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Nu blir Printz Publishing fler på förlaget! 
 

Med en ständigt växande lista och ökad försäljning är det dags för Printz 
Publishing att utöka personalstyrkan. Nytillskotten är två förläggande  
redaktörer: Christoffer Holst som närmast kommer från Books and Dreams  
där han har jobbat som redaktör samt Sofia Ejheden, tidigare förläggare och 
produktionschef på Kalla Kulor förlag. 
 
Sofia Ejheden och Christoffer Holst börjar båda den första januari 2016.  
 
- För oss på förlaget betyder det mycket att Christoffer och Sofia börjar. Dels 
kompletterar de oss med sina erfarenheter och andra perspektiv och dels ska  
det bli fantastiskt att vi nu när vi blir fler har möjlighet att öka utgivningen,  
berättar Anna Levahn, Marknadschef på Printz Publishing.  
 
- Jag blir väldigt lätt förälskad i böcker. Speciellt böcker man mår bra av. När Printz 
Publishing hörde av sig kändes det just därför bara så rätt. Jag menar, att få jobba 
med något som folk blir glada av måste väl ändå vara lite av ett prestigeuppdrag? 
berättar Christoffer Holst.  
 



 
 
 
- Feelgood och intelligent underhållning bara fortsätter att vinna mark, både 
internationellt och här i Sverige. Jag har alltid beundrat Printz Publishings 
fingertoppskänsla när det kommer till att välja ut de absolut bästa titlarna i den 
genren, och nu ser jag otroligt mycket fram emot att få bygga vidare på den fina 
utgivningen genom att leta upp starka författarskap inom young adult och 
feelgood, säger Sofia Ejheden.  
 
Christoffer Holst har tidigare jobbat i tidningsbranschen, först som reporter på 
flera inredningstidningar och sedan som redaktör på bokmagasinet Books & 
Dreams. Han har dessutom serverat tusentals bullar på ett av landets äldsta 
konditorier, samt haft en 24-timmarskarriär som nattklubbsvärd i Dalarna. Sedan 
september är han nybliven författare till boken Mitt hjärta går på (feelgood... vad 
annars?) och jobbar just nu på nästa historia.  
 
Sofia Ejheden har en dubbel fil. kand. i litteraturvetenskap och förlagskunskap 
och kommer närmast från en tjänst som produktionschef på Kalla Kulor Förlag.  
Där grundade hon även det skönlitterära systerförlaget Lavender Lit, och plockade 
upp författare som E. Lockhart och Karen Joy Fowler. Hon har tidigare även arbetat 
som bokhandelsansvarig.  
 
 
För mer information vänligen kontakta: Helena Walfridsson presskontakt  
för Printz Publishing, tel. 073-663 76 12, helena@editk.se 

Printz Publishing startades hösten 2010 och är ett förlag som ger ut svensk och 
utländsk skönlitteratur och fackböcker. Förlaget drivs av Pia Printz och Anna 
Levahn. ”Tanken med Printz Publishing är att ge ut böcker som vi saknar i 
bokhandeln, böcker i en genre som vi kallar intelligent underhållning. 
Feelgoodberättelser som är lättillgängliga, men också välskrivna och smarta  
– och gärna roliga”, säger Pia och Anna. Förlaget ger ut översättningar av några  
av Storbritanniens största författare och bland böckerna finns succéromanerna  
”En dag” av David Nicholls och ”Livet efter dig” av Jojo Moyes.  
 
 
 
 
 
 


