
VÅRENS BÖCKER 2019



Att intresset för blomstermönster var så otroligt stort kunde 
Hanna Wendelbo inte drömma om när hon häromåret la ut sin 
första blomstermandala på Instagram. I sin bok delar hon nu 
äntligen med sig av sin långa erfarenhet av kreativt skapande 
och mönsterdesign i tekniker som akvarell, bläck, tusch och 
gouache. I Hannas Blomsterpill & mönsterlek lär du dig hur du 
med olika tekniker fångar varje blommas unika skönhet och 
hur du binder samman blommor och blomblad till mönster, 
rapporter och mandalas. Av de mönster du skapar kan du till 
exempel göra din egen kollektion med brevpapper, kort och 

kuvert och presentpapper eller en helt egen tapet. Och det 
behövs inga onödigt dyra material, säger Hanna, nyckeln till 
vackra mönster ligger inte i exklusiva mårdhårspenslar utan i 
lusten, lekfullheten och kreativiteten. 

Hanna själv lever och andas mönster, i sin trädgård hittar hon 
året om inspiration till ständigt nya mönster, och flera av de 
tapetmönster hon skapat åt ledande tillverkare som Sand-
bergs och Borås Tapeter är redan moderna klassiker. 

Hanna Wendelbo – drottningen  
  av blomsterpill och mönsterlek 

HANNA WENDELBO bor med sin familj i ett hus 
med stor och yvig trädgård utanför Kungsbacka. 
Hannas mönstervärld snurrar runt trädgårdens 
blommor och i hennes roll som designer hamnar 
de på tapeter, kläder, posters och till och med 
toalettpapper. 

Följ gärna Hanna på Instagram @hannawendelbo 
eller www.hannawendelbo.com.

utkommer april

HANNA WENDELBO
Fotograf: Hanna Wendelbo  Formgivare: Sanna Sporrong  Genre: Hobby & hantverk  Format: 190x245 mm  Bindning:  
Inbunden  Sidantal: ca 150  ISBN: 978-91-88743-33-6 
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Skillnadens Trädgård är det pulserande navet för Sara 
Bäckmo och hennes familj. I den stora köksträdgården odlar 
Sara mat tillsammans med fyra små barn. På många sätt är 
det en utmaning – men det går. Och det är roligt! Grunden 
och drivkraften är enkel: Med stort engagemang och känsla 
för barnens önskan om att göra på sitt eget sätt kan Sara 
dela sitt intresse för odlingen med dem. Barn tycker om att 
äta grönsaker de själva har odlat och de lär sig hur samspe-
let mellan jord, växter och djur fungerar. Det finns otroligt 
stora värden i en sådan uppväxtmiljö. Barnen blir suveräna 
på att vara kreativa i lekar där ålder, kön och färdigheter inte 
spelar någon roll. När barnen är ute rör de dessutom på sig 

hela tiden: de går, springer, cyklar, hoppar, släpar och gräver. 

Odla med barn är boken för dig som vill kombinera familjeliv 
med en rejäl grönsaksodling. Det handlar om att bjuda in 
barnen i odlingen, att låta dem bidra med vad de kan och har 
lust med just för dagen. Att acceptera att man som förälder 
inte hinner allt man vill och att det långt ifrån alltid blir som 
man har tänkt sig, men att det blir bra ändå – för odlingen är 
en perfekt plats som omfamnar oss alla både i våra bästa 
och sämsta dagar.

Trädgården är barnens bästa lekplats 

SARA BÄCKMO är journalist, författare och influencer 
som odlar och skriver om Skillnadens Trädgård i 
Sveriges största trädgårdsblogg (www.sarabackmo.se). 
Hon  föreläser flitigt om odling och har tidigare skrivit 
Skillnadens Trädgård, Skillnadens skörd och Vinter- 
odling. 

