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Efter succépodd och sommarprat – nu kommer Agneta 
Sjödins efterlängtade bok Så in i själen 
 
Agneta Sjödins bok Så in i själen släpps den 2 november. Efter ett år av djupgående samtal med 
både kända och okända själar i succépodcasten Så in i själen bestämde sig Agneta för att dela med 
sig av sina egna reflektioner, lärdomar, insikter och verktyg som hon själv har haft nytta av på sin 
inre resa.   
   

 
 
Själv har hon varit en sökare hela livet. Det inre utforskandet började redan som barn när hon gick i 
söndagsskolan och längtade efter att bli en del av ett högre syfte, få tjäna det goda för att sprida ljus 
och kärlek i världen. Sökandet ledde till att Agneta år 2004 vandrade pilgrimsleden El Camino de San-
tiago, ett förslag från hennes vän författaren Paulo Coelho.  

I boken Så in i själen vill Agneta inspirera läsarna att göra sin egen inre resa, oavsett tro.  

– Varje människas sökande efter mening med just hennes liv ser olika ut. Vi kan och ska inte förvänta 
oss att alla ska tycka eller söka som just vi gör. Men det jag vet med säkerhet är att all förändring 
börjar inom oss. I djupet av vår själ. Jag tror att det finns en törst efter andlighet i vårt samhälle idag, 
en längtan efter att få känna mening och ett slags frid inombords. Alla har en själ. Alla behövs. Min 
dröm är att min bok ska få läsarna att våga stråla som aldrig förr, säger Agneta Sjödin.  



 

 

 

– Agnetas breda kunskap inom det själsliga området, i kombination med hennes egen, utforskande 
spirituella resa gör den här boken till ett måste för alla som är intresserade av personlig utveckling. I 
dagens turbulenta samhälle behöver vi mer än någonsin titta inåt för att hitta kraften och styrkan 
som finns inom oss. I boken Så in i själen visar Agneta vägen på ett lika inspirerande som självklart 
sätt, säger Carina Nunstedt, förläggare.  

Agneta Sjödin föddes i Hudiksvall och har sedan debuten framför kameran 1992 blivit en av våra 
mest folkkära tv-profiler. Sedan 2020 leder hon podcasten Så in i själen där hon varje vecka talar med 
en ny gäst om hur vi hittar balans och lugn i oss själva och i vår själ. Hon har även skrivit både fack- 
och skönlitteratur, bland annat storsäljande romanen En kvinnas resa. Boken Så in i själen är hennes 
elfte bok.  

 

ISBN (inb) 9789198652536 | Utgivningsdag 2 november 
Så in i själen utkommer även som ljudbok 30 november, inläst av författaren själv.   

 
För mer information, kontakta gärna:  
Varmt välkommen att kontakta Schyttberg PR för intervjuförfrågningar, recensionsexemplar eller 
mer information: Jenny Schyttberg jenny@schyttberg.se 0706-24 30 23 
 
 
The Book Affair är ett bokförlag som ger ut både fack- och skönlitteratur och erbjuder författare  
marknadens mest moderna och flexibla samarbetsavtal för alla format. Förlaget grundades 2018 av  
Alexandra Torstendahl och Alexandra Lidén och nischar in sig på kvalitativ utgivning och  
entreprenörsdrivna upphovsmän. Läs mer på www.thebookaffair.se 


