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2 HÖSTEN 2020

MOTIV ATIONS RESAN
F R I S K A R E ,  S T A R K A R E  &  P I G G A R E

MED STEPHAN WILSON

 U TKO M M E R D EC E M B E R 2 0 2 0

För barnfamiljer var STEPHAN WILSON 
en del av vardagen under de många år som 
han var programledare för Bolibompa, men 
han har också lett Gomorron Sverige och 
Lilla Sportspegeln. Idag driver Stephan ett 
produktionsbolag vars senaste TV-serie, 
Min klassiker, setts av över två miljoner 
tittare. Att hjälpa andra hitta glädjen i trä-
ning har blivit hans största drivkraft.

Följ med programledaren och träningscoachen Stephan Wilson på en inspireran-
de resa där du kommer att upptäcka nya sidor hos dig själv. Är du trött på att ha 
dåligt  ås, men har svårt att hitta energin att ta dig ur soan? Eller är du elitmotio-
nären som behöver nya infallsvinklar för att spetsa resultaten? Den här boken är 
för er båda, för det handlar alltid om motivation, om att ta kontrollen över sin 
hälsa och börja sätta egna världsrekord. 

Från en barndom i utanförskap växte revanschlustan fram hos Stephan Wilson. 
Den töntiga ”turken på skidor” närde en dröm att klara det svenskaste av allt, en 
svensk klassiker. I takt med att träningen �ck resultat hände också något annat 
– hälsan blev så mycket bättre och självförtroendet steg i höjden med resultat att 
Stephan kunde säkra jobbet som programledare på SVT. 

Den här boken stöttar din motivationsresa. Den är packad med råd och tips för 
hur du tacklar den mentala träningen lika bra som den fysiska. Hitta glädjen i 
träningen och du kommer snabbt att märka hälsoeekterna som förhöjer din 
livskvalitét.

MOTIVATIONSRESAN – FRISKARE, 
STARKARE OCH PIGGARE 
MED STEPHAN WILSON

Författare: Stephan Wilson
Fotograf: Thérèse Korning (omslaget)
Formgivare: Sebastian Wadsted
Genre: Familj och hälsa
Format: 170 × 240 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: 176 s
ISBN: 978-91-88953-98-8

Dags att sätta eget 
världsrekord!
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LINDA PERSSON  har arbetat som 
kropps terapeut och hälsokonsult, men är 
idag matkreatör och kock. Hon har före-
läst, inspirerat och utbildat människor i 
mat och hälsa i över 20 år och dessutom 
under åtta år drivit Sveriges första raw-
food-restaurang, Raw Food House i 
Malmö.

MALIN PERSSON  är kreativ in uencer, 
programledare och redaktör för SVT:s 
Trädgårdstider. Som fotomodell på inter-
nationell toppnivå �ck hon uppleva en 
industri med en extrem slit-och-släng- 
kultur vilket ledde in henne på den nu-
varande karriärbanan.

Systrarna är uppvuxna i de mörkaste 
snapphaneskogarna i norra Skåne och 
fritiden tillbringades oftast tillsammans 
med familjen ute i skog och mark. Att få 
växa upp nära naturen gav dem en passion 
för det hållbara och naturliga. 

 U TKO M M E R N OV E M B E R 2 0 2 0

Det började som en rolig utmaning systrarna emellan. Under ett år skulle de 
ersätta importerad mat med vad naturen runt omkring dem hade att erbjuda. När 
skaeriet fylldes med marmelader och picklade grönsaker – och doften från 
trädgårdens fynd på spisen spred sig –  yttades tanken även till badrumsskåpet 
och städskåpet. Borde inte de kemiska preparaten kunna bytas ut mot mer 
naturliga? Jovisst! Vad sägs om ett kittlande nässelkroppssalt eller en städvinäger 
kryddad med granskott? Det är bara några exempel på allt du kan hitta när du 
tittar in i systrarna Perssons skaeri. 

Detta är en drömsk och hänförande bok att förlora sig i. Fantastiska bilder från 
alla årstider och vackra miljöer gör det lätt att bli inspirerad. Den sprider en lust 
och glädje över att ge sig ut i naturen och att ta steget bort från syntetiska dofter 
och smaker via oemotståndliga recept, spännande tinkturer och moderna 
kreationer i samklang med naturen.