MARIA FORS ÖSTBERG delar Saras trädgårdspassion 
och följer sedan flera år tillbaka arbetet i Skillnadens 
Trädgård med kameran. Hon är verksam som frilans- 
fotograf och skribent.

utkommer mars

SARA BÄCKMO
Fotograf: Maria Fors Östberg  Formgivare: Kristin Lidström  Genre: Hem & trädgård  Format: 170x240 mm  Bindning:  
Inbunden  Sidantal: ca 160  ISBN: 978-91-88743-31-2 
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MED TÅG GENOM EUROPA
– 100 praktiska tips och tio turförslag

KULLABYGDEN OCH BJÄREHALVÖN 
– 123 favoriter och utflyktstips

I Med tåg genom Europa skildras tio spännande och vack-
ra tågsträckor med tips på exakta rutter, tåg och byten 
men också sevärdheter och restauranger på resmålen. Du 
får också massor med handfasta tips om hur du enklast 
planerar och bokar tågbiljetter, platsbiljetter och sovvagnar. 
Vilka appar är bäst till vad? Vilka bokningssidor på web-
ben? Finns det fysiska resebutiker som kan hjälpa till? Du 
får också tips om hur du packar smart, vad som är fiffigt att 
ha med sig och hur du reser säkert. Anna W Thorbjörnsson 
och Marko T Wramén är professionella resejournalister och 
författare. 

Bjäre och Kullen i nordvästra Skåne har behållit sin unika 
och sinsemellan väldigt olika atmosfär. Båstad och Torekov 
på Bjärehalvön handlar om tennis, glamour och kändisar. 
I Mölle på Kullahalvön låg badturismens vagga, medan 
centralorten Höganäs har präglats av industri och keramik. 
Gemensamt för de båda halvöarna är närheten till havet, 
och enastående vackra naturområden. I Kullabygden och 
Bjärehalvön får du mängder av tips på utflyktsmål, oavsett 
om du ska stanna en dag eller hela semestern. Liselotte 
Fritz är journalist och initiativtagare till magasinet Kullaliv.

utkommer april 

ANNA W THORBJÖRNSSON OCH MARKO T WRAMÉN 
Fotograf: Anna W Thorbjörnsson & Marko T Wramén  Formgivare: 
Stefan Fält  Genre: Resor  Format: 150x200 mm  Bindning: Flexband  
Sidantal: ca 160  ISBN: 978-91-88743-29-9

LISELOTTE FRITZ
Fotograf: Åsa Siller  Formgivare: Lina Bergström  Genre: Resor 
Format: 170x200 mm  Bindning: Flexband  Sidantal: ca 150
ISBN: 978-91-88743-32-9
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TROLLSKOG & ÄLVDANS I SKÅNE
– Vandra till gåtfulla platser

100 BALLA STÄLLEN I SKÅNE 2019-2020 

100 BALLA STÄLLEN I KÖPENHAMN

Skåne vimlar av mystiska och tidlösa platser, både välkän-
da och nästan helt okända. Många av dem ligger djupt inne 
i skogen, på en höjd eller vid vatten. I Trollskog & älvdans i 
Skåne skildras ett 40-tal av dessa sägenomspunna platser, 
som alla ligger vid vandringsstråk. Utöver mustiga skrönor 
och faktaspäckade historielektioner får du tydlig informa-
tion om leden och vandringen som leder dig till respektive 
ställe, inklusive exakta koordinater. Läs om ond bråd död, 
fantasieggande stenformationer, magiska källor och stora 
jättar.

Då kör vi igen! Som ett säkert vårtecken kommer 100 balla 
ställen i Skåne och i år dessutom 100 balla ställen i Köpen-
hamn med rykande färska utflyktstips. Och som vanligt 
bjuder Valle Westesson på något som passar just dig, oav-
sett om du är sugen på att besöka märkliga, vackra, coola, 
historiska eller kuriotiska ställen – eller några av varje. 
Naturligtvis finns det också en ovanligt praktisk utvikbar 
karta. 

utkommer mars  

VALLE WESTESSON
Fotograf: Valle Westesson  Formgivare: Benny Mårtensson  Genre: Resor  
Format: 110 x 178 mm  Bindning: Mjukband  Sidantal: ca 240 ISBN 
(Skåne): 978-91-88743-35-0   ISBN (Köpenhamn): 978-91-88743-36-7

utkommer mars  

CAROLINE ALESMARK
Fotograf: Caroline Alesmark  Formgivare: Lina Bergström  Genre:  
Resor  Format: 170 x 200 mm  Bindning: Flexband  Sidantal: ca 160
ISBN: 978-91-88743-30-5



