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POCKET FRÅN VOLANTE

Arash Sanari

SVERIGEVÄNNER

På sommarens pocketlista finns allt som behövs för Svemestern: guiden till den
fantastiska biologiska mångfald som frodas bakom husknuten, den forskningsbaserade
meditationsboken att plocka upp efter yogamattan, hysteriska rapporter från mötet med
svensk kultur, en hisnande spionberättelse och den främsta guiden till bullet journaling – när
du är redo att komma tillbaka till verkligheten, det vill säga.

Historien om hur pappa och jag försökte bli svenskast på
Tjörn
”Det finns böcker jag skulle önska att alla läser. Det här är en sådan
bok […] En oemotståndlig bok, varm, rolig och tankeväckande”
– Ingalill Mosander

Anne Sverdrup-Thygeson

”Vilken underbar bok. Så mycket värme, humor och klokskap …
rolig men också smärtsam när jag ser oss genom deras blick”
– Amelia Adamo

Om småkrypen vi inte kan leva utan

”Boken är hisnande, hjärteknipande, dråplig och ögonöppnande”
– Pernilla Ericson, Aftonbladet

INSEKTERNAS PLANET

Utan insekter, ingen pollinering – men inte heller någon
förmultning. Inte heller någon föda för de många fåglar
och djur som lever av insekter. För varje människa som
lever på jorden finns det 200 miljoner insekter. Men medan
människornas antal de senaste 40 åren har dubblerats, har
insekternas samtidigt halverats.
Oavlåtligt fascinerande av professorn som också gjorde succé
som sommarpratare.
ISBN 978-91-8904-368-8
Utgivning 2020-04-17

ISBN 978-91-7965-023-0
Utgivning 2020-06-01

Mark Sullivan

UNDER EN BRINNANDE HIMMEL
Fem böcker i en; spionthriller, kärleksroman, historisk
äventyrsberättelse, verklighetstrogen biografi och osannolik
hjältesaga på samma gång.
Betyget 4.8 av 5 på Amazon baserar sig på närmare 24.000
recensioner. Boken kommer att filmatiseras som TV-serie med
Tom Holland i huvudrollen.
ISBN 978-91-890-4398-5
Utgivning 2020-05-20

Daniel Goleman & Richard J Davidson

STILLHETENS STYRKA

Vetenskapen om meditation

Har meditation verkligen de otroliga effekter som
påstås? Och vilka meditationsformer ger vilka resultat?
Här läggs de häpnadsväckande resultaten av
forskningen på området fram. Fokusförmåga förbättras
snabbt, stress och inflammation dämpas påtagligt och
stökiga skolklasser blir lugnare. Dessutom får läsaren
möta en rad intressanta karaktärer – från mannen som
fått hjälp att hantera sin posttraumatiska stress efter
11 september till yogis som mediterat i över 60 000
timmar.

Ryder Carroll

BULLET JOURNAL-METODEN

Samla dina tankar, organisera ditt liv, forma din framtid
Rensa bort distraktioner och fokusera din tid och energi på det som
är verkligt meningsfullt, både på arbetet och i ditt privatliv!
Boken för frusterade list-skrivare, överväldigade multitaskare och
kreativa som behöver lite struktur.

ISBN 978-91-890-4372-5

ISBN 978-91-8904-367-1

Utgivning 2020-05-20

Utgivning 2020-07-25

Jared Diamond

VETE, VAPEN OCH VIRUS
Jared Diamonds banbrytande och
Pulitzerprisbelönade klassiker satte när den
kom ut på 1990-talet standarden för hela
den populärvetenskapliga genren, med
sitt omfattande perspektiv, den bekväma
orienteringen i en rad olika vetenskaper
och inte minst det lättfattliga språket och
den medryckande skildringen. Därför har
den en självklar plats i Volantes serie med
fackboksklassiker.
Det är en briljant kortfattad historik över
mänsklighetens historia med det uttalade
syftet att tillbakavisa alla rasbiologiska
förklaringar till varför jordens folk idag
lever under så olika betingelser.

Skavlan-intervju i maj!
ISBN 978-91-89043-52-7
Utgivning 2020-05-21
Sidantal ca 446
Översättare Inger Johansson

➔ RELATERAT MATERIAL: DIAMOND OCH HARARI DISKUTERAR SINA BÖCKER

OM FÖRFATTAREN

VOLANTE KLASSIKER

Jared Diamond är känd för flera
populärvetenskapliga böcker om mänsklighetens
evolution. Diamond har förutom sina två
professurer också kunskap inom bland annat
ekologi och evolutionsbiologi. Bland de priser
han tilldelats utmärker sig Pulitzerpriset 1998 för
bästa faktabok för Vete, vapen och virus, National
Medal of Science 1999 och Kunskapsprisets
internationella hederspris 2010.