SYSTRARNA PERSSONS SKAFFERI 
– KONSTEN ATT HUSHÅLLA 
MED NATURENS SKATTER  

Författare: Malin Persson & Linda Persson
Fotograf: Andrea Papini (omslaget), Malin 
Persson (inlagan)
Formgivare: Annika Lyth
Genre: Hem & trädgård, Mat & dryck
Format: 190 × 260 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: 160 s
ISBN: 978-91-88953-97-1

Att leva i samklang  
med naturen
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 U TKO M M E R S E P TE M B E R 2 0 2 0

ANNA BAUER  är textilkonstnär med 
magisterexamen i textilkonst från Hög-
skolan för design och konsthantverk (HDK) 
i Göteborg. Hon har även studerat mode-
design, mönsterkonstruktion och sömnad, 
men är inte främmande för att göra ut yk-
ter till vitt skilda tekniker och material. 
Annas verk förekommer ofta på utställ-
ningar och hon håller regelbundet kurser 
och workshopar. År 2019 kom hennes för-
sta bok om stickning: Hönsestrik – a love 
story.

I Anna Bauers efterlängtade uppföljare till Hönsestrik – a love story hittar du nya, 
smarta modeller, bland annat en unisex-kaftan som stickas efter egna mått, 
klassikern stickad långkjol och kofta stickad uppifrån. Eller vad sägs om en �¬gt 
konstruerad sjal, knästrumpor och naturligtvis en kofta för barn – klart att 
ungarna också ska ha hönsestrik! 

I mönsterbiblioteket kan du välja och vraka bland hundratals nya bårder och 
mönster till dina projekt och du kommer genast att vilja förpassa alla dina murriga 
tröjor och koftor långt in i garderoben. En explosion av färg och stickglädje för alla 
storlekar är bokens signum.

Aviga varv är motiga i mönsterstickning, men lär dig baklägesstickning: 
metoden där du inte behöver sticka aviga varv någonsin igen. Läs också om hur 
du skyddar dig mot skadedjur som gillar ull lika mycket som du, och hur du väljer 
färger så att dina mönster syns. Du kan även göra en djupdykning i hönsestriks 
historia och se hur allting började under 1970-talet i Danmark.

HÖNSESTRIK FOREVER – STICKA 
FRITT MED FÄRG OCH FANTASI

Författare: Anna Bauer
Foto: Camilla Engman
Formgivare: Kristin Lidström
Genre: Handarbete & konsthantverk
Format: 170 × 210 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: 160 s
ISBN: 978-91-89215-00-9

Hönsestrik strikes back!
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NIKLAS KÄMPARGÅRD  är skribent, 
fotograf och föreläsare med fokus på kris-
beredskap, odling och självhushållning. 
Han senaste bok är den omtalade Storm, 
översvämning och torka, och han har tidi-
gare gett ut bland annat Krishandboken 
och Lev som en bonde.

 U TKO M M E R S E P TE M B E R 2 0 2 0

Vi har alla blivit väl medvetna om att vid en samhällsstörning eller krissituation 
kan tillgången på mat bli begränsad. Detta kan gälla vid en pandemi men också 
efter ett längre elavbrott eller en omfattande storm. 

Myndigheterna rekommenderar att alla hushåll har mat och vatten så att de 
klarar sig åtminstone några dagar vid en samhällsstörning. Men få av oss vet vilken 
mat man egentligen bör ha hemma och hur mycket. Vad ska man satsa på? Hur ska 
den förvaras? Hur länge håller den sig? Vilka ingredienser är smartast med tanke 
på rekommenderat näringsintag? I spåren efter en storm kan elen gå och vad gör 
man då med innehållet i frysen? Och hur kan man alls laga mat utan el? 

I Preppa mat reder Niklas Kämpargård ut begreppen och kommer med hand-
fasta tips och råd för hur du bäst förbereder dig på och klarar dig igenom en 
period av isolering eller matbrist, oavsett om du bor i en lägenhet i stan eller i ett 
hus på landet. Boken ger dig tydliga checklistor som bas för planeringen och 
innehåller dessutom många spännande recept med de ingredienser som du fyllt 
förråden med.

PREPPA MAT – ALLT DU BEHÖVER 
VETA OM LIVSMEDEL I KRISTIDER

Författare: Niklas Kämpargård
Formgivare: Pernilla Qvist
Genre: Mat & dryck
Format: 170 × 240 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: 160 s
ISBN: 978-91-89215-01-6

Tänk rätt när du 
fyller förråden
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Snödroppen 
välkomnar våren 
Snödroppen, Galanthus, har beundrats i sekler. Med ett 
tjugotal arter och över 700 sorter �nns det mycket att 
fascineras av. Här beskrivs ett urval av dessa med vackra 
porträtt i både text och bild. Men framför allt får vi en 
inblick i galanto�lernas värld där fascinationen gått över till 
kärlek och blivit en livsstil. Författarna berättar om blom-
mans väg från de naturliga växtplatserna i Kaukasus till 
dagens snödroppsfestivaler där samlare kan betala  era 
tusen kronor för en lök. De besöker snödroppsparker i 
England och trädgårdar i Sverige där snödroppen fått stå 
orörd i decennier. Författarna är båda mycket välkända 
ansikten för trädgårdspubliken.