Idag kan vi mer än någonsin tidigare om inredning och design. 
Eller rättare sagt: vi vet väldigt mycket om prylar, möbler och 
trender. Samtidigt har många dålig koll på de grundläggande 
principerna inom inredning och styling. Trots att vi spenderar 
alltmer pengar på inredning och på att renovera hemma är det 
förvånande få som är nöjda och tycker sig få till helheten. Hur 
ska man egentligen bära sig åt för att skapa ett välfungerande 
och harmoniskt hem? 

Frida Ramstedt tycker det är dags att vi börjar fundera mer på 
hur och inte bara vad vi ska styla med. I Handbok i inredning 
presenterar hon en verktygslåda av tankeredskap som hjälper 

dig att se på inredning och styling med nya ögon, så att du 
skapar ett hem som just du trivs i. Den här inredningsboken 
innehåller inga glossiga foton på stylade miljöer. Den bjuder 
istället på pedagogiska förklaringar, i text och tecknade 
illustrationer, av stylisternas hemliga knep och grundläggan-
de tumregler som alla kan ha glädje och nytta av, oavsett stil 
och smak.

Se den som en notbok fylld av melodier och ackord som 
hjälper dig att komponera ett mer harmoniskt och hemtrevligt 
hem.

Inredning – så funkar det

FRIDA RAMSTEDT är kvinnan bakom trendenser.se 
– en av Nordens första och mest lästa bloggar om 
inredning och design. Hon har fått flera priser 
genom åren, bland annat vann hon utmärkelsen 
”Årets inredningsblogg ” i Elle Decoration Award 
2016. Frida är också en flitigt anlitad föreläsare, 
trendspanare och inredningskonsult för både 
privatpersoner och byggbolag.

utkommer mars

FRIDA RAMSTEDT
Illustratör: Mia Olofsson  Genre: Hem & trädgård  Format: 190x245 mm  Bindning: Inbunden  Sidantal: ca 190
ISBN: 978-91-88743-12-1
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BOOK OF FAILURE 
– 46 fascinerande misslyckanden

ÅRET PÅ GASTROLOGIK

Mottot ”Misslyckas tidigt, billigt och ofta!” upprepas som 
ett mantra inom innovationsutveckling, och att ta del av 
andras misslyckanden är inte bara lärorikt – det kan också 
vara hysteriskt roligt. I boken Book of Failure presenteras 
46 legendariskt misslyckade projekt, bland dem Coca-Cola 
Bläk (nix, att blanda cola och kaffe är inte gott), en famös 
satsning på pennor för kvinnor, Bics for Her, och den sven-
ska plastcykeln Itera. Författaren Samuel West öppnade 
sommaren 2017 Museum of Failure i Helsingborg, vilket 
rönt ett massivt internationellt intresse.

I köket på Michelinkrogen Gastrologik i Stockholm ligger 
fokus ständigt på unika, lokalt framtagna råvaror. Först 
när dagens råvaror är på plats i köket bestäms hur de ska 
hanteras, tillagas och presenteras – så sätts dagens meny. 
I boken presenteras de rätter som serveras under ett år,  
såväl filosofin bakom som grunderna och tekniken i till- 
lagningen. Med öppet sinne och förmåga att se råvarornas 
egenskaper blir kockarna Anton Bjuhr och Jacob Holm-
ströms rätter helt unika. På Gastrologiks sätt. 

utkommer april 

ANETTE DIENG & ANNA THANNER
Fotograf: Erik Olsson  Formgivare: Fanny Holländer  Genre: Mat & 
dryck  Format: 224 x 310 mm  Bindning: Klotband  Sidantal: ca 300 
ISBN: 978-91-88743-28-2

utkommer februari  

SAMUEL WEST 
Fotograf: Victoria Bergmark  Formgivare: Victoria Bergmark  Genre: 
Samhälle & ekonomi  Format: 140x186 mm  Bindning: Inbunden  
Sidantal: ca 140  ISBN: 978-91-88743-38-1



Harvard Business Review är världens mest respekterade 
tidskrift inom management. I de här två böckerna har de 
samlat deras tio mest betydelsefulla artiklar om ledarskap 
respektive att leda sig själv, skrivna av ledande och hyllade 
experter och forskare som Daniel Goleman, John P. Kotter, 
Peter F. Drucker, Robert S. Kaplan, Stewart D. Friedman, Jim 
Collins, Peter M. Senge, och många andra. 