Volantes klassikerserie utökas nu med Jared Diamonds Vete, vapen och virus, ett verk
som efter tjugotre år fortfarande står sig och ständigt refereras till.

”En bok som ställer de stora frågorna – och ger
stora svar” – Yuval Noah Harari
”Fascinerande … lägger grunden för förståelsen av
vår historia” – Bill Gates

Volante klassiker består av kloka och roliga böcker som står sig, som fortfarande
refereras till, pratas om och är användbara efter många år. Det är också ett försök att
sätta fokus på facklitteraturens märkligt förbisedda ställning i Sverige. Det är moderna
klassiker som förändrat vårt sätt att se och förnimma världen och som satt djupa
avtryck i samhället. Och böcker som dessutom är inspirerande att läsa, inte bara för
deras fakta utan också på grund av hur de är skrivna.
Alain de Bottons Filosofins tröst inledde serien 2019 och fler titlar planeras under
2021.

Mattias Goldmann

DÖDSSYNDA FÖR KLIMATET (ETT SMAKPROV)

Så räddar vi planeten med lust, lättja,
girighet, vrede, avund, högmod & frosseri

• Högmod
Denna dödssynd lär oss att
- Klimatledarskap är höjden av kaxighet och högmod.

KLIMATSYNDA!

”Byt inte livsstil för att rädda klimatet, rädda
klimatet för att bevara din livsstil. Vi kan inte
längre förlita oss på dygdighet och altruism.
Nu hejdar vi klimatförändringarna genom att
plocka fram de sju klassiska dödssynderna.
Begår vi dem alla, kan vi rädda klimatet!”
Mattias Goldmann går dödssynd för dödssynd
igenom de skarpaste argumenten, de bästa
exemplen på lyckade hållbarhetsprojekt
från runtom i världen och de roligaste
utmaningarna vi alla kan ta oss an för att
ställa om en gång för alla. Detta är en
bok som är lika angelägen och användbar
för privatpersoner som företag och
organisationer från lokal till global nivå.
ISBN 978-91-89043-20-6
Utgivning 2020-05-20
Sidantal ca 330

- Omfamna klimatförnekarna: Deras kaxiga förnekande av samlad, entydig vetenskap tvingar oss att skärpa
argumentationen och ständigt vara på tå.
- Det nu finns en kamp om att ta täten i klimatomställningen mellan länder, städer, företag, organisationer
och individer. Den ska du, jag och vi vinna!
- Ett gott ledarskap är demokratiskt. Det är när folk vill ta klimatledningen som vi faktiskt kan göra det.
- Det inte finns någon systematik i vem som tar klimatledningen – det avgörs av personer som ger sig f-n på
det. Omfamna högmodet, var en av dem som gör skillnad!
• Girighet
• Lust
Denna dödssynd lär oss att
- Världssamvete, dygdighet och uppoffringar är goda ting, men de räcker inte hela vägen för att klara
klimatutmaningen. Det måste få vara lustfyllt att ställa om.
- Vi ändrar inte vår livsstil för att hejda klimatförändringarna, vi hejdar klimatförändringarna för att
försvara vår lustfyllda livsstil.
- Mycket av det vi ser som lustfyllt i livet är också klimatsmart – hänge dig med gott samvete!
- Klimat säljer inte. Sex säljer – och de som är duktiga på
att sälja klimatsmarta lösningar utnyttjar detta.

➔ RELATERAT MATERIAL: GOLDMANN I KLIMATPODDEN

- Ska klimatarbetet bli lustfyllt, måste vi bli bättre på att
fira varje framgång – stor som liten.
• Avund

OM FÖRFATTAREN
Mattias Goldmann är hållbarhetschef på Sweco
och en av Sveriges mest profilerade debattörer och
inspiratörer inom klimatområdet.
Han var tidigare VD för tankesmedjan Fores,
har korats till Mäktigast i Hållbarhetssverige
och dubbats till riddare för sitt klimatarbete. Få
svenskar har så länge och så hängivet argumenterat
för en omställning till ett hållbart samhälle.
Nu presenterar han en helt ny strategi – en
optimistiskt syndig tankemodell för att vi en
gång för alla ska klara det stora målet: att rädda
klimatet.