SNÖDROPPAR – EN GALANTOFIL KÄRLEKSHISTORIA 

Författare: Gunnel Carlson & Elisabeth Svalin Gunnarsson
Fotograf: Elisabeth Svalin Gunnarsson
Formgivare: Annika Lyth
Genre: Hem & trädgård
Format: 155 × 225 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: 192 s
ISBN: 978-91-88953-99-5

Banbrytande 
odlingsbok 
i nytt format
Milda vintrar förlänger odlingssäsongen men för Sara 
Bäckmo, som länge odlat för självförsörjning, är odlingen 
ett ständigt pågående  öde – trädgården lever och levere-
rar året om. Vinterodlingen avser egentligen inte bara själva 
vinterhalvåret eftersom en stor del av arbetet förbereds 
övriga årstider: På våren sås kål och rotsaker till vintern. 
Under sommaren görs nya sådder av bladgrönsaker och 
rötter som ska växa till sig och skördas när det är kallt. Och 
under den tidiga våren skördas resultatet av det som 
övervintrat eller såtts under vintern. Cirkeln sluts och 
odlingsåret är komplett. 

VINTERODLING – SKÖRDA NÄR DET ÄR KALLT

Författare: Sara Bäckmo
Fotograf: Maria Fors Östberg
Formgivare: Kristin Lidström
Genre: Hem & trädgård
Format: 169 × 218 mm
Bindning: Danskt band
Sidantal: 160 s
ISBN: 978-91-88953-96-4

 U TKO M M E R S E P TE M B E R 2 0 2 0 U TKO M M E R N OV E M B E R 2 0 2 0
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Upptäck landet 
bortom autobahn
Dramatiska alplandskap och slingrande  oder, pulserande 
storstäder och pittoreska små byar, vinodlingar och biergar-
tens – Tyskland är rikt på upplevelser, kultur och historia, 
och allt knyts samman av ett tågnät i världsklass. I Upplev 
Tyskland med tåg ger resejournalisterna Anna och Marko 
förslag på sju inspirerande resrutter som täcker de bästa de-
larna av Tyskland. Maten och drycken spelar naturligtvis en 
stor roll och längs vägen får du veta var byns bästa Kneipe 
eller den charmigaste restaurangen ligger.  

UPPLEV TYSKLAND MED TÅG – NATUREN, 
KULTUREN OCH MATEN I EUROPAS HJÄRTA 

Författare: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén
Fotograf: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén
Formgivare: Stefan Fält
Genre: Resor
Format: 150 × 200 mm
Bindning: Flexiband
Sidantal: 172 s
ISBN: 978-91-88953-88-9

100 år av klockor
Den här boken berättar de moderna armbandsurens historia 
och utveckling, från modi�erade �ckur till mekaniska 
lyxsportklockor och smartwatches, allt rikt illustrerat med 
en stor mängd tidstypiska reklamannonser. Berättelsen 
varvas med fördjupande nedslag, bland annat om hur 
quartzkrisen närapå krossade den schweiziska klockindu-
strin och hur det svenska klockmärket Ronex blev en 
storsäljare tack vare en fräck reklamkupp. Thomas Denke 
driver podcasten Urbildningsradion och tidskriften Out of 
Time Magazine samt är medgrundare av Klocksnack.se, 
Nordens största klockcommunity.  

KLOCKOR – EN TIDLÖS HISTORIA

Författare: Thomas Denke
Formgivare: Gabriella Agnér
Genre: Antikviteter & samlarobjekt
Format: 170 × 230
Bindning: Inbunden
Sidantal: 192
ISBN: 978-91-88953-72-8

 U TKO M M E R O K TO B E R 2 0 2 0  U TKOMMER VÅREN  2021
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Skapa en 
motiverande kultur
Byter du din tid mot pengar eller känner du ett engagemang 
för det du gör? Himlar du med ögonen eller känner du 
stolthet när ledningen berättar om företagets värderingar? 
Glöd eller levebröd är en hyllning till människans inneboen-
de drivkrafter men också en påminnelse om människors 
behov av ett syfte. Den förklarar varför bolag präglade av 
medmänsklighet och en stark kultur är mer lönsamma än de 
som bara har en produkt. Exempel och färsk vetenskap 
varvas med humor till en levande berättelse om hur en 
organisation kan göra denna resa och hur var och en, både 
chefer och de som har en chef, kan frigöra den enorma kraft 
som en stark företagskultur ger.

