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JOHANNES HANSEN  är 
Sveriges främsta mentala råd
givare. Sedan 2007 har han 
tränat ett par tusen entrepre
nörer i personligt ledarskap, 
inspirerat tiotusentals gym
nasielever till att bli modigare 
och föreläst för chefer i några 
av Sveriges största företag. 
Han har 40 000 följare på 
Facebook och 200 000  
lyssningar på sin podcast. 
Johannes har tidigare givit ut 
boken Fuck Your Fears.
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Det mentala träningsprogrammet 
som maximerar din potential
Tough Love är ett mentalt träningsprogram fyllt med 
inspiration och kraftfulla övningar för att förändra 
ditt liv och lyfta din prestation till nästa nivå. 

Johannes Hansen är Sveriges främsta mentala 
rådgivare som dagligen jobbar med flera av våra 
största namn inom näringsliv, sport och musik. Med 
Johannes som din mentala personliga tränare får du 
lära dig att bli uppmärksam på, och bryta ner, dina 
försvarsmekanismer, utmana dina rädslor, formulera 

dina målsättningar, sätta rätt ambitionsnivå och göra 
din personliga framtidsplan. Du får även ta del av 
smarta strategier för att få mer gjort på mindre tid 
och hur du bättre kan hantera stress, återhämta dig 
och bemöta motstånd – eget och andras.

Tough Love är boken för alla med en hunger på att 
få mer ut av livet och som vill förverkliga sina 
drömmar!

TOUGH LOVE – TRÄNINGSPROGRAMMET FRÅN SVERIGES FRÄMSTA MENTALA RÅDGIVARE  
Författare Johannes Hansen Formgivare Mattias Forsberg Genre Personlig utveckling ISBN 978-91-87905-90-2  
Format 150 x 200 mm Bindning Flexband Sidantal ca 450 Utgivning Januari
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Vi måste bli fler som hittar kraften att agera. Nu. 
Vi är många som vill leva mer hållbart, men hur gör 
man för att ta hand om både planeten och sig själv – 
samtidigt? 

Vi möts dagligen av rubriker om klimatförändring-
ar, miljöförstöring, plast i haven och rester av be- 
kämpningsmedel i maten. Samtidigt som vi försöker 
förhålla oss till de dystopiska nyheterna brottas vi 
med att få vår vardag med arbete, familj och träning 
att gå ihop. Då är det lätt hänt att vi väljer att blunda 
för både problem och möjligheter. 

I Handbok för en hållbar människa berättar 
Catarina Rolfsdotter-Jansson på ett inspirerande och 
lustfyllt sätt hur vi kan ställa om till ett mer hållbart 

sätt att leva och hitta kraften att göra skillnad. Om vi 
försöker hitta lugnet och tillförsikten i oss själva, med 
tekniker främst från yogans värld, minskar glappet 
mellan våra värderingar och handlingar. Det ger oss 
energi att göra skillnad, i allt från hur vi agerar, äter, 
shoppar till hur vi bor och reser. 

”Catarinas bok är viktig eftersom den gör kopplingen 
mellan insida och utsida, mellan vårt inre välmående 
och planetens yttre tillstånd. Ingenting kommer att bli 
bättre förrän vi förstår det som Catarina fyller varje sida 
med: att det börjar med oss.”

Navid Modiri

CATARINA  
ROLFSDOTTER-JANSSON, 
miljöjournalist, författare och 
yogainstruktör, har ägnat sitt 
yrkesliv åt hur man bäst tar 
hand om sig själv och vår  
planet. Hon har skrivit ett tio-
tal böcker, däribland Lärande 
för hållbar utveckling och 
Familjeyoga. Catarina är 
också en efterfrågad föreläsare 
och moderator i hållbarhets-
frågor.

HANDBOK FÖR EN HÅLLBAR MÄNNISKA – TA HAND OM DIG SJÄLV OCH PLANETEN SAMTIDIGT  
Författare Catarina Rolfsdotter-Jansson  Fotograf Karin Oddner Formgivare Lina Bergström Genre Samhälle & debatt  
ISBN 978-91-87905-89-6 Format 150 × 200 mm Bindning Inbunden Sidantal ca 200 Utgivning Januari
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PETER FELDT  är leg. kiro
praktor och uppskattad före
läsare inom hälsa och motion. 
Han är generalsekreterare i 
Kroppsterapeuternas Yrkes
förbund och har i flera år drivit 
lobbyarbete för bättre för
utsättningar för friskvård i 
Sverige. Peter Feldt har även 
varit utvecklingschef på  
Korpens förbundskansli.
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Smarta val för en hälsosam livsstil
Vi är många som önskar att vi levde mer hälsosamt. 
Som vet att vi rör oss lite för lite och utan tvekan 
kunde äta bättre, men som inte riktigt kommer till 
skott att ändra vår livsstil. Som vet att quick fixlös
ningar inte fungerar, men inte heller vad som skulle 
kunna fungera. 

