandberg | TITEL: NU: Strategisk improvisation för effektiv kommunikation | FORMGIVARE: Walter Kalmaru   

GENRE: Ekonomi & ledarskap/management | ISBN: 9978-91-87905-85-8 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Inbunden | SIDANTAL: ca 160 | UTGIVNING: september

NU: STRATEGISK IMPROVISATION FÖR EFFEKTIV KOMMUNIKATION   HÖSTEN 2017

Strategisk kommunikation är en avgörande framgångsfak-
tor för många organisationer, men tiden har sprungit förbi 
de traditionella, linjära kommunikationsmodellerna. I en 

värld i ständig förändring, där det handlar om att agera nu och  
situationsanpassat, krävs något annat.  

I den här boken introduceras strategisk improvisation som 
ett nytt sätt att tänka och agera kommunikativt. Den är skriven 
för dig som leder eller lever kommunikation, för dig som söker 
en modern kommunikationsmodell och konkret vägledning till 
det vardagliga kommunikationsarbetet. Du kan vara chef, ledare, 
kommunikatör men också mycket annat.

Svaret på vad strategisk improvisation är och hur modellen 
kan användas i din verksamhet baseras på forskning, konkreta ex
empel och intervjuer med kommunikationschefer från näringsliv, 
offentlig och idéburen sektor. Självklart finns också ett självtest: 
hur är din och din organisations förmåga till strategisk improvi
sation? Stor inspiration hämtas från improvisatörer från bland 
annat musikens och politikens värld. De har alla förmågan att 
kombinera ordning och kaos, analys och kreativitet, långsiktig
het och spontanitet, erfarenhet och nyskapande. 

En modern kommunikationsmodell
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KICKI WESTERBERG  är revisorn som sadlade om till ekono-

misk PT och affärsutvecklare. Hon blandar hårda och mjuka värden 

inom ekonomi på ett nytt sätt. Utrustad med verktyg från coaching, 

NLP och mental träning verkar Kicki idag över hela Sverige som före-

läsare och rådgivare till både nystartade och etablerade företagare.

FÖRFATTARE: Kicki Westerberg | TITEL: Bygg ditt drömföretag – Verktygslåda för en verksamhet i balans | FORMGIVARE: Ranelid reklambyrå  

GENRE: Ekonomi & ledarskap/management | ISBN: 978-91-87905-83-4 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 192 | UTGIVNING: september

BYGG DITT DRÖMFÖRETAG – VERKTYGSLÅDA FÖR EN VERKSAMHET I BALANS HÖSTEN 2017

Är det du som styr ditt företag eller styr företaget dig? 
Och handen på hjärtat, går det som du vill och rimmar  
  livet som företagare med ditt övriga liv? Eller har du inte 

kommit igång – går du och drömmer om ett liv som företagare men 
saknar en tydlig plan?

Med verktygslådan i den här boken får du hjälp att utvärdera 
dina idéer och ditt företag, ta reda på vad du verkligen brinner för 
och genom det hitta nya vägar till ditt drömföretag, stort som litet. 
Genom att ringa in vad som är viktigt för dig kan du designa ditt 
företag utifrån dina unika förutsättningar. 

Steg för steg lotsar Kicki Westerberg dig till en tydlig plan för 
ditt företag. Nyckeln till framgång är att förstå ditt system, dina 
mål och vad dina kunder behöver. Du börjar med att utvärdera nu
läget för att sedan testa vilka dina verkliga drivkrafter är. Du får 
lära dig hur du hittar en hållbar strategi och med målmotorn får 
du verktyg för att komma igång och hålla koll på att du hela tiden 
är på väg åt rätt håll. Du hittar även råd och tips inom områden 
som ekonomi och prissättning. 

Träningsprogram för företagare
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BENGT GEJROT är en Skandinaviens främsta föreläsare och utbil-

dare inom försäljning. Med över 30 års säljerfarenhet, varav 15 från 

olika ledande positioner, besitter han djupa kunskaper inom säljut-

veckling. Bengt arbetar internationellt och har föreläst i 30 länder 

på fem kontinenter. Han har tidigare skrivit Försäljning – Att sälja 

kunskap och förtroende (2012).

FÖRFATTARE: Bengt Gejrot | TITEL: Nya affärer – Värdebaserad försäljning 4.0 | FORMGIVARE: Nette Lövgren | GENRE: Ekonomi & ledarskap/management  

ISBN: 978-91-87905-82-7 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 160 | UTGIVNING: oktober

NYA AFFÄRER – VÄRDEBASERAD FÖRSÄLJNING 4.0 HÖSTEN 2017

Dagens informationssamhälle skapar helt nya förutsätt-
ningar för mötet mellan leverantör och kund. För första 
gången är kunden nästan lika välinformerad som du om 

ditt erbjudande. Det betyder att ditt säljarbete måste styras ut
ifrån en genuin vilja att göra din kund mer framgångsrik. Framgång 
förutsätter kunskap om vilket värde dina produkter och tjäns
ter skapar för kunden och inte minst hur du ur kundens synvin
kel skiljer dig från konkurrenterna. Om inte kunden upplever ett 
värde i mötet med dig kommer webben förr eller senare att helt 
ta över din säljprocess.

Den här boken ger dig en bättre förståelse för dagens affärs
landskap och visar hur du måste tänka och agera för att skapa nya 
affärer. Du får kunskap och tips för att etablera en modern, värde
baserad försäljningsprocess och verktyg för att utmana dig själv, 
och därmed även kunden, att bli mer framgångsrik.

Verktyg för en värdebaserad  
försäljningsprocess
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PATRIK LINDKVIST är creative director, art director och strateg. 

Han har 15 års erfarenhet från reklam- och kommunikations byråer i 

Stockholm. Han har jobbat med några av Sveriges och världens största 

varumärken och har vunnit både svenska och internationella utmär-

kelser för sitt arbete. Sedan 2013 driver han en egen reklam- och 

kommunikationsbyrå och är en flitigt anlitad föreläsare.

FÖRFATTARE: Patrik Lindkvist | TITEL: Magisk kommunikation – Om obekväma idéer och konsten att skapa effekt | FORMGIVARE: Patrik Lindkvist   

GENRE: Ekonomi & ledarskap/management | ISBN: 978-91-87905-81-0 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 192 | UTGIVNING: oktober

MAGISK KOMMUNIKATION – OM OBEKVÄMA IDÉER OCH KONSTEN ATT SKAPA EFFEKT HÖSTEN 2017

Vi utsätts dagligen för 3 000 kommersiella budskap, men 
dagen efter minns vi bara två av dem. Det är ett otroligt 
smalt nålsöga för marknadskommunikationen att ta sig 

igenom. 
Den här boken är skriven för dig som arbetar med marknads

föring, kommunikation och reklam, och som inspireras av tanken 
på att få göra saker som inte bara sjunker in i bakgrunden. Den 
handlar om hur du får ut maximal effekt av din kommunikation, 
om vad som skiljer det mediokra från det magiska. 

Följ med till den plats där magisk kommunikation uppstår, i 
mötet mellan strategi och kreativitet, i det oväntade. Ta del av er
farenheter, forskningsresultat och insikter, och bli inspirerad av 
några av världens mest framgångsrika kommunikationsinsatser. 
Få tips om hur du kan lära känna människan bakom konsumen
ten, vilka egenskaper framgångsrik kommunikation har och hur 
du bäst använder olika marknadsföringskanaler.

Hemligheten bakom effektiv  
marknadskommunikation