• Frosseri
• Vrede
Denna dödssynd lär oss att
- Vi klimatengagerade har blivit för polerade,
komplettera med lite hederlig vrede för maximal effekt!
- Klimatdriven vrede måste få konsekvenser, annars
tappar den direkt all kraft.
- Klimatengagemanget behöver en gemensam fiende
att härskna till mot – som Donald Trump, så perfekt
att vi hade fått uppfinna honom om han inte hade
funnits.
- Vår ilska måste kontrolleras, eftersom vi är
etablissemanget nu: Klimatlagar och Parisavtalet är på
vårsida!
• Lättja

Maria Eriksson

DELAD

– Min berättelse om tillit, teknik och att
hyra ut sin toalett
Maria Eriksson är mitt i liv och karriär när
en separation – och ett alltmer polariserat
samhällsklimat – serverar insikten att något
måste förändras. Hon säger upp sig och
kastar sig huvudstupa in i delningsekonomin.
Hon testar couchsurfing, pryluthyrning,
co-living, co-working, jobb i gig-ekonomin,
hemmarestauranger, airbnb och airpnp – där
man hyr ut sin toalett.
Delad är Marias berättelse om året i
delningsekonomin, om personerna hon
mötte och tillitens roll i samhället. Men
framför allt är det en berättelse om
hur kontakt med människor som lever
annorlunda kan förändra ens eget liv för
alltid.
ISBN 978-91-89043-46-6
Utgivning 2020-05-25
Sidantal ca 300

➔ RELATERAT MATERIAL: MARIA ERIKSSONS DELNINGSBLOGG

OM FÖRFATTAREN
Maria Eriksson har varit ledarskribent på
Smålandsposten, Svenska Nyhetsbyrån och Svenska
Dagbladet. År 2010 blev hon chefredaktör för
Svensk Tidskrift. År 2016 sade hon upp sig för att
leva ett år i delningsekonomin, ett projekt som hon
delade med sig av på bloggen 366daysofsharing.se.
I augusti väntar hon barn tillsammans med den man
hon mötte under ”delningsåret”.

JAG DRICKER. JAG RÖKER. JAG ÄR NAKEN.
Jag står utanför metrostationen Avron där vi har bestämt att ses. ”Vad gör jag här?” tänker jag. Jag
är ju varken nudist, swinger eller särskilt intresserad av vare sig marijuana eller reiki.
Couchsurfing är verkligen en lustig plattform. Folk berättar en massa saker om sig själva. Alla
tycks vara ”open minded” och ”älska att resa”. Många couchsurfare skriver långa stycken om sina
filosofiska åsikter, favoritböcker och intima hobbyer.
/.../
Jag får erkänna att min ganska usla bloggstatistik är en faktor som driver på mig lite. För övrigt har
jag ju mer eller mindre redan lovat läsarna att jag faktiskt ska genomföra detta. Men framför allt så
tänker jag att denne Nico knappast kan ha några dolda intentioner. Vi har ju redan kommit överens
om vad som gäller. Det kan liksom inte bli några obehagliga överraskningar i form av att han helt
plötsligt tar av sig kläderna – jag vet ju redan att han är nudist. Kanske är jag naiv, men det får mig
faktiskt att känna mig mindre orolig. Vem vet, kanske är den här Nico en fantastisk person!
/.../
När vi har ätit vill Nico röka på och berätta lite mer om sina erfarenheter av Couchsurfing. Det visar
sig att de flesta av hans historier handlar om hur han blivit sviken på olika sätt. Om varför han inte
lämnar ut sitt telefonnummer längre: ”de ringde, berusade, klockan fem på morgonen.” Om varför
han inte lämnar ut sin adress: ”de sov utanför dörren.” Om varför han inte har några foton på sin
profil: ”jag skulle få alltför många förfrågningar.”
Kanske beror hans dåliga erfarenheter på att han bor i en av världens mest besökta städer. Eller så
handlar det om ett slags Couchsurfing-anda som är på väg att försvinna, inte bara här. Det händer att
jag hör äldre couchsurfare tala med nostalgi
om denna anda som de nu upplever är på väg
bort. De menar att den idealism som präglade
plattformen de första åren nu håller på att
försvinna och att många bara vill utnyttja
generositeten hos personer som Nico för att
hitta en gratis sovplats. I en storstad som
Paris kan jag tänka mig att den risken är
ännu större.
För att undvika detta har Nico skapat ett
filter för att sålla ut rätt personer. Som mig,
antar jag. Han sammanfattar det så här:
”Jag dricker. Jag röker. Jag är naken.”
Sant. Det är inte för alla.

