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Tillhör du de författare som kliver in i
bokhandeln och i smyg skyltar om,
frågar om de säljer din senaste bok och
blir betraktad som besvärlig och jobbig?
Du är inte ensam.
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E

n del författare vill gärna tänka
att de riktigt bra böckerna alltid
hittar sina läsare. Att marknaden
är rationell och lyfter fram kvalitet.
Men samtidigt är det osedda litterära geniet inte bara en myt. Det finns
många goda författare som knappt har blivit lästa
förrän efter sin död, och vem orkar vänta på det?
Så tankarna börjar gro. Lägga upp bilder på
boken på Facebook? Lyfta fram den så att den
syns bättre i bokhandeln? Be en vän ge den fem
stjärnor på Bokus? Försiktigt höra sig för hos redaktionerna om de tänker recensera den? Eller
kanske stega fram på Bokmässan och säga hej
till programledaren för bokmagasinet?
De flesta författare har säkert tänkt i den
riktningen. Många har också gjort sådant, men
inte alla vill prata om det. Att marknadsföra sina
egna böcker är jobbigt på flera sätt – det är ansträngande och dessutom finns en risk att man
blir betraktad som jobbig.
I närheten av mitt hem i förorten finns det en
liten oberoende bokhandel som också ordnar
författaraftnar. En gång gick jag in där för att
titta på min senaste bok och höra mig för om jag
kunde komma och prata om den någon kväll.
Boken stod inte på hyllan. Jag presenterade
mig och frågade efter boken. Bokhandeln hade
den inte. Jag frågade varför. Bokhandeln undrade när den hade kommit ut. Jag sa att det var
några månader sedan. Bokhandeln sa att då var
den tyvärr för gammal.
Att säga att det var jobbigt är ett understatement. Fortfarande, nu flera år senare, går jag
helst på andra sidan gatan när jag måste passera
bokhandeln.

En författare som har liknande erfarenheter
är Christian Unge. Han är egenutgivaren som
lyckades sälja 26 000 ex av sin debutroman och
som just har kommit ut med sin tredje bok, nu
på ett etablerat förlag. Och han lägger fortfarande mycket tid på att själv marknadsföra sitt
författarskap.
— Jag blir så trött på mig själv och känner
mig äcklad. Det känns som om jag horar. Men
jag måste ju hjälpa till, säger han.
Vi sitter vid ett trädgårdsbord utanför hans
och familjens villa i Enskede söder om Stockholm där förläggaren Svante Weyler cyklar förbi
på andra sidan syrenbuskarna. Christian Unge
har ledigt från sitt heltidsjobb som överläkare.
Det är så hans livsrytm ser ut, två veckors arbete
med mycket övertid och två veckors kompledigt
som omsätts i författande.

U När läkemedelsbolag kontaktade
mig på jobbet så frågade jag
dem om de kanske ville köpa in
boken till sina anställda. U

Hej kulturjournalist!
Hur vanligt är det att
författare hör av sig
för att få uppmärksamhet för en bok?
Finns det något sätt
att göra det så att det
lönar sig?

Och det är ett författande som bara till drygt
hälften består i skrivande. Resten handlar bland
annat om marknadsföring, särskilt i tider som
dessa då han har en ny bok ute.
Christian Unge jobbade hårt för att nå ut med
sina första två böcker. Han mejlade alla kulturredaktioner och frågade om de ville ha boken.
Han fick svar på kanske vart tionde mejl, nästan
alltid det som han skickat till en viss person och
inte till en hel redaktion, och det ledde till att
han skickade ut ett femtiotal recensionsex av
sina två första böcker.
— Det gav noll recensioner, säger han.
Han började också interagera med branschfolk, framför allt bokbloggare, och på Twitter,
och det gav bättre utdelning: hans första bok,
Turkanarapporten, recenserades av 30
bloggare.
Christian Unge använde sig av sin yrkesroll.
— Jag är läkare, jag har en kirurg i huvudrollen i böckerna, jag har en podd, inte för
böckernas skull men där jag kan nämna dem.
Jag har hela tiden vidgat cirklarna.
Men i perioder, säger han, missbrukade han
Facebook. På en sida för sjuksköterskor skrev
han om sin bok tills någon påpekade att ”du, det
här är inte ett forum för reklam”.
— Å, så pinsamt det var! Jag lärde mig
mycket av det misstaget.
Pinsamt och skamligt – men samtidigt, skam
den som ger sig.
Christian Unge kontaktade bokhandlare. En
del svarade inte, men han fick in boken till försäljning hos Akademibokhandeln, Adlibris och
Bokus. Samtidigt sålde han tusentals böcker till
sjukhuskliniker och vårdcentraler.
— Och när läkemedelsbolag kontaktade
mig på jobbet så frågade jag dem om de kanske
ville köpa in boken till sina anställda.
Gjorde de det?
— Ja.
Då måste jag ju fråga: Och har du då valt
deras medicin?
Och han måste svara:
— Det funkar inte så längre, de bara informerar om medicinerna.
Trots att hans nya bok Saharasyndromet är
utgiven på ett etablerat förlag har han inte lagt
ner sina insatser. Han hoppas att behovet ska
klinga av, men i dag till exempel har han suttit
och tänkt PR i två och en halv timme. Då är det
så skönt att få sätta sig och bara läsa en bok,
säger han och pekar på Dan Josefssons Mannen
som slutade ljuga som ligger i solen på trädgårdsbänken.