GLÖD ELLER LEVEBRÖD – OM KONSTEN ATT 
HITTA MENINGEN MED JOBBET 

Författare: Linus Jonkman
Formgivare: Jonas Lindén
Genre: Aärslitteratur
Format: 150 × 210 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: ca 192 s
ISBN: 978-91-89215-04-7

Rädda din ekonomi 
och planeten
En god privatekonomi och en bättre miljö kan gå hand i 
hand. Ja, det ena kan till och med gynna det andra. Genom 
att se en tydlig personlig vinning så ökar förändringsviljan 
markant. Det handlar om att utnyttja våra resurser väl, leva 
smart och satsa på det som ger ett långsiktigt värde. I 
bokens tre delar, Spara, Tjäna och Investera, ger Joel Bladh 
en stor mängd praktiska tips på hur var och en kan få mer 
pengar över och på köpet generera tydliga miljövinster. I sin 
första bok Bygg en förmögenhet – Fixa familjens ekonomi 
myntade Joel uttrycket ”familjonär”, nu är det dags att vi 
också blir ”miljönärer”. En bok som gör skillnad för både din 
privatekonomi och planeten! 

BLI EN MILJÖNÄR – BYGG EN KLIMATSMART FÖRMÖGENHET

Författare: Joel Bladh
Formgivare: Niklas Lindblad
Genre: Privatekonomi
Format: 150 × 210 mm
Bindning: Flexiband
Sidantal: ca 192 s
ISBN: 978-91-89215-03-0

 U TKO M M E R S E P TE M B E R 2 0 2 0  U TKO M M E R S E P TE M B E R 2 0 2 0
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Hur hittar man sitt 
nya jobb?
Karriärhandboken är en konkret, heltäckande guide för alla 
som söker ett nytt spår i arbetslivet. Både för dem som står 
och stampar i sin nuvarande roll och vill gå vidare, och för 
dem som är ”mellan jobb”. Boken är som ett smörgåsbord 
och tar bland annat upp hur man kan inventera sina ambitio-
ner, kunskaper och förmågor, sätta mål och ringa in ”sin” 
arbetsmarknad, nätverka och marknadsföra sig själv, 
använda Linkedin och hitta de dolda jobben. Lisa Rosen-
gren är en erfaren karriärrådgivare på TRR Trygghetsrådet 
med ca 20 års erfarenhet av omställning, rekrytering och 
HR.

KARRIÄRHANDBOKEN – EN PRAKTISK GUIDE FÖR 
DIG SOM VILL VIDARE I ARBETSLIVET

Författare: Lisa Rosengren
Formgivare: Martin Ohlsson
Genre: Karriärplanering
Format: 150 × 210 mm
Bindning: Flexiband
Sidantal: ca 224 s
ISBN: 978-91-89215-05-4

Ett fascinerande 
livsöde
Spiros Mylonopoulos föddes i Aten under Akropolis klippa 
sensommaren 1945. Han valde havet och utbildade sig till 
sjökapten. På Rhodos sa det ”Klick!” när han träade 
Elisabeth, enda barnet till Sixten Bergendahl, ägare av 
Bergendahl & Son. Spiros lämnade havet, Grekland, 
sjökaptensjobbet och  yttade till Sverige. Han lärde sig 
svenska på sex månader, blev civilekonom, gifte sig med 
Elisabeth och tog 1988 över som vd för familjeföretaget 
Bergendahls. Under Spiros ledning växte koncernen till den 
fjärde största livsmedelskedjan i Sverige. Detta är berättel-
sen om hans liv.

SPIROS – SJÖKAPTENEN SOM TOG ÖVER RODRET 
FÖR FAMILJEFÖRETAGET BERGENDAHLS

Författare: Spiros Mylonopoulos med Micke Sjöblom
Formgivare: Cecilia Pettersson
Genre: Biogra�er
Format: 150 × 210
Bindning: Inbunden
Sidantal: ca 192 s
ISBN: 978-91-89215-06-1

 U TKO M M E R S E P TE M B E R 2 0 2 0  U TKO M M E R S E P TE M B E R 2 0 2 0
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Succébok nu i pocket!
David Stiernholms träningsprogram för dig som vill skapa 
en smidigare och mer eektiv vardag på jobbet har redan 
använts av 20 000 personer. Nu får ännu  er chansen. 
Bokens många tips blandas med konkreta övningar om hur 
du kan bli mer strukturerad genom att Organisera, Fokusera 
och Automatisera. Genom en bättre struktur går arbetet 
lättare och vi får mer tid över till det som är viktigt, för oss 
själva och för våra verksamheter.