Simon Sinek

SPELET UTAN SLUT
> 48 miljoner har sett Sineks TED talk!
Världen förändras. Världen har alltid
förändrats. Likaså organisationer, företag
och spelplaner generellt. Det här året har
det blivit tydligare än någonsin. Det kanske
finns före och efter, men det finns sällan
start och slut, utan i stället en kontinuerlig
utveckling. Det finns inga vinnare eller
förlorare i det ändlösa spelet: bara de som
ligger före och de som halkar efter.
Sinek visar övertygande hur ledare som
förstår spel utan slut skapar starkare,
mer innovativa och mer inspirerande
organisationer.

VARFÖR JAG SKREV BOKEN
Det är märkligt att denna bok överhuvudtaget behöver finnas. Under hela vår historia har vi
människor så många gånger sett fördelarna med oändliga tankebanor. Stora samhällens uppgång, framsteg inom vetenskap och medicin och utforskningen av rymden har skett därför att
stora grupper av människor i en allmän gemenskap valde att samarbeta utan att ha ett bestämt
mål i sikte. Om en raket som var på väg mot stjärnorna exploderade, för att nämna ett exempel,
listade vi ut vad det var som var fel och försökte igen … och igen … och igen. Och vi slutade
inte ens när vi hade lyckats. Detta gjorde vi inte för en utlovad bonus i slutet av året, utan vi
gjorde det därför att det kändes som om vi bidrog till något som var större än vi själva, något
med ett värde som skulle bestå långt efter vår egen livstid.
/.../
Även om många av oss beklagar sakernas tillstånd verkar det som om marknadens önskan
att behålla status quo är starkare än viljan att förändra den. När vi säger sådant som att
»människor måste gå före vinsten« möter vi ofta motstånd. Många av dem som kontrollerar det
nuvarande systemet, många av våra nuvarande ledare, säger att vi är naiva och inte förstår oss
på affärslivets realiteter. Följden blir att alltför många av oss retirerar. Vi fogar oss i att vakna
upp med olustkänslor inför att gå till arbetet, att känna oss otrygga när vi är där och att behöva
anstränga oss för att kunna förverkliga oss själva. Och det gör vi till den grad att sökandet efter
denna flyende arbetslivsbalans har blivit till en egen industri. Det får mig att undra om vi har
något annat, genomförbart alternativ.
/.../

ISBN 978-91-89043-40-4
Utgivning 2020-08-25
Sidantal 232
Översättare Kjell Waltman

➔ RELATERAT MATERIAL: SINEK HISSPITCHAR SPELET UTAN SLUT

OM FÖRFATTAREN
Simon Sinek är författare till världssuccén Start
with Why utgiven av Volante med titeln Fråga först
varför: hitta din mening och inspirera till handling
(2018).
Han är en av världens mest eftertraktade föreläsare
inom ledarskap och motivation och hans TED
talk How great leaders inspire action är en av de
populäraste TED-föreläsningen någonsin med över
48 miljoner visningar.

Det ligger inom vår förmåga att bygga en värld där de allra flesta av oss vaknar varje morgon
och känner oss inspirerade, trygga och självförverkligade när kommer hem efter jobbet. Det
slags förändring som jag förespråkar är inte lätt. Men det är möjligt. Med goda ledare – framstående ledare – kan denna vision bli verklighet. Framstående ledare är sådana som tänker
bortom det »kortsiktiga« kontra det »långsiktiga«. Det är sådana som vet att det inte handlar
om nästa kvartal eller nästa val utan om nästa generation. Framstående ledare formar sina organisationer så att dessa förblir framgångsrika långt efter deras egen livstid, och när de gör det blir
fördelarna – för oss, för affärerna och till och med för aktieägarna – utomordentligt stora.
Jag har inte skrivit den här boken för att omvända dem som
försvarar status quo. Jag har skrivit den för att samla dem som
är redo att ifrågasätta det rådande tillståndet och ersätta det
med en verklighet som är mycket mer tilltalande för vårt djupt
rotade mänskliga behov av att känna säkerhet, att bidra till
något som är större än vi själva och att försörja oss själva och
våra familjer. En verklighet som fungerar för vårt bästa som
individer, som företag, som samhällen och som art.
Om vi tror på en värld där vi varje dag kan känna oss inspirerade, trygga och tillfreds, och om vi tror att ledare är de
människor som kan förverkliga en sådan vision, då är det vårt
kollektiva ansvar att finna, lotsa och stödja dem som är engagerade i att leda på ett sätt som med större sannolikhet kommer att väcka denna vision till liv. Och ett av de steg vi behöver ta är att lära oss vad det innebär att leva i Spelet utan slut.
London, England, den 4 februari 2019
Simon Sinek