I 100 % hälsa får du all information, motivation 
och inspiration du behöver för att påbörja din resa 
mot en hållbart hälsosam livsstil. Oavsett om ditt mål 
är att klara ett långlopp eller bara att resa dig ur 
soffan och gå ut och gå. I de tre avsnitten Motivation, 
Mat och Motion går Peter Feldt igenom grundstenar
na i ett liv med hållbar hälsa och presenterar olika 
alternativ: Vilken träningsform passar just dig? Hur 

kan du få in mer vardagsmotion på ett naturligt sätt? 
Får du i dig de näringsämnen du behöver? Och inte 
minst viktigt, hur undviker du att falla i nyårsfällan, 
så att du inte (igen) startar ditt nya liv med entusiasm 
och höga ambitioner – för att några veckor senare på 
nytt låta löparskorna vila i hallen?

”Äntligen finns det en bok som kopplar ett helhetsgrepp 
om hälsa. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk  
och det har verkligen Peter Feldt sammanfattat bra när 
han vägleder och inspirerar sina läsare.”

Martin Lidberg,  
hälsocoach och tidigare världsmästare i brottning

100 % HÄLSA – MOTIVATION, MAT, MOTION Författare Peter Feldt Formgivare Marie-Louise Friberg  
Genre Hälsa & livsstil ISBN 978-91-87905-75-9 Format 150 × 200 mm Bindning Flexband Sidantal ca 175 Utgivning Mars
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Komplementärmedicin ur ett sjukvårdsperspektiv
I västvärlden finns i praktiken två sjukvårdssystem: 
den officiella, evidensbaserade sjukvården och de  
traditionella, komplementära eller alternativa 
behandlingsmetoderna (som yoga, akupunktur,  
växtmediciner och healing). Trenden är att allt fler 
människor använder sig av komplementära behand-
lingsformer, både i stället för och jämsides med den 
”vanliga” sjukvården. Problemet är att det råder brist 
på saklig information och kunskap om de komple-
mentära metoderna och det finns en risk att den  
som väljer ett sådant alternativ kanske inte får rätt 
diagnos, i rätt tid. 

Den här boken belyser skillnaden mellan veten-
skap och erfarenhet och ger konkret information  
om de vanligaste komplementärmedicinska behand-
lingsformerna ur ett sjukvårdsperspektiv. Hur 
fungerar de, vad vet vi om deras verkan och risker och 
vad säger forskningen? Författaren diskuterar även 
placeboeffekten, kroppens självläkande effekt och 
framtidens sjukvård. För att säkerställa att patienten 
alltid ges bästa möjliga vård argumenterar han för att 
de komplementära behandlingsmetoder där det finns 
en dokumenterad patientvinst bör integreras i det 
officiella sjukvårdssystemet. 

ALEJANDRO CARBALLO  har 
30 års erfarenhet som läkare 
och specialist inom klinisk far-
makologi, allmänmedicin och 
företagshälsovård. Parallellt har 
han studerat och verkat som 
expert inom komplementär-
medicin. Han har varit konsult 
för Läkemedelsverket kring 
registrering av växtbaserade 
läkemedel och representerat 
Sverige i den europeiska läkar-
föreningen för homeopatisk 
medicin. För närvarande driver 
han egen vårdcentral och före-
tagshälsovård.

KOMPLEMENTÄRMEDICIN – FRÅN AKUPRESSUR TILL YOGA - EN VÄGLEDNING  Författare Alejandro 
Carballo Formgivare Ranelid reklambyrå Genre Familj & hälsa ISBN 978-91-88743-02-2 Format 150 × 200 mm Bindning 
Inbunden Sidantal ca 176 Utgivning Mars
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Bota din flygrädsla!
Är du rädd för att flyga? Gruvar du dig i veckor inför 
jobbresor? Semestrar du helst på nära håll för att 
slippa sätta din fot på en flygplats? Du är långt ifrån 
ensam, men det behöver inte vara så – flygrädsla går 
att övervinna! I boken Flygrädd? berättar psykolo-
gen Cecilia Gustafsson och piloten Björn Lundström 
hur du kan komma över din rädsla.

Med hjälp av ACT (Acceptance and Commitment 
Therapy) och upplevelsebaserade övningar får du 
verktyg som hjälper dig att förstå och agera utifrån 
dina egna val. Cecilia förklarar vad rädsla egentligen 
är, varför vi ofta är rädda för våra egna reaktioner 

snarare än för en reell fara – och vad vi kan göra åt 
det.

Björn berättar utifrån sin mångåriga erfarenhet 
som pilot vad som egentligen händer både före och 
under en flygning, och ger svar på alla de frågor han 
får från flygrädda: Vad är det som låter vid starten? 
Vad är turbulens? Kan planet skadas av blixtnedslag?

Boken ger dig lättillgängliga exempel och övningar 
som i kombination med separata ljudfiler du hittar 
på nätet hjälper dig att komma över din rädsla, att 
faktiskt kunna flyga utan att vara rädd.

