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CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON är professor i medi

cinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet, där hon forskar på 

aptitkontroll och hälsosam mat. Hon har mångårig erfarenhet av både 

undervisning och forskning. Charlotte ErlansonAlbertsson är en flitigt 

anlitad föreläsare och har skrivit flera böcker i ämnet. Hennes speci

fika intresse är den mat som vi lätt äter för mycket av, det vill säga 

mat rik på socker, fett och salt. 

FÖRFATTARE: Charlotte ErlansonAlbertsson | TITEL: Äta för livet! – Maten som gör dig frisk och stark | GENRE: Familj och hälsa  

FORMGIVARE: Misan Friberg | ISBN: 9789187905711 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 300 | UTGIVNING: augusti

ÄTA FÖR LIVET! – MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN 2017

Är vitt mjöl verkligen så farligt? Det där med lchf och 5:2 
– hur bra är det, egentligen? Och hur vet jag att min dotter  
  som blivit vegan får i sig alla näringsämnen hon behö-

ver? Teorierna om vad vi bör äta för att hålla oss friska och må bra 
duggar tätt. Men det är inte lätt att navigera i djungeln av ofta mot-
sägelsefulla tips och teorier från mer eller mindre själv utnämnda 
matexperter. Det är lätt att få en känsla av att man äter fel nästan 
hur man än väljer. Så vem kan man lita på?   

Efter ett helt yrkesliv ägnat åt matforskning bjuder professor 
Charlotte Erlanson-Albertsson i Äta för livet på sin samlade kun-
skap och ger sina bästa råd om hur vi väljer mat som vi verkligen 
mår bra av på lång sikt. Efter en heltäckande men lättillgänglig 
genomgång av matens olika komponenter får läsaren konkreta 
tips på hur man äter hälsosamt på ett sätt som funkar i vardagen. 
Boken avslutas med en genomgång av för- och nackdelar med våra 
vanligaste dieter. 

Vilse i kostrådsdjungeln?
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ANNETTE MELANDER BERG är VD på och grundare av Light

finder AB, och har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med ledar

skapsfrågor och kundrelationer i företag av olika storlek och i olika 

utvecklingsskeden. Hennes bakgrund spänner från marknadsansvar 

på Aller Media till tillväxtföretag och arbete med entreprenörer och 

affärsänglar. Boken baseras på egna erfarenheter, expertintervjuer 

och vedertagen teori. 

FÖRFATTARE: Annette Melander Berg | TITEL: Växtkraft – Värdeskapande verktyg för chefer och entreprenörer | FORMGIVARE: Ranelid reklambyrå  

GENRE: Ekonomi & ledarskap/management | ISBN: 9789187905742 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 200 | UTGIVNING: maj

VÄXTKRAFT – VÄRDESKAPANDE VERKTYG FÖR CHEFER OCH ENTREPRENÖRER SOMMAREN 2017

Vill du skapa värde och göra din organisation fram-
gångsrik? Vill du få ut det bästa av dig själv och dina med-
arbetare och utveckla relationen med era kunder? Svarar 

du ja kommer du att ha nytta av den här handboken. 
Var och en av oss har stora möjligheter att skapa positiv för-

ändring genom att göra medvetna val och arbeta med oss själva. 
Värde byggs inifrån och ut, och med ett gott ledarskap bygger du 
en intern kultur och struktur som möjliggör för medarbetare att 
ha externt fokus. En framgångsrik organisation måste vara lyhörd 
för kundens behov, och om medarbetarna kan arbeta utan internt 
energiläckage och stress, ökar möjligheten att ha ett externt fokus. 

Växtkraft hjälper dig att gå från ord till handling med konkre-
ta råd och verktyg. Använd dem på strategisk nivå och i det dag-
liga arbetet för att förbättra ledarskapet, medarbetarskapet och 
kundskapen, det vill säga din egen prestation, dina medarbetares 
prestationer och era kundrelationer. 

Verktygslåda för lönsam tillväxt
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MATS FOGELQVIST har jobbat i ledande positioner inom försälj

ning och marknadsföring på några av världens största företag. Sedan 

2012 driver han egna företaget Crossfell, där han utbildar och coachar 

chefer och säljare över hela världen i den insiktsdrivna säljmodellen. 

Mats är också uppskattad för sina föreläsningar där han inspirerar 

och ger nya perspektiv på försäljning som får den mest förhärdade 

traditionalisten att omvärdera sitt arbetssätt. 

FÖRFATTARE: Mats Fogelqvist | TITEL: Slutsålt – Konsten att hjälpa kunder att köpa | FORMGIVARE: Sanna Sporrong | GENRE: Ekonomi & ledarskap/management 

ISBN: 9789187905728 | FORMAT: 150 x 200 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 250 | UTGIVNING: maj

SLUTSÅLT – KONSTEN ATT HJÄLPA KUNDER ATT KÖPA SOMMAREN 2017

Det handlar inte längre om att tillfredsställa kundens 
behov – det klarar de bra på egen hand. Nej, det handlar 
istället om att hjälpa kunden att köpa. För hjälp behö-

ver de. Men hur gör man det? Jo, du måste skaffa dig insikter om 
kunden, men inte vilka insikter som helst. Det finns fyra olika 
kategorier och din förståelse för dem kommer avgöra din fram-
gång som säljare. 

Den här boken handlar om just detta, om insiktsdriven för-
säljning. Det är en säljmodell för den tid vi lever i, en tid där in-
formation är tillgängligt för alla. Den är baserad på forskning, 
beteendevetenskap och det som faktiskt fungerar i praktiken.  
I boken blandas teori med handfasta råd och exempel, och den 
passar lika bra för säljproffs som för nybörjare. 

Den traditionella säljtekniken är död
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MALIN GYLLIN driver HRkonsultföretaget Stand By You och har 

arbetat med rekrytering under 20 år på både små och stora företag, 

både nationellt och internationellt. Tjänsterna har varit på flera olika 

nivåer, från medarbetare i produktion till VD och ledningspositioner.

 

FÖRFATTARE: Malin Gyllin | TITEL: Hitta rätt medarbetare – Så gör du en träffsäker rekrytering | FORMGIVARE: Sanna Sporrong   

GENRE: Ekonomi & ledarskap/management | ISBN: 9789187905735 | FORMAT: 130 x 210 mm | BINDNING: Flexband | SIDANTAL: ca 170 | UTGIVNING: maj

HITTA RÄTT MEDARBETARE – SÅ GÖR DU EN TRÄFFSÄKER REKRYTERING SOMMAREN 2017

Ni ska rekrytera och ansvaret ligger på dig som chef 
att hitta rätt person – hur gör du? 

Att anställa ny personal är ofta en positiv aktivitet 
som kan utveckla verksamheten, men också en betydande inve-
stering. Hitta rätt medarbetare hjälper dig att lyckas – och minska 
risken för en kostsam och på alla sätt jobbig felrekrytering. Steg 
för steg får du kunskap och råd om alla moment i rekryterings-
processen, från förberedelse, urval och intervju till slutförande 
och introduktion.

Rekrytering är en sådan uppgift som kan verka enkel och som 
ledningen ofta tycker att chefer ska kunna sköta själva. Men det 
är inget som sker med vänster hand lite då och då. För att lyckas 
hitta rätt medarbetare är det viktigt att du är noggrann och pro-
fessionell, hela vägen. 

Använd boken som en praktisk guide. Den fungerar för alla 
typer av organisationer och oavsett om du genomför rekrytering-
en helt på egen hand, med hjälp av HR-funktionen eller med en 
extern rekryterare. 

Konsten att rekrytera rätt