Om ledarskap ger chefer kunskap och inspiration att växla upp 
sitt ledarskap via banbrytande artiklar som ”Varför skulle 
någon vilja ledas av dig?” och ”Vad kännetecknar en effektiv 
ledare?”.

Utgångspunkten för Om att leda sig själv är att framgång som 
ledare börjar med en kritisk titt i spegeln. Artiklar som ”Vilken 
måttstock använder du i ditt liv?” och ”Frågor att ställa till dig 
själv” kommer garanterat att ge chefer nya perspektiv på sitt 
uppdrag. 

I originalutgåva ingår böckerna bland cirka 20 andra titlar i 
serien HBR’s 10 Must Reads som rönt stora framgångar 
internationellt med en total försäljning på 1,5 miljoner ex. 

Harvards bästa på svenska

utkommer januari

HARVARD BUSINESS REVIEW
Översättning: Ann Lagerhammar  Formgivare: Elsa Wohlfahrt Larsson  Genre: Affärslitteratur  Format: 140x210 mm  
Bindning: Flexband  Sidantal: ca 200  ISBN Harvard Business Review Topp-10 – Om Ledarskap : 978-91-88743-41-1 
ISBN Harvard Business Review Topp-10 – Om att leda sig själv: 978-91-88743-42-8
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EMPATIEFFEKTEN
–En ögonöppnare för chefer... 

NU: STRATEGISK IMPROVISATION 
–Ledarskap för samhällsaktörer  

Alltfler studier visar på sambandet mellan chefernas 
empatiska egenskaper och företagens resultat. Om männi-
skor ska intressera sig för jobbet måste chefen helt enkelt 
intressera sig för människor. Tommy Lundberg följer upp 
Motivationskoden och Ledarskap på Apstadiet med  
Empatieffekten, en ögonöppnare för chefer som vill utveck-
la sin insikt om vad som ligger bakom människors tankar, 
känslor och beteenden. Utifrån författarens personliga 
reflektioner, hjärnforskning och beteendeekonomi visar 
boken hur chefer kan bli bättre på att få sina medarbetare 
med sig.

Hur utövas ett bra ledarskap i en tid där ständig osäkerhet 
är det enda konstanta samtidigt som förväntningarna ökar 
på att leverera både goda finansiella resultat och samhälls- 
nytta? Med stöd i omvärldstrender, ledarskapsforskning, 
musikalisk improvisation och erfarenheter från framgångs-
rika ledare och samhällsaktörer hävdar författarna till den 
här boken att förmågan till strategisk improvisation är en 
avgörande framgångsfaktor. Jesper Falkheimer är professor 
i strategisk kommunikation med erfarenhet från flera chefs- 
och styrelseuppdrag. Katarina Gentzel Sandberg är senior 
rådgivare på Gullers Grupp med erfarenhet av både verksam-
hetsutveckling och ledaruppdrag. 

utkommer mars  

JESPER FALKHEIMER & KATARINA GENTZEL SANDBERG
Formgivare: Walter Kalmaru  Genre: Affärslitteratur  
Format: 165 x 220 mm  Bindning: Inbunden  Sidantal: ca 160 
ISBN: 978-91-88743-40-4 

utkommer april  

TOMMY LUNDBERG
Formgivare: Sanna Sporrong  Genre: Affärslitteratur  
Format: 165 x 220 mm  Bindning: Inbunden  Sidantal: ca 270
ISBN: 978-91-88743-44-2



utkommer februari

DEN DIGITALA OMSTÄLLNINGEN 
– Strategier och perspektiv

VERKTYGSLÅDA FÖR CHEFER

Den digitala omställningen innebär att den karta som 
många organisationer navigerar efter allt mindre stämmer 
med verkligheten. Boken är skriven för alla som vill förstå 
digitaliseringens innebörd, risker och möjligheter. Den ger 
också förslag på hur digitaliseringens utmaningar bör han-
teras, som en startpunkt för nya strategier anpassade för 
en digital verklighet. Författaren Simon Beyer, Chief Strat-
egy Officer på byrån Ingager och föreläsare inom digital 
omställning, mixar i boken egna erfarenheter och insikter 
med expertintervjuer från en rad olika fält. 