FLYGRÄDD? – ÖVERVINN DIN RÄDSLA MED ACT Författare Cecilia Gustafsson & Björn Lundström  
Foto Björn Lundström Formgivare Lisa Benk Genre Psykologi ISBN 978-91-87905-91-9 Format 150 × 200 mm  
Bindning Flexband Sidantal ca 200 Utgivning April

CECILIA GUSTAFSSON   
är leg. psykolog och specialist i 
klinisk psykologi. Hon arbetar 
utifrån beteendeterapeutiska 
metoder som KBT och ACT. 
Cecilia har många års erfaren-
het av att behandla såväl flyg-
rädsla som andra fobier och 
rädslor.  
BJÖRN LUNDSTRÖM började 
segelflyga som 15-åring. Han 
är flygingenjör, före detta test- 
och Viggenpilot och arbetar 
nu som flygkapten. Som 
bjornpilot har han över  
70 000 följare på Instagram, 
Youtube och Twitter.
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Om konsten att leva väl
Vad vill du med ditt liv? Vad är verkligen menings
fullt? Hur kan du utforma ditt liv så att du ångrar så 
lite som möjligt? I Själen är ett verb ställer Philip 
Bäckmo de stora existentiella frågorna som handlar 
om hur vi ska leva för att leva väl.

Genom att omväxlande prata med stora tänkare 
som Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell och 
 Albert Camus och göra nedslag i sin egen vardag  
och möten med klienter i psykoterapi, beskriver 
Philip Bäckmo hur du kan förbättra och fördjupa  
din relation till dig själv genom att fokusera på 
bokens fyra huvudområden: självkännedom, 

självomsorg, lojalitet med dig själv och kontakt med 
ditt inre djup.

Om du, som i det klassiska tankeexperimentet, 
skulle tvingas leva ditt liv flera gånger utan att kunna 
ändra något, skulle du då lägga så mycket tid på den 
där halvtaskiga tvserien? Skulle du fortsätta på 
jobbet som du tänkt lämna så länge? Philip Bäckmo 
lyfter existentiella övningar som denna för att skärpa 
vår syn på livet som det är, och sätta det i ett nytt ljus 
– vilket paradoxalt nog ger en ökad medvetenhet om
att vi faktiskt bara har detta liv och att det är upp till
oss att förvalta det så väl vi kan.

PHILIP BÄCKMO är bete
ende vetare, legitimerad  
psykoterapeut och diplomerad 
psykosyntesterapeut, verksam 
i privat mottagning där han 
arbetar med både individual
terapi och parterapi. Han har 
även studerat filosofi och  
vidareutbildar sig nu inom 
existentiell terapi. Philip bor 
utanför Växjö med sin fru 
Sara, fyra barn, hund, katt och 
några höns.

SJÄLEN ÄR ETT VERB – KONSTEN ATT HA EN GOD RELATION TILL DIG SJÄLV Författare Philip Bäckmo 
Formgivare Lisa Benk Genre Psykologi ISBN 978-91-87905-87-2 Format 135 x 195 mm Bindning Inbunden Sidantal ca 250 
Utgivning Mars

040674 75 50 | marknad@roostegner.se | www.roostegner.se

Tidlösa sanningar om ledarskap 
Det är ingen barnlek att vara ledare. Att leda sig själv 
kan vara utmanande nog och att dessutom leda 
andra, ovanpå alla övriga chefsuppgifter, kan upp
levas som övermäktigt. Men det finns genvägar. 
Ledarskapets Faktor Z är skriven för dig som söker 
det enkla i det komplexa, själva kärnan i ledarens 
uppdrag. 

Utgångspunkten är tänkvärda och tidlösa insikter 
om konsten att vara människa och ledare, sprungna 
ur zen, den filosofiska gren av buddhismen som 
inspirerat mindfulness och Lean. Placerade i en 
modern kontext och tolkade av författaren sätter 

dessa insikter fingret på vad som är verkligen viktigt  
i alla de utmaningar som en ledare möter. 

Boken spänner över ett brett fält, från hur du bäst 
får teamet (och dig själv) att fungera till vad som 
inspirerar människor. Använd den som en plattform 
för att utveckla ett mer medvetet ledarskap, där du i 
stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt. 

”Koncept och doktriner är hjälpmedel,  
som ett finger som pekar på månen  

– bara en dåre tror att fingret är månen.”