➔ RELATERAT MATERIAL: SAMMANFATTNING AV SPELET UTAN SLUT

Ryan Holiday

OM FÖRFATTAREN

– Den klassiska konsten att vända
motgångar till fördelar

Ryan Holiday är tveklöst en av USA:s mest
intressanta unga tänkare och en oerhört populär
föreläsare. Han har skrivit en rad böcker och nu
presenteras han för en svensk publik genom den
efterlängtade utgåvan av Hindret är vägen på
svenska.
Ryan Holidays unika ton och framställning
har också gjort Hindret är vägen till något av
obligatorisk läsning i ett flertal stora lag som New
England Patriots, Seattle Seahawks, Chicago Cubs
och University of Texas manliga basketlag.

HINDRET ÄR VÄGEN

Med hjälp av stoicismens tänkare som
Marcus Aurelius och Seneca, presenterar
Ryan Holiday de klassiska sätten att förhålla
sig till missöden och svårigheter och vända
dem till fördelar – till och med vinster.
Hindret är vägen hjälper läsaren att byta
mindset och är sprängfylld med historiska
exempel och påminner en del om Alain de
Bottons klassiska Filosofins tröst fast ännu
mer handfast. Därför är det egentligen
inte så konstigt att den redan har hunnit
bli en kultklassiker internationellt. Bland
kända fans tillhör bland andra Arnold
Schwarzenegger och hip hop-ikonen LL
Cool J.
ISBN 978-91-7965-036-0
Utgivning 2020-08-18
Sidantal ca 250
Översättare Niklas Darke

KAPITELRUBRIKER (EXEMPEL)

– Du har makten
– Få makt över känslorna
– Byt perspektiv
– Lev i nuet
– Gör ditt jobb, gör det ordentligt
– Det rätta är det som fungerar
– Låt hindren riva sig själva
– Var beredd på att ingenting funkar
– Konsten att vilja
– En inre tillflyktsort
”Den här boken om stoicismen har tagit NFL med – Konsten att acceptera
storm.”
– Älska vad du måste göra: amor fati
– Sports Illustrated
– Det som är större än du
– Minns att du är dödlig
”En bok att ha på nattduksbordet för alla framtida
– Gör dig redo för omstart
och nuvarande ledare i världen.”
– Robert Greene (författare till The 48 Laws of
Power och The Art of Seduction)

UR FÖRFATTARENS FÖRORD
Att övervinna hinder är en konst som består av tre nödvändiga steg. (…)
Det är en enkel process (men samtidigt inte lätt).
Här finns exempel på hur människor har tillämpat
och praktiserat processen genom historien. Syftet är
att läsaren ska präglas av denna livshållning och
förstå hur genialisk den är – och på så sätt kunna
upptäcka nya öppningar så snart en stängd dörr
dyker upp.
Av de praktiska exemplen kan man lära sig att
hantera vanliga hinder som ”låser ute” eller ”hägnar in”, den sorts hinder som alltid har hejdat
människor – och hur man kan tillämpa dessa
generella strategier på sitt eget liv. För hinder är
inte bara något som man kan förvänta sig, det är
också något att bjuda in.
Bjuda in?
Ja, för faktum är att hinder ger oss möjlighet att
pröva oss själva, testa nya saker, lufta våra vingar
och, i slutändan, frodas.
Hindret är vägen.