Det är en svår konst att vara chef. Den här boken utgår från 
chefens praktiska verklighet och ger stöd, exempel och 
konkreta råd kring det mest viktiga: att leda sig själv och 
sin ledningsgrupp, skapa förtroende och engagemang, driva 
förändring, kommunicera både inåt och utåt, och hantera 
kritiska situationer. Med sin bok vänder sig författarna, som 
är erfarna konsulter med lång erfarenhet av organisations- 
och ledarutvecklingsfrågor, till både nya och mer erfarna 
chefer som vill ha hjälp med det som skaver mest. 

SIMON BEYER
Formgivare: Patrik Lindkvist  Genre: Affärslitteratur  Format: 150x200 
mm  Bindning: Flexband  Sidantal: ca 220 
ISBN: 978-91-88743-39-8

MARIE NORBERG & KERSTIN ÖHRN LJUNG
Formgivare: Sanna Sporrong  Genre: Affärslitteratur  Format: 
150x200 mm  Bindning: Flexband  Sidantal: ca 160
ISBN: 978-91-88743-43-5
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BÄTTRE LOGISTIK, HELT ENKELT 
– Effektivare flöden utan tidstjuvar och flaskhalsar

FÖRENKLA PÅ JOBBET
–  Gör det krångliga lätt

Den här boken ger både en snabbkurs i logistikens grunder 
och en smart modell i sex enkla steg för hur vi alla kan 
tänka och agera för att skapa bättre flöden runt omkring 
oss. Vare sig det gäller varor eller personer, information 
eller pengar. Vem vill inte slippa onödiga tidstjuvar och 
flaskhalsar som till exempel trafikstockningar, felaktiga 
leveranser och köer till kaffemaskinen. Nina Modig, som 
efter doktorsexamen har arbetat med logistikutveckling i 
mer än 10 år, varvar i sin bok konkreta tips med exempel 
och tankeövningar.

När du har för mycket på jobbet blir dagarna lätt som ett 
enda hetsigt maratonlopp. Du hinner inte ens fundera över 
hur du skulle kunna lösa att du varken hinner med mailen 
eller alla möten, och att rutinerna på jobbet är så ineffekti-
va att de stjälper snarare än hjälper. Det är då du behöver 
boken Förenkla på jobbet som allra mest! Läs om hur du 
förvånansvärt enkelt hittar kärnan i dina vardagliga problem 
och hur du löser dem – en gång för alla! Boken är uppdelad 
i tio problemområden som förekommer på de flesta arbets- 
platser och du får steg för steg veta hur du går tillväga för 
att lösa dem.

utkommer april  

DAVID STIERNHOLM
Formgivare: Martin Ohlsson  Genre: Affärslitteratur
Format: 135x195 mm  Bindning: Flexband  Sidantal: ca 200
ISBN: 978-91-88743-34-3

utkommer april  

NINA MODIG
Formgivare: Cecilia Waxberg  Genre: Affärslitteratur  Format:  
160x210 mm  Bindning: Flexband  Sidantal: ca 170 
ISBN: 978-91-88743-48-0
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Roos & Tegnér grundades 2006 och är ett ledande fackboksförlag.  
Vi tror att ord kan göra skillnad. Att vi genom att sprida kunskap, idéer 
och inspiration kan bidra till att människor utvecklas. När vi beskriver 
oss själva använder vi ofta ord som personliga, flexibla, utmanande och 
moderna. Våra författare är spridda över Sverige och våra utgivnings- 
områden är främst trädgård, affärslitteratur, resor, psykologi, ekonomi, 
inredning, personlig utveckling, biografier och humor.