LEDARSKAPETS FAKTOR Z – GÖR DET ENKELT ATT LEDA  Författare Tommy Falonius Formgivare Pelle Körberg 
Genre Affärslitteratur ISBN 978-91-87905-99-5 Format 150 × 200 mm Bindning Hårdband Sidantal ca 200 Utgivning April

TOMMY FALONIUS har en
bakgrund som vd på konsult 
och utbildningsföretag och 
chefsbefattningar inom  
ITsektorn och management
konsultbolag. Han har mång
årig erfarenhet som konsult, 
mentor, coach och rådgivare 
och är en uppskattad föreläsare 
inom akademi och näringsliv. 
Tommy har tidigare skrivit 
bland annat Varumärket  
inifrån och ut (utsedd till Årets 
Marknadsföringsbok 2010). 
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Konsten att sticka ut!
Att ha ett starkt och positivt laddat varumärke har 
blivit en allt mer avgörande konkurrensfaktor. När 
alla vill ha uppmärksamhet krävs en unik profil för  
att sticka ut och attrahera kunder, samarbetspartners 
och medarbetare. En profil som ni bygger medvetet 
och laddar med ett äkta samhällsengagemang. 
Människor röstar nämligen med hjärtat och väljer  
de företag som bryr sig på riktigt och inte bara vill 
tjäna den sista kronan. Det handlar inte längre om  
att hitta sin USP (Unique Selling point) utan sin SSP 
(Sustain able Selling Point). 

Det här är en handbok för företagsledare och 
chefer som vill leda en verksamhet där kunderna är 
deras bästa säljare. För att lyckas gäller det att göra 
kunden överraskat nöjd på alla plan. Steg för steg 
visar författaren hur ni i tio steg bygger det goda  
varumärket. Med er vision som ledstjärna sätter ni 
affärsplanen som bygger varumärket med mål och 
handlingsplaner. Boken varvar genomgående fakta 
och exempel med konkreta övningar och tips.  

PIA ANDERSON har 25 års
bred erfarenhet av affärsut
veckling som bygger varu
märket. Efter många år på  
olika reklambyråer och som 
processledare i att bygga 
varumärket inifrån, ur ett 
HRperspektiv, driver hon 
sedan några år tillbaka egen 
verksamhet som hjälper  
kunder att bygga det goda varu
märket. Medvetet och hållbart. 
Pia är också en flitigt anlitad 
föreläsare, processledare och 
utbildare. Detta är hennes 
andra bok.

BYGG DET GODA VARUMÄRKET – SÅ BLIR KUNDEN ER BÄSTA SÄLJARE Författare Pia Anderson 
Formgivare Patrik Lindkvist Genre Affärslitteratur ISBN 978-91-87905-98-8 Format 170 x 200 mm Bindning Flexband 
Sidantal ca 224 Utgivning Mars
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Att springa som en tjej och 
gråta som en kille
I en lättsam, inkluderande och ickedömande bok 
förankrad i psykologisk kunskap och forskning visar 
psykolog Lina Bodestad både vilka effekter normer 
och könsstereotyper får på våra barn, och i förläng
ningen på hela vårt samhälle, och hur vi kan utmana 
dem för att få till positiva förändringar. 

Genom att gå utanför de snäva normer som finns 
för könsuttryck visar vi våra barn att mångfald är 
viktigt och att alla har samma rätt att finnas och 
synas på egna villkor. I boken får föräldrar och andra 

vuxna tips och råd om hur de kan bjuda in barnen till 
att utforska och experimentera med identiteter. När 
barn känner att de kan vara rosa glitterprinsessa och 
Darth Vader på samma gång, och att dessa roller inte 
alls utesluter eller motsäger varandra – då har vi 
kommit en god bit på väg. Leken formar världen. 

Målet är att ge barnen mängder av möjligheter i 
sitt utforskande av roller, identiteter och intressen. 
Och mer utrymme att vara sitt eget fantastiska jag. 

FARLIGA PRINSESSOR OCH LJUVA MONSTER – OM NORMUTMANANDE FÖRÄLDRASKAP   
Författare Lina Bodestad Formgivare Sanna Sporrong Genre Psykologi ISBN 978-91-87905-88-9 Format 150 × 200 mm 
Bindning Flexband Sidantal ca 200 Utgivning April

LINA BODESTAD är leg.
psykolog med erfarenhet  
från arbete med barn, unga 
och familjer i rollen som skol
psykolog. Idag driver hon eget 
företag som konsult och före
läsare där hon särskilt fokuse
rar på normer, jämställdhet 
och mångfald. Lina är också 
förälder och brinner för att 
alla ska få utforska världen 
utifrån sin egen nyfikenhet. 
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Förstå, hantera och ta sig ur livskriser
Livet är fyllt av situationer som kan orsaka en kris, 
allt från sjukdom, olyckor och död till skilsmässa, 
ekonomiska problem och att barnen flyttar hem ifrån. 
När livskrisen är ett faktum kan det många gånger 
kännas kaotiskt och vi reagerar alla olika.  
En del blir djupt nedstämda, andra får ångest eller 
visar ilska. Och en del känner inget alls.

Den här boken är ett stöd för dig som drabbats av 
en livskris eller har en närstående som fått möta livets 
baksidor. Den handlar både om att vara i kris och att 
bearbeta kriser. Utifrån sin långa erfarenhet som 

krishanterare och med många konkreta exempel 
visar författaren varför vi reagerar som vi gör, hur 
krisförloppet kan se ut, hur reaktioner bemöts och 
hur vi tar oss ur krisen. 