David Epstein

BREDD

– Därför lyckas generalister i en
specialiserad värld
Generalisten – inte specialisterna – har de
bästa förutsättningarna inom alla samhällets
områden, särskilt de komplexa och oförutsägbara. Lärdomarna för vår tid är många.
Kunnigt, underhållande och övertygande
argumenterar Bredd för att vi borde kultivera
och upphöja ineffektiviteten. De som prövar
och ger upp tillräckligt många gånger uppnår
ofta de riktigt framgångsrika karriärerna. De
mest framgångsrika innovatörerna är alltid
multidisciplinära genier snarare än ensidigt
briljanta. När datorer och AI tar över allt
mer av det riktigt avancerade tänkandet är
det människor som förmår tänka brett som
kommer att lyckas bäst.
ISBN 978-91-89043-52-7
Utgivning 2020-08-18
Sidantal ca 350
Översättare Bitte Wallin

TEMAN FRÅN BOKEN:

CITAT FRÅN BREDD:

EXPERTUTLÅTANDEN:

FÖRÄLDRASKAP		
		

”Alla bearbetar saker olika fort,
så låt ingen få dig att känna att du
ligger efter.”

”Jag vill ge Bredd till alla barn
som blir tvingade att spela fiol
när de egentligen vill spela
trummor.”
– Amanda Ripley, författaren till
The Smartest Kids in the World

AFFÄRER

”En diversifierad grupp
specialister kan inte helt och hållet
ersätta vad en bred individ bidrar
med. Även om du går vidare från
ett arbetsområde eller en hel
domän så är inte den erfarenheten
på något sätt bortkastad.”

”Det är fängslande läsning som
kommer att få dig att ifrågasätta
ditt nästa steg i karriären.”
– Adam Grant, författaren till
Give and Take och Originals

UTBILDNING

”Närma dig din egen
personliga resa och projekt som
Michelangelo närmade sig ett
marmorblock, villig att lära och
anpassa dig.”

”David delar med sig av så
mycket livsviktig och avslöjande
information om prestation,
framgång och utbildning.”
– Susan Cain, författaren till
Quiet

IDROTT

”Blivande eliter spelar vanligtvis
ett antal sporter, vanligtvis i
en ostrukturerad eller bara lätt
strukturerad miljö; de skaffar sig
en rad fysiska färdigheter som de
sedan kan använda sig av.”

”Absolut nödvändig… för
chefer, föräldrar, tränare och vem
som helst som bryr sig om att
förbättra sin prestation.”
– Daniel Pink, författare till När
och Drivkraft

➔ RELATERAT MATERIAL: GLADWELL OCH EPSTEIN DISKUTERAR ”RANGE”

OM FÖRFATTAREN
David Epstein är författaren bakom New York
Times-bästsäljaren Sportgenen – Vetenskapen
bakom enastående idrottsprestationer. Han har en
examen i miljövetenskap och journalistik och har
arbetat som undersökande reporter för ProPublica.

”kommer att bli höstens mest citerade bok”
– Jan Gradvall i DI

Han är senior skribent för Sports Illustrated och
bor i Washington, D.C. Bredd – Därför lyckas
generalister i en specialiserad värld är hans andra
bok och redan en storsäljande snackis runtom i
världen.

”Jag kan inte förklara hur, men David Epstein får
mig att verkligen njuta när han visar att det jag var
övertygad om i en fråga är helt fel.”
– Malcolm Gladwell

”Årets viktigaste business- och föräldraskapsbok.”
– Forbes

Jim Collins

GOOD TO GREAT:
SVÄNGHJULS-EFFEKTEN

– Hur framgångsrika företag får upp
momentum ... och varför så många
misslyckas
En monografi som kompletterar den globalt
hyllade bästsäljaren Good to great. Här
ligger fokus på att praktiskt använda och
implementera Jim Collins svänghjulskoncept
– en av hans mest inflytelserika idéer, som
framgångsrikt har använts inom en rad företag,
industrier och samhällsområden, liksom i många
start-up-företag.
Nyckeln till framgång för ett företag ligger inte i
en specifik innovation eller affärsplan. Det ligger
i svänghjulseffekten – där företaget sakta får
upp momentum och till sist når ett genombrott.
Med utgångspunkt i svänghjulsteorin förklarar
Collins hur man skapar sitt eget svänghjul, hur
man får fart på det och hur man bibehåller
sin svänghjulseffekt i tider av turbulens när
marknader förändras.
Med utgångspunkt i forskningen från sitt Good
to great-arbete och ett antal fallstudier från
företag som Amazon och investmentbolaget
Vanguard – otroliga framgångar som alla
har uppnått en remarkabel svänghjulseffekt
– visar Collins att riktigt lyckade företag
kan rubba omvärldens cirklar och uppnå
exempellösa framgångar genom att bemästra
svänghjulseffekten.

