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Förändring på riktigt
En levande organisation blir aldrig färdig. Men  
att förändra en organisation, och att leda en sådan 
förändring, är en utmaning med många fallgropar 
längs vägen. Efter 20 år som vd, med ansvar för  
stora förändringsprojekt i olika branscher, delar 
Pontus Bodelsson här med sig av sin 79 bästa misstag 
för alla med ambitionen att bli en bättre (föränd-
rings)ledare.

Det är lärorikt att göra sina egna misstag, men 
också att lära av andra. Pontus mixar sina egna 

erfarenheter av förändringsprocesser, ofta  
sprungna ur digitaliseringen, med klokskap från 
andra företagsledare, forskare och tänkare. 

Det här är inte en bok om hur giganter som IBM 
ska ställas om, utan främst om hur 99 procent av 
Sveriges företag kan arbeta med förändring. En 
framgångsfaktor som återkommer som ett bärande 
tema genom hela boken är vikten av att involvera 
medarbetarna och skapa engagemang.

PONTUS BODELSSON  
har varit vd sedan 1998, på 
Reklambyrån MOR, Internet-
undersökningsföretaget 
QuickWise, Nationalencyklo-
pedin/NE, Helsingborgs 
Dagblad och HD-Sydsvenskan. 
Han sitter i flera styrelser,  
bl.a. för e-hälsoföretaget Min 
Doktor. Pontus har utbildat 
sig vid Lunds universitet 
(MBA och jur. kand.) och 
Harvard Business School 
(förändringsledarskap).  
Han har tidigare skrivit 
Management by glädje (2012) 
och tilldelades Morotspriset 
2013 som Skånes mest 
inspirerande ledare.

LEDARSKAP FÖR FÖRÄNDRING – MINA 79 BÄSTA MISSTAG OCH ANNAT VÄRDEFULLT Författare 
Pontus Bodelsson Formgivare Cecilia Waxberg Genre Affärslitteratur ISBN 978-91-88743-05-3 Format 150 x 200 mm 
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Utveckla långsiktigt hållbara företag
Företagande + hållbarhet = goda affärer. Det är en 
insikt som alla tjänar på. Hållbart företagande 
handlar både om att vara långsiktigt lönsam och  
att bidra till en positiv samhällsutveckling. En mer 
hållbar verksamhet skapar förutsättningar för ett 
starkare varumärke och stärkt konkurrenskraft.  
Det kan även öppna dörren för nya affärsmöjligheter 
och minimera risker och sårbarhet. 

Goda affärer är skriven för ledare som vill dra nytta 
av de fördelar som ett hållbart företagande innebär. 
Boken förklarar, inspirerar och vägleder. Den både 
skapar förståelse för vad hållbarhet är och visar steg 
för steg hur man praktiskt kan integrera ett hållbart 
förhållningssätt i de normala affärsprocesserna. 

MONIKA ENGMAN är 
civilingenjören som genom 
sitt coachande förhållnings-
sätt hjälper verksamheter att 
göra förändringar som håller  
i längden. Monika har mer än 
15 års erfarenhet som konsult 
och driver sedan några år 
tillbaka eget konsultföretag 
där nytänkande och långsik-
tighet är ledord i det föränd-
ringsarbete som behövs för en 
positiv utveckling i samhället.

GODA AFFÄRER – VÄGEN TILL EN HÅLLBAR VERKSAMHET Författare Monika Engman Formgivare Nette 
Lövgren Genre Affärslitteratur ISBN 978-91-88743-03-9 Format 150 x 200 mm Bindning Flexband Sidantal ca 190  
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Ingredienser för att bygga företag i världsklass
Challengers! ger dig som entreprenör, ledare eller 
medarbetare inspiration att tänka annorlunda och  
en förståelse för vad som krävs för att bygga ett 
företag i världsklass. Ett företag som utmanar 
rådande normer, som vill förändra världen och ta 
ansvar för framtiden. Ett företag med en annan 
attityd och organisationsform än konkurrenterna 
– och som vänder upp och ned på den etablerade 
affärslogiken. 

I boken får du receptet på hur man bygger en 
Challenger-organisation med alla nödvändiga 

ingredienser, från företagets higher meaning till 
transparens och tillit. Det som förenar Challengers  
är passionen, viljan att åstadkomma något nytt, men 
för att lyckas krävs också en struktur som stöttar 
företagets kultur, det som i boken presenteras som 
Världens enklast styrmedel: VART-VAD-HUR.

Boken är kryddad med intervjuer med Challengers 
som exempelvis Maria Hedengren, CFO på iZettle, 
styrelseproffset Christel Kinning och grundaren av 
Zound Industries, Konrad Bergström. 