Normala livskriser är varken ett sjukdomstillstånd 
eller ett kroniskt tillstånd. Vi kommer att kunna gå 
vidare även om det i stunden kan kännas som att 
mörker och hopplöshet tynger oss. En nyckel ligger  
i att lära känna sig själv och hitta sin egen väg ut ur 
krisen. 

ULF LIDMAN har arbetar 
med människor i kris sedan 
slutet av 1980-talet. Han har 
två magisterutbildningar, en  
i tvärkulturell krishantering 
och en i teologi med fokus på 
familje- och relationsterapi. 
Ulfs primära spetskompetens 
är inom tvärkulturell kris-
hantering. Med motiverande 
samtal (MI) som grundför-
hållningssätt väver han även 
in KBT-metodik och ett lös-
ningsfokuserat synsätt, alltid 
anpassat till individens behov. 
Ulf är flitigt anlitad som utbil-
dare och föreläsare.

NÄR LIVET GÅR I SPILLROR – OM SORG OCH LIVSKRISER Författare Ulf Lidman Formgivare Sanna Sporrong 
Genre Psykologi ISBN 978-91-87905-96-4 Format 150 × 200 mm Bindning Hårdband Sidantal ca 200 Utgivning Januari

våren  2018



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

Det där vi kallar livet
Livet är varken logiskt eller förutsägbart – och det är 
kanske lite av poängen. Man upphör inte att förvånas 
över hur vi beter oss och reagerar. Oftare än vi tror 
finns det en psykologisk förklaring till våra beteen-
den (även de mest bisarra).

Kommunikationsbyrån Rodolfo har djupdykt i  
de senaste forskningsrönen inom psykologi för att 
försöka förstå hur vi funkar – och varför. Resultatet 
presenteras nu i boken Livet och 107 sätt att förhålla 
sig till det. Till exempel får vi veta att vår musiksmak 
avslöjar hur empatiska vi är, att smarta människor 

googlar mindre och att om vi svär som fan blir vi mer 
smärttåliga. 

Det är inte en bok som kommer att förändra ditt liv 
eller hjälpa dig att hitta dig själv. Däremot passar den 
perfekt för slösnack i fikarummet, som isbrytare på 
första Tinder-dejten eller som öppningsreplik på 
minglet. För ibland hamnar vi alla i situationer då vi 
behöver något intressant att prata om som angår oss 
alla – livet. Här får du det förpackat i en bok, indelat  
i livets olika områden.

LIVET OCH 107 SÄTT ATT FÖRHÅLLA SIG TILL DET Författare Ludwig Jonsson & Adam Lundberg   
Formgivare Mikaela Edri & Max Andersson Genre Psykologi ISBN 978-91-87905-94-0 Format 160 x 210 mm  
Bindning Inbunden Sidantal ca 250 Utgivning mars

LUDWIG JONSSON och 
ADAM LUNDBERG  
är grundare av Rodolfo, en 
kommunikationsbyrå som 
utvecklar kreativa idéer och 
koncept sprungna ur psyko-
logisk forskning om hur vi 
människor beter oss.
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Höns hemma
Drömmer du också om att börja dagen med att gå ut  
i trädgården och hämta ägg, så färska att de fort-
farande är lite varma? Att ha egna höns är ett perfekt 
komplement till köksträdgården och för många ett 
steg på vägen till att bli mer självförsörjande. På 
köpet får du lära känna trevliga, sociala och under-
hållande djur. Du behöver inte ens ha trädgård – 
många som bor i lägenhet har höns tillsammans  
på den gemensamma gården.

I Börja med höns i trädgården berättar Anette 
Sievers allt du behöver tänka på innan du skaffar din 
första flock: vilka regler gäller för att få ha höns i träd-
gården, olika sätt att bygga och inreda hönshuset,  
vad hönsen behöver i form av foder och annat för att 
må bra och hur du tar hand om värpande höns och 
kycklingar. Dessutom blir du presenterad för 34 
hönsraser och vad som karakteriserar dem så att du 
kan välja den typ av höns som passar just dig och dina 
förutsättningar.

ANETTE SIEVERS är journa-
list med trädgård som special-
område och redaktör på maga-
sinet Hus & Hem. I botten är 
Anette biolog och sitt intresse 
för djur och natur får hon 
utlopp för på den sörmländska 
landsbygden, där hon bor med 
familj, sina höns och en katt.

BÖRJA MED HÖNS I TRÄDGÅRDEN Författare Anette Sievers Fotograf Åsa Siller Formgivare Lina Bergström  
Genre Djur & natur ISBN 978-91-88743-00-8 Format 170 x 210 mm Bindning Inbunden Sidantal ca 128 Utgivning Mars
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Nya fenomenalt balla ställen!
Då kör vi igen! Alla som väntat i andlös spänning kan 
andas ut: det blir naturligtvis en ny 100 balla ställen i 
Skåne även våren 2018. Till årets rykande färska (och 
samtidigt väldigt anrika) utflyktsställen hör Werners 
café i Augustenborg, Malmös äldsta och sista arbe-
tarfik som, precis som sig bör, fortfarande serverar 
paradrätter som pannbiff med lök. Ett annat fika-
ställe värt att besöka är Mjölkbutiken i det kyligt 
klingande Sibirien utanför Hässleholm. 