ISBN 978-91-7965-020-9
Utgivning 2020-08-13
Sidantal ca 50
Översättare Kjell Waltmann

OM FÖRFATTAREN
Jim Collins är kanske världens mest sålda
management-författare och även en
omåttligt populär föredragshållare.
Collins lever och verkar i Colorado, där han
driver sitt egna forskningslabb.

Niklas Laninge

🎧

JOBBA HEMMA
– Knuffa psyket
– Knuffa omstarten
– Knuffa teamet
– Knuffa barnen
– Knuffa kreativiteten

ISBN 978-91-7965-068-1, 978-91-7965-069-8,
978-91-7965-070-4, 978-91-7965-071-1,
978-91-7965-072-8
Utgivning 2020-06-15
Längd ca 20 minuter per del

Niklas Laninge, Sveriges första nudge-konsult, har genom åren använt psykologin för att knuffa sig själv, sina
kollegor och sina barn i rätt riktning. I ljudboksserien Jobba hemma delar han med sig av sina bästa knep när
det kommer till distansarbete.
Niklas Laninge är psykolog och Sveriges främsta expert inom beteendedesign. Sedan 2010 har Niklas hjälpt
organisationer tillämpa beteendevetenskap och psykologi för att knuffa fram önskade beteenden hos kunder,
medarbetare och användare. 2018 kom han tillsammans med Arvid Janson ut med boken Beslutsfällan.

Johan Norberg
ÖPPEN/SLUTEN
– Hur människan skapar och förstör
framsteg
Med den här boken vidgar Johan Norberg,
som nu slagit igenom internationellt som
författare, sin läsekrets. Med Öppen/Sluten
sällar han sig till en klassisk, anglosaxisk
berättartradition när han berättar
framstegens historia och undersöker den
eviga striden mellan öppenhet och slutenhet.
Öppen/Sluten är en bok för både historieoch samtidsintresserade läsare.
”Om vi ska komma tillbaka efter coronapandemin behöver världen mer öppenhet än
någonsin: öppna sinnen, öppna hjärtan, öppna
kommunikationer, öppna marknader. Johan
Norbergs utmärkta bok visar hur öppenheten
har varit nyckeln till vår arts framsteg i över 10
000 år – och att den är hemligheten bakom fred
och framgångar i vår tid.” – Matt Ridley

SAGT OM FRAMSTEG
”Johan Norberg är något så ovanligt som en svensk
intellektuell världskändis. Jag kan inte komma på någon
annan som har en så ryktbar ställning.”
– PM Nilsson i Expressen
”Vad som är förenligt med rikedom i en fri ekonomi är att
fattiga kan ta sig ur sitt armod. Detta har Johan Norberg
mer än någon annan oförtröttligt påtalat och påvisat,
senast i den internationellt rosade boken Framsteg.”
– Lena Andersson i Dagens Nyheter
”En fantastisk bok … Norberg släpper loss en virvelvind av
bevis … Den här boken är en explosion av sunt förnuft.”
– The Economist
”En övertygande skildring”
– Wall Street Journal

ISBN 978-91-89043-50-3
Utgivning 2020-08-25
Sidantal ca 350
Översättare Ulrika Miranda Junker

➔ RELATERAT MATERIAL: INTERVJU PÅ FOXNEWS OM SVERIGE I PANDEMIN

OM FÖRFATTAREN
Johan Norberg är författare, dokumentärfilmare
och idéhistoriker. Han är också en ofta anlitad
föreläsare över hela världen inom områden som
entreprenörskap, megatrender och globalisering.
Hans filmer har framför allt nått en amerikansk
publik. Han har skrivit femton böcker om
många olika områden – från global ekonomi till
lyckoforskning – som har nått en global publik och
översatts till över 25 språk.
”Johan Norbergs utmärkta bok visar, med
hundratals exempel, hur öppenheten har varit
nyckeln till vår arts framsteg i över 10 000 år – och
att den är hemligheten bakom fred och framgångar
i vår tid.” – Matt Ridley

EN SAMTIDSKOMMENTAR
Boken Öppen/Sluten har föregåtts av e- och
ljudboken Viruset och världen som har fungerat
som en typ av trailer för den stora, nya boken.
Viruset och världen kom ut i rekordsnabb fart
mitt i coronapandemin. Johan Norberg hade så
när fastnat i USA då karantäntillstånd utlystes.