 U TKO M M E R S E P TE M B E R 2 0 2 0

KLART – BLI 
SUPERSTRUKTURERAD 
PÅ 31 DAGAR

Författare: David Stiernholm
Formgivare: Niklas Lindblad
Genre: Populärpsykologi, 
Aärslitteratur
Format: 110 × 180 mm
Bindning: Pocket
Sidantal: ca 192 s
ISBN: 978-91-89215-09-2

Vinnare av A�ärsvärldens 
bokstipendium
I skärningspunkten mellan kapitalism och välgörenhet växer 
en ny investeringsform fram som lovar att lösa vår tids mest 
komplexa samhällsutmaningar. Social impact bonds har 
lanserats världen över. Det handlar om att sätta fokus på 
utfall i oentlig sektor, mäta samhällseekt och hitta nya 
vägar till pengarna. Men kan man sätta en prislapp på att 
göra gott? I en resa genom de nordiska länderna söker vi 
svaret.

 U TKO M M E R S E P TE M B E R 2 0 2 0

PÅ JAKT EFTER EN 
INNOVATIV VÄLFÄRD – EN 
REPORTAGEBOK OM SOCIAL 
IMPACT BONDS I NORDEN

Författare: Maria Widehed & 
Jenny Leyman
Fotograf: Jenny Leyman
Formgivare: Cecilia Pettersson
Genre: Aärslitteratur
Format: 170 × 225
Bindning: Inbunden
Sidantal: ca 192 s
ISBN: 978-91-89215-08-5

Se de mjuka faktorerna  
som hårdvaluta
Utan förtroende fungerar inte världen. Förtroende påverkar 
kunders lojalitet, medarbetares engagemang och intressen-
ters vilja att göra aärer med oss. Förtroende förtjänas 
genom vårt agerande när vi uppfyller förväntningar och 
byggs över tid till ett värdefullt förtroendekapital. Den 
här boken tar avstamp i praktiken och ger beslutsfattare 
konkreta råd om hur man bygger ett hållbart 
förtroende kapital i verksamheten. 

 U TKO M M E R S E P TE M B E R 2 0 2 0

FÖRTROENDE, FÖRETAGETS 
VIKTIGASTE KAPITAL – 
EN PRAKTISK HANDBOK 
FÖR BESLUTSFATTARE

Författare: Kristina Jarring Lilja
Formgivare: Claudine Eriksson & 
Piera Wolf
Genre: Aärslitteratur
Format: 135 × 210 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: ca 160 s
ISBN: 978-91-89215-07-8
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Nu blir det annat ljud 
i skällan – kommande 

ljudböcker
M A J 2 0 2 0

Filoso� som terapi 
ISBN: 978-91-89215-10-8

Bada för livet
ISBN: 978-91-89215-11-5

Mina första 94 år
ISBN: 978-91-89215-12-2

Kärleken väntar 
ISBN: 978-91-89215-13-9

Dina dolda drivkrafter
ISBN: 978-91-89215-14-6

Winesplaining, värt att veta om vin
ISBN: 978-91-89215-15-3

S E P TE M B E R 2 0 2 0

På spaning efter den tid som kommer
ISBN: 978-91-89215-16-0

Motivationskoden
ISBN: 978-91-89215-17-7

Ta makten över din stress
ISBN: 978-91-89215-18-4

Fixa din privatekonomi
ISBN: 978-91-89215-19-1

Glöd eller levebröd
ISBN: 978-91-89215-20-7

Påsatt och avskärmad – i en uppkopplad värld
ISBN: 978-91-89215-21-4
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E-post: info@roostegner.se

roostegner.se       @roostegner      roostegner 

Roos & Tegnér grundades 2006 och är ett renodlat 
fackboksförlag. Vi tror att ord kan göra skillnad. Att vi 
genom att sprida kunskap, idéer och inspiration kan 
bidra till att människor utvecklas. Våra böcker bjuder 

alltid på en god läs- eller lyssningsstund men du kommer 
också att känna dig smartare efteråt. 

Vi �nns i Malmö, precis där alla kulturer möts vid 
Möllevångstorget, men våra författare är spridda över 

hela landet och även internationellt. De utgivnings-
områden som vi fokuserar på är trädgård, resor, 

psykologi, ekonomi, samhälle, inredning, aärslitteratur, 
personlig utveckling, biogra�er och humor. 
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