Det är som bekant trots allt vägen som är mödan 
värd, i synnerhet om vägen är Sveriges äldsta. Långt 
in i Göinges skogar slingrar sej resterna av det som  
en gång var en riksväg. Välvda stenbroar kan ännu 
skönjas vid övergångarna över skogsbäckar och åar.

I boken väntar ytterligare 97 ställen som du garan-
terat kommer att finna märkliga, vackra, coola, 
historiska eller kuriotiska. Eller allt på en och samma 
gång. 

100 BALLA STÄLLEN I SKÅNE 2018–2019 Författare Valle Westesson Fotograf Valle Westesson  
Formgivare Benny Mårtensson Genre Resor ISBN 978-91-87905-92-6 Format 110 x 178 mm Bindning Mjukband  
Sidantal ca 240 Utgivning Mars

VALLE WESTESSON  
är komiker, författare och  
kulturproducent. Han skriver 
böcker, teaterpjäser och teve-
manus och driver kulturskep-
pet Blå Båten i Malmö. Helst 
av allt är han på väg ut på jakt 
efter fler hemliga, roliga och 
märkliga ställen.
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Den mänskliga faktorn och andra risker 
Projekt är en mycket vanlig arbetsform i de flesta 
verksamheter, vare sig det handlar om att utveckla 
nya produkter, införa nya system eller flytta verk-
samheten till nya lokaler. Ytterst handlar projekt om 
att förverkliga möjligheter, men de innebär också 
olika typer av risker. Ett framgångsrikt projekt bygger 
därför på en kontinuerlig riskhantering, det vill säga 
att identifiera, analysera och åtgärda risker för att 
undvika problem, men också för att öppna dörren  
för nya möjligheter.

Den här boken beskriver tio risker som är klassiska 
i projektsammanhang och ger råd kring hur de kan 
hanteras. Boken förklarar också hur strukturerad 
riskhantering kan användas för att hitta alternativ 
och generera nya möjligheter. Gemensamt för många 
av riskerna är att de bottnar i mänskligt beteende och 
bristande kommunikation. Boken vänder sig till 
projektledare, chefer och alla andra som på något  
sätt kommer i kontakt med projekt som arbetsform. 

HENRIK SZENTES är före-
tagare och forskare inriktad  
på projektorganisationer. Efter 
civilingenjörsexamen 1993 har 
han arbetat i olika ledarroller  
i flera branscher, och driver 
sedan 2010 eget bolag med 
inriktning mot riskhantering 
och beslutsfattande i främst 
stora och komplexa projekt. 
Henrik är även en uppskattad 
föreläsare, moderator och  
rådgivare. 2016 doktorerade 
Henrik i ledarskapsrelaterade 
paradoxer i projekt och projekt-
baserade organisationer.

TIO KLASSISKA RISKER I PROJEKT – OCH HUR MAN VÄNDER RISK TILL MÖJLIGHET  Författare Henrik 
Szentes Formgivare Nette Lövgren Genre Affärslitteratur ISBN 978-91-87905-95-7 Format 150 × 200 mm Bindning Flexband 
Sidantal ca 160 Utgivning Januari
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Ett psykologiskt perspektiv på ledarutveckling 
Det verkar inte finnas några gränser för vad chefer 
förväntas kunna och ta ansvar för. Förutom alla  
operativa uppgifter ska de utveckla sitt ledarskap  
och ansvara för medarbetarnas sociala och psykiska 
välbefinnande. Detta komplexa, gränslösa uppdrag 
förstärks av att vi lever i en tid där gränser och etable-
rade strukturer blir allt otydligare. Det betyder att  
vi människor blir allt mer utlämnade till vår egen  
förmåga att tolka och orientera oss i tillvaron.

Den här boken vänder sig till dig som på något sätt 
arbetar med ledarutveckling. Du kan vara chef, 
arbeta med HR-frågor eller vara konsult. Utifrån en 

bred samhälls- och organisationsanalys visar boken 
varför ledarskap har blivit en sådan bristvara i många 
organisationer men också varför behovet av ledar-
skap aldrig varit större. Den beskriver också proble-
met med traditionell, kunskapsinriktad ledarutveck-
ling. Ledarskap baseras inte på en utifrån kommande 
kunskap utan på en inifrån riktad ambition och vilja 
att påverka och utveckla. För att chefer ska kunna 
möta och hantera ”det gränslösa uppdraget” och 
utveckla sitt ledarskap måste fokus skifta till de inre 
processer som styr människors handlande. Först då 
kan det ske verklig utveckling och förändring.  