SAGT OM VIRUSET OCH VÄRLDEN
”med en klarsyn som kan kallas klokhet”
— Fredrik Sjöberg i Svenska Dagbladet

KLOK OCH ROLIG VÄXTHJÄLP FÖR SMÅ KNOPPAR

Volantes devis har alltid varit att göra världen klokare och roligare. I 15 år har vi gjort
precis det genom att ge ut sakprosa av högsta kvalitet skriven av forskare, experter och
tänkare som visar vägen inom sina fält – skribenter som Max Tegmark, Daniel Kahneman,
Jonna Bornemark, Simon Sinek, Anne Hope Jahren, Nassim Nicholas Taleb, Daniel Pink,
Adonis, Linda Liukas, Micael Dahlen, Emma Frans, Alain de Botton, Neil DeGrasse Tyson,
Alexander Norén och Nelson Mandela. Fantastiska skribenter med vassare pennor än de
flesta. Vi har stått upp för behovet av kunskapsbärande, idéspridande och tankeväckande
böcker i den allmänna debatten, och för dess rätt att kallas litteratur. Med Volante Knopp
har vi öppnat vår utgivning för en ny generation.
Volante Knopp utgör ett särskilt rum i vår utgivning, för barn- och ungdomsböcker. Här
satsar vi på högkvalitativ populärvetenskap tillgänglig för alla nyfikna hjärnor.
Förutom böckerna i Hej Ruby!-serien och Randall Munroes Så funkar allt, som flyttas över
till Volante Knopp i samband med nytryck, satsar vi på såväl nya titlar som klassiker (Dr
Seuss!) och anpassningar av Volantes vuxenutgivning. Att Anne Sverdrup-Thygesons hyllade
bok Insekternas planet skulle följas av barnboken Insekternas hemligheter ligger helt i linje
med Knopp-tanken.

SOMMAR
2020

Så, varför Knopp? En ordlek, förstås – det är främst med knoppen vi upplever böcker. Och
Volante har som bekant sedan starten haft en blomma som symbol.

ma)
(Blom

(Knopp)

Anne Sverdrup-Thygeson

INSEKTERNAS HEMLIGHETER

Bland bärfisar, tvestjärtar och
zombiebaggar

I denna bearbetning av hyllade Insekternas
planet, med magiska illustrationer av Nina
Marie Andersen, visar Anne SverdrupThygeson de fantastiska insekter som lever
i våra bäckar, sjöar, skogar, hagar och hus.
Mygglarver som andas med snorkel, myror
som mjölkar bladlöss och flugor som går
uppochner i taket.
Dessutom får vi läsa om de ovanligaste
krypen i världen. En liten geting som gör
nyckelpigor till zombier, en larv som dödar
andra insekter genom att fisa på dem och
skalbaggar som kan blinka. Insekter och
småkryp kan vara coola, roliga och lite
jobbiga, men framförallt hade vi inte klarat
oss utan dem.
ISBN 978-91-89043-36-7
Utgivning 2020-05-25
Sidantal ca 120
Översättare Helena Sjöstrand Svenn &
Gösta Svenn

➔ RELATERAT MATERIAL: ANNE SOMMARPRATAR

OM FÖRFATTAREN
Anne Sverdrup-Thygeson är
professor vid Norges miljö- och
biovetenskapliga universitet
NMBU. Hon har doktorsgrad
i bevarandebiologi och undervisar i naturförvaltning och
skogsmångfald. Anne har
vigt sitt liv åt att förstå och
försvara insekterna. Boken
Insekternas planet (2019) är
en internationell succé och
hennes populärvetenskapliga
genombrott. Hennes Sommar i P1
(juli 2019) hyllades samstämmigt
av lyssnare och press.

MISSA INTE DENNA BOK SOM KOM TIDIGARE I ÅR PÅ VOLANTE KNOPP!
Tim Marshall

GEOGRAFINS MAKT

12 enkla kartor som förklarar världen
Hur blev USA en supermakt?
Varför börjar folk kriga?
Och varför är vissa länder rika medan andra är fattiga?
Svaren på de här frågorna och många er hittar du i denna spännande bok, som använder roliga kartor
för att förklara hur geografin har format såväl nuet som det förflutna.
Upptäck hur världens ledare styrs av berg, floder och sjöar – och varför geografin får historien att
upprepa sig gång på gång.
ISBN 978-91-8904-311-4
Utgivning 2020-01-24
Sidantal 80
Översättare Niklas Darke

➔ RELATERAT MATERIAL: VÄRLDSREPORTERN MARSHALL OM BAKGRUNDEN

För en klokare
& roligare värld.