CLAES KNUTSON har 
arbetat som konsult i drygt  
20 år med fokus på tillväxt-
företag och Challengers. Han 
är grundare av konsultbolaget 
TXP och har tidigare skrivit 
Har du attityden? En inspira-
tionsbok om företag som vill 
förändra världen (2012).

CHALLENGERS! – FÖRETAGEN SOM RITAR OM KARTAN Författare Claes Knutson Formgivare Ranelid  
reklambyrå  Genre Affärslitteratur ISBN 978-91-88743-04-6 Format 150 x 200 mm Bindning Flexband Sidantal ca 160  
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Gilla läget och må bättre! 
Tänk om vi ändå hade lyckats uppnå balans i livet.  
En harmonisk avvägning mellan jobb och fritid, 
familj och vänner, träning och vila, då – ja vad?  
I Fuck Balance uppmanas vi att lägga ner vår hopp-
lösa strävan efter balans för att istället fokusera på  
att stärka vår resiliens, det vill säga vår förmåga att 
återhämta oss efter de utmaningar, förändringar och 
den stress som livet ofrånkomligen innehåller. 

Det handlar om att med hjälp av mindfulness och 
acceptans hantera livets vinglighet – och må bra på 
vägen. För mindfulness är så mycket mer än stress-

hantering, det är ett sätt att stärka och utveckla 
hjärnan så att vi blir mer medvetna om vad vi 
egentligen tänker och känner och därmed får större 
utrymme att välja hur vi vill reagera i varje given 
situation. Med hjälp av konkreta exempel och 
praktiska övningar i till exempel andning och 
avslappning gör Fuck Balance oss bättre rustade när 
livet utmanar, så att vi hittar kraften att uppskatta 
livet som det är, istället för att drömma om hur det 
skulle kunna vara – om bara.

HELENA ERIKSSON  
GRÖNBEK  har 15 års erfaren-
het av ledarutveckling, med - 
arbetarskap och teamutveck-
ling. Hon coachar också ledare 
och medarbetare, ofta med 
ledord som hållbarhet, fokus, 
resiliens och mindfulness. 
Helena är passionerat intres-
serad av hur vårt intellekt och 
våra känslor påverkar såväl 
arbets- som privatliv. 

KERSTI HILDING HANSEN   
arbetar som frilansjournalist 
och skriver framför allt om 
relationer och personlig 
ut veckling. Kersti brinner för 
att sprida kunskap om ämnen 
som skapar möjlighet för 
läsare att fördjupa kontakten 
med sig själv och andra.

FUCK BALANCE – NAVIGERA I FÖRÄNDRING OCH RÖRELSE Författare Helena Eriksson Grönbek & Kersti 
Hilding Hansen Formgivare Misan Friberg Genre Psykologi ISBN 978-91-88743-07-7 Format 135 x 195 mm Bindning 
Flexband Sidantal ca 200 Utgivning Maj
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You’ll Never Walk Alone
Få fotbollsklubbar i världen är lika kända och älskade 
som legendariska Liverpool Football Club. Klubbens 
enorma framgångar under 1970- och 80-talen gav en 
stor och hängiven supporterskara, passionerat trogen 
sitt lag i med- och motgång. Klubbens unika gemen-
skap symboliseras av den välkända hymnen You’ll 
Never Walk Alone.

Denna bok är en renodlad hyllning till Liverpool 
Football Club som bor även i författaren Björn Melins 
hjärta. Boken inleds med en historik som belyser de 
viktigaste milstolparna i klubbens historia, däribland 

katastrofen i Hillsborough och bakgrunden till den 
frostiga relationen till Manchester. Största delen av 
boken utgörs av intervjuer och porträtt av legendariska 
spelare som Roy Evans, Sander Westerveld, Phil 
Neal, Stig Inge Bjørnebye och Glenn Hysén som alla 
berättar personligt om sina minnen och generöst 
delar med sig av anekdoter från livet på och utanför 
planen. Allt kryddat med kuriosa om lagtröjor, 
sångtexter och olika topplistor – oumbärligt för den 
sanna Liverpoolsupporten. 

BJÖRN MELIN beskriver  
sig själv som diversearbetare 
inom kommunikation. De 
senaste åren har han arbetat 
med allt från politisk kommu-
nikation till projektledning 
och utredningsuppdrag.  
Han gav 2015 ut boken Om 
tränarrollen och ledarskap.

LIVERPOOL FOOTBALL CLUB – YOU’LL NEVER WALK ALONE Författare Björn Melin Formgivare Jimmy 
Linderoth Genre Sport & fritid ISBN 978-91-88743-06-0 Format 180 x 245 mm Bindning Inbunden Sidantal ca 190  
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