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Entreprenören Carina Sunding aktuell med ny bok 

Make It Happen är förändringsbibeln för dig som vill 
hitta framåtkraften 
 
Entreprenören och inspiratören Carina Sunding hjälper den som längtar efter förändring i nya 
boken Make It Happen – 10 steg till att forma din framtid som utkommer 4 januari. I tio konkreta 
steg får läsaren nycklar för att komma loss, hitta kraften framåt och börja skapa det liv man dröm-
mer om och längtar efter. Som grundare av det stora kvinnliga nätverket 4good har hon mött  
tusentals kvinnor genom åren som har suttit fast i både jobb och en livsstil de inte vet hur de ska 
komma vidare ifrån. Nu kommer äntligen boken hennes nätverk har frågat efter och med en  
metod som på många sätt är skapad tillsammans med alla dessa kvinnor. 
   

 

– Jag vill få läsarna att se sig själva med nya ögon! Jag vill stötta dem i att skapa förändringarna de 
längtar efter, vare sig det är att karriärväxla eller leva ett friare liv med full kraft. Det handlar om att 
sänka hinder, tänka större och att i små steg börja ta sig framåt istället för att fastna i övertänkande 
och rädslor som många av oss lätt gör. Att låta nyfikenheten vara större än rädslan. Ingen ska behöva 
känna att livet springer ifrån en och ångra att man kanske inte tog chansen att förverkliga sina idéer, 
drömmar eller skapa det liv man egentligen vill ha, säger Carina Sunding.  

Make It Happen – 10 steg till att forma din framtid är fylld med en mängd konkreta och utvecklande 
övningar som får läsaren att bli modigare, tänka nytt, drömma större och få saker i sitt liv att hända. 
Carina delar med trovärdighet och igenkänning med sig av sin egen resa och utmaningarna längs 
vägen. Hon har själv kastat sig ut och utmanat sina egna rädslor gång på gång trots panikångest och 
stora tvivel. Som att säga upp sig utan att ha ett jobb, driva eget utan lön, förverkliga drömmen om 
att intervjua flera stora världsstjärnor och hur hon besegrat rädslor stora som berg och, ja, även  
Afrikas högsta berg Kilimanjaro.  



 

 

 

– Carina Sunding inspirerar på djupet. Jag har personligen följt henne och hennes arbete under 
många år. Carina lever som hon lär och har en unik förmåga att entusiasmera och stärka andra och 
vet allt om hur man går från tanke till verklighet. Därför vet jag med säkerhet att hon med denna 
otroligt konkreta förändringsbibel kommer att hjälpa alla som upplever att de kört fast att våga ge sig 
ut på en förändringsresa och steg för steg skapa de liv de längtar efter, säger Alexandra Lidén, 
förlagschef på The Book Affair.  

Carina Sunding har arbetat med personlig utveckling i över 20 år och är skapare av Make It Happen-
metoden, en metod som med små steg och enkla verktyg hjälper den som vill påbörja resan mot sitt 
drömliv. Hon är även grundare av Sveriges största kvinnliga nätverk 4good, 4good Book Club samt en 
av Sveriges populäraste inspirationspoddar, Sunshinepodden.  

Följ gärna Carina på Instagram eller besök hemsidan. 

Varmt välkommen med intervjuförfrågan, kontakta: 
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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 