DET GRÄNSLÖSA UPPDRAGET – OM LEDARSKAP, LEDARUTVECKLING OCH DET INRE LANDSKAPET 
Författare Lars Arkander Formgivare Ranelid reklambyrå Genre Affärslitteratur ISBN 978-91-87905-97-1  
Format 150 × 200 mm Bindning Hårdband Sidantal ca 240 Utgivning Mars

LARS ARKANDER har mång-
årig erfarenhet av att utveckla 
ledare och organisationer. 
Legitimerad både som psyko-
log och psykoterapeut inledde 
han sin professionella bana 
som kliniker men sadlade efter 
några år om till att arbeta med 
ledar- och organisationsutveck-
ling. Han blev en del av MiL 
Institute, en av Sveriges ledande 
aktörer inom ledarutveckling, 
och så småningom även Henley 
Management College. Upp-
dragen har handlat om allt från 
förändrings- och utvecklings-
projekt till team- och individuell 
ledar utveckling. 
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Konsten att sticka ut!
Att ha ett starkt och positivt laddat varumärke har 
blivit en allt mer avgörande konkurrensfaktor. När 
alla vill ha uppmärksamhet krävs en unik profil för  
att sticka ut och attrahera kunder, samarbetspartners 
och medarbetare. En profil som ni bygger medvetet 
och laddar med ett äkta samhällsengagemang. 
Människor röstar nämligen med hjärtat och väljer  
de företag som bryr sig på riktigt och inte bara vill 
tjäna den sista kronan. Det handlar inte längre om  
att hitta sin USP (Unique Selling point) utan sin SSP 
(Sustain able Selling Point). 

Det här är en handbok för företagsledare och 
chefer som vill leda en verksamhet där kunderna är 
deras bästa säljare. För att lyckas gäller det att göra 
kunden överraskat nöjd på alla plan. Steg för steg 
visar författaren hur ni i tio steg bygger det goda  
varumärket. Med er vision som ledstjärna sätter ni 
affärsplanen som bygger varumärket med mål och 
handlingsplaner. Boken varvar genomgående fakta 
och exempel med konkreta övningar och tips.  

PIA ANDERSON har 25 års 
bred erfarenhet av affärsut-
veckling som bygger varu-
märket. Efter många år på  
olika reklambyråer och som 
processledare i att bygga 
varumärket inifrån, ur ett 
HR-perspektiv, driver hon 
sedan några år tillbaka egen 
verksamhet som hjälper  
kunder att bygga det goda varu-
märket. Medvetet och hållbart. 
Pia är också en flitigt anlitad 
föreläsare, processledare och 
utbildare. Detta är hennes 
andra bok.

BYGG DET GODA VARUMÄRKET – SÅ BLIR KUNDEN ER BÄSTA SÄLJARE Författare Pia Anderson 
Formgivare Patrik Lindkvist Genre Affärslitteratur ISBN 978-91-87905-98-8 Format 170 x 200 mm Bindning Flexband 
Sidantal ca 224 Utgivning Mars
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Tidlösa sanningar om ledarskap 
Det är ingen barnlek att vara ledare. Att leda sig själv 
kan vara utmanande nog och att dessutom leda 
andra, ovanpå alla övriga chefsuppgifter, kan upp-
levas som övermäktigt. Men det finns genvägar. 
Ledarskapets Faktor Z är skriven för dig som söker 
det enkla i det komplexa, själva kärnan i ledarens 
uppdrag. 

Utgångspunkten är tänkvärda och tidlösa insikter 
om konsten att vara människa och ledare, sprungna 
ur zen, den filosofiska gren av buddhismen som 
inspirerat mindfulness och Lean. Placerade i en 
modern kontext och tolkade av författaren sätter 

dessa insikter fingret på vad som är verkligen viktigt  
i alla de utmaningar som en ledare möter. 

Boken spänner över ett brett fält, från hur du bäst 
får teamet (och dig själv) att fungera till vad som 
inspirerar människor. Använd den som en plattform 
för att utveckla ett mer medvetet ledarskap, där du i 
stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt. 

”Koncept och doktriner är hjälpmedel,  
som ett finger som pekar på månen  

– bara en dåre tror att fingret är månen.”   

LEDARSKAPETS FAKTOR Z – GÖR DET ENKELT ATT LEDA  Författare Tommy Falonius Formgivare Pelle Körberg 
Genre Affärslitteratur ISBN 978-91-87905-99-5 Format 150 × 200 mm Bindning Hårdband Sidantal ca 200 Utgivning April

TOMMY FALONIUS har en 
bakgrund som vd på konsult- 
och utbildningsföretag och 
chefsbefattningar inom  
IT-sektorn och management-
konsultbolag. Han har mång-
årig erfarenhet som konsult, 
mentor, coach och rådgivare 
och är en uppskattad föreläsare 
inom akademi och näringsliv. 
Tommy har tidigare skrivit 
bland annat Varumärket  
inifrån och ut (utsedd till Årets 
Marknadsföringsbok 2010). 
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Entreprenörens bästa tips
Den pragmatiske idealisten är en inspirerande och 
tankeväckande bok om entreprenörskap – om hur du 
som entreprenör måste tänka och agera för att skapa 
uthålliga ekonomiska värden för ditt företag. 

Alla entreprenörer ställs i grunden inför samma 
utmaningar. För att lyckas gäller det att greppa den 
spelplan man agerar på och där synliggöra sin 
närvaro – och framför allt, att få övriga aktörer  
att förstå entreprenören och dennes produkt.

I boken delar författaren med sig av avgörande 

insikter och erfarenheter från en varierad och tidvis 
dramatisk entreprenörsresa. Läs om vikten av att inte 
låsa sig i sin affärsidé och att ständigt vara förberedd 
på det oförutsedda. Eller om varför storytelling har 
blivit än mer aktuellt för att synas och möjliggöra 
affärer. Lär dig förstå spelplanens aktörer och hur du 
kan dominera genom ömsesidig egoism. Och kanske 
viktigast av allt: inse att det inte finns några ensamma 
entreprenörer. Visst kan man vara ensam i tanken, 
men tillsammans med andra i genomförandet. 

MAGNUS STÅHLBERG  
har med sina dryga 20 års 
erfarenhet av entreprenörskap 
byggt upp flera internationella 
it- och teknikföretag. Sedan 
2014 agerar han, med ut- 
gångspunkt från Göteborg, 
som investerare i entrepre-
nörsföretag och konsult till 
företag i förändring.

DEN PRAGMATISKE IDEALISTEN – OM ENTREPRENÖRENS SPELPLAN OCH VINNANDE STRATEGIER  
Författare Magnus Ståhlberg Formgivare Sanna Sporrong Genre Affärslitteratur ISBN 978-91-88743-01-5  
Format 150 × 200 mm Bindning Hårdband Sidantal ca 200 Utgivning April
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Gubbar och tanter och andra människor
Det här är en efterlängtad samlingsvolym med de 
allra bästa texterna från Människor det varit synd om 
(2009), Människor som gått till överdrift (2010) och 
Människor som har haft fel (2011) – böcker som Kalle 
Lind skrev efter att ha gått runt och samlat på sig 
anekdoter och fakta om gubbar och tanter som ofta 
syntes på teve när han var liten och som inte har synts 
så mycket på teve sen dess. 

Att Kalle Lind älskar dessa gubbar och tanter säger 
sig själv – hur hade han annars orkat mula i sig deras 
memoarböcker och sitta i timmar på mögel osande 
biblioteksarkiv och läsa mikrofilm med taskig 

skärpa? Med sedvanlig värme och känsla för det 
komiska i det udda, ger oss Kalle en fascinerande 
inblick i människor som gett sina liv och ofta sin 
hälsa och emellanåt sin värdighet för att ge oss andra 
några timmar lekprogram, en stunds överspelad 
teaterångest eller några trallvänliga sånger om 
döden. Man skulle kunna säga att målet med boken 
är att ge de där människorna en sorts renässans, en 
ny chans att bli omtalade, långt efter att strålkastarna 
slocknat och ibland långt efter att deras kistor sänkts 
ner i mull.

MÄNNISKOR Författare Kalle Lind Formgivare Kajsa Bergström Feiff Genre Humor ISBN 978-91-87905-93-3  
Format 110 x 178 mm Bindning Pocket Sidantal ca 300 Utgivning Mars

KALLE LIND är diverse-
arbetare i kulturbranschen:  
för fattare, satiriker, radio-
makare (i P4 och i den egna 
podden Snedtänkt), bloggare, 
manusförfattare, På spåret- 
finalist, sommarpratare och 
samlare av udda fakta om 
udda före teelser och udda 
människor. Han debuterade 
som författare 2009 och har 
sedan dess skrivit tretton 
böcker.
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Bli rik! 
Småbarnsförälder? Grattis! Ett bättre läge att börja 
bygga en familjeförmögenhet kan du inte önska dig! 
Jo, visst påverkas inkomsten av föräldraledighet och 
vab, och nog kostar det att ha barn. Men samtidigt 
gör den nya livssituationen att vi kanske ändrar 
fokus: Det känns viktigare att börja bygga en stabil 
och trygg ekonomisk grund än att unna sig taxi hem 
från krogen. 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 målmed-
vetenhet och en långsiktig plan.

När Joel Bladh blev förälder hittade han drivkraf-
ten att sträva efter ekonomiskt oberoende med målet 
att kunna njuta av friheten 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.   

JOEL BLADH är en vanlig 
småbarnspappa som fick ett 
ekonomiskt uppvaknande 
under sin föräldraledighet. 
Joel är född 1978 och är civil-
ingenjör i samhällsbyggnads-
teknik. Till vardags jobbar han 
med vattenrelaterade frågor 
på ett teknikkonsultbolag. Joel 
bor i Stockholm med fru och 
tre små barn. 

BYGG EN FÖRMÖGENHET – FIXA FAMILJENS EKONOMI Författare Joel Bladh Formgivare Jörgen Bergkvist 
Genre Privatekonomi ISBN 978-91-87905-86-5 Format Pocket Sidantal 208 Utgivning Januari
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