JENN Y ASCHENBRENNER, litteraturkritiker Sveriges
Radios kulturredaktion:
— Jag får kanske tre
fyra mejl i månaden,
antingen från egenutgivare eller från andra
författare som inte har
en fast position. Plus
att jag får kanske fyra
fem böcker, nästan
alltid från någon form
av egenutgivare. Ibland
skickar de böcker hem
till mig.
— Det är svårt
när författarna ligger
på, det blir så tydligt
att det är marknadsföring när de pratar
om sin egen produkt.
Om man ska vara
krass så är det lättare
om man har skrivit
om ett hett ämne. Då
kan man marknadsföra ämnet snarare
än sin egen bok.
— Om jag har
interagerat med en
författare på något
sätt så avstår jag från
att recensera eller
intervjua den personen. En författare som
jag träffade sa ”å nej,
dig vill jag inte träffa
för du brukar skriva så
bra om mina böcker”.
Och hon hade rätt, för
när vi hade pratat i
tio minuter så kände
jag att jag inte kunde
recensera hennes bok.

U Det finns många goda författare
som knappt har blivit lästa
förrän efter sin död, och vem
orkar vänta på det? U
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Litar du inte på att kvalitet vinner?
— Både ja och nej. Jag vill tro på kvalitet och
den kvaliteten står i mångt och mycket förlagen
för, som väljer bra böcker att ge ut. Samtidigt, är
du Jens Lapidus så har förlaget en stor PR-budget
för dig. Det är bara exponera, exponera, exponera
som gäller – på tunnelbanan, i filmklipp, i varenda Icabutik. Ser man boken tillräckligt många
gånger så köper man den till slut.

J

ag hälsar på hos SVT:s bokprogram Babel. I det så kallade green room inför inspelningen säger programledaren Jessika
Gedin att frågan om vad en författare kan
göra för sin bok är intressant och att hon
ska tänka på den. Så tar hon en gelégodis
från buffébordet och skrider in i studion.
I veckans avsnitt finns två gäster, den somaliska romanförfattaren Nuruddin Farah och den
amerikanska barn- och ungdomsförfattaren
Meg Rosoff som har vunnit Almapriset.
— Det är ett bra tips om man vill vara med,
att vinna priser, säger redaktören Johan Scheele
intill mig i den röda hörnsoffan när sändningen
drar igång.
Han tillägger att han bara skämtade; det är
inte smakfullt att ironisera över de drömmar
som den stora massan av knegare i bokskrivarbranschen när om att dubbas till litterär berömmelse genom ett trollslag från Babel.
Den enda bok som syns till i green room
är Daniel Boyacioglus Allt om eld som ligger i
soffan, men i kontorslandskapet där redaktionen huserar finns många fler. I korridoren står
två höga inglasade hyllor med recensionsex, vid
redaktörernas arbetsplatser har de egna hyllor,
märkta med ”Ta ej böcker”, och på skrivborden
ligger halvmeterhöga travar med inbundna verk.
I vårsäsongens tio program medverkade
sammanlagt elva svenska författare i Babels
studio. Ytterligare ett antal kom till tals i olika
inslag. I det just inspelade avsnittet ingick ett
reportage om Madeleine Hessérus och hennes
bok Elefantens fot som handlar om Tjernobyl.
Vem tog initiativet till det?
— Det är svårt att säga, säger Johan Scheele
eftertänksamt när vi har slagit oss ner på varsin
snurrstol mellan skrivborden.
— Vi fick höra från förlaget att hon hade
rest till Tjernobyl flera gånger, och då fick vi idén
att göra en sådan resa med henne, säger Babels
projektledare Anders Lundgren.
Det är den vanliga gången, att förlagen hör
av sig och presenterar författare och böcker.
Men Anders Lundgren får också en handfull

Hej kulturjournalist!
Hur vanligt är det att
författare hör av sig
för att få uppmärksamhet för en bok?
Finns det något sätt
att göra det så att det
lönar sig?

mejl varje säsong direkt från författare, de flesta
egenutgivare, som erbjuder sig att medverka.
Det har aldrig hänt att han har nappat.
Det är viktigt för Babel att författaren funkar i
teve, säger Anders Lundgren.
— Boken ska ha litterär kvalitet, men vi är
ju inte ett recenserande program så vi väljer inte
alltid de bästa böckerna. Vi vill ha ett pratbart
ämne, en personlig historia eller något som är
kontroversiellt. Det finns dåliga böcker av jätteintressanta författare.
Vilka då? undrar jag, men det vill han förstås
inte säga. Fast Johan Scheele säger att Ebba
Witt-Brattströms och Horace Engdahls böcker
platsar i Babel oavsett om de är bra eller dåliga.
— Det sätt som de är skrivna på ställer
viktiga litterära frågor.
Så hur får man Babel att se sådana litterära
frågor i en bok man själv har skrivit? Det där
ska förlagets pressavdelning sköta, säger Anders
Lundgren.
— Om det är en debutant som är ovanligt
bra på att prata så vill vi att förlaget berättar det.
— Eller om debutanten har någon viss
egenhet – fast det här är ju ingen cirkus, säger
Johan Scheele.
Vad tänker ni om en författare kommer fram
på bokmässan och presenterar sig?
— Jag måste vara trevlig, det handlar om
professionalitet, säger Johan Scheele. Men det
är lättare om man till exempel framträder på ett
seminarium. Då kanske jag tänker ”vilken skön
person”. Sen diskuterar vi det förstås flera varv,
”den här författaren träffade jag, hon var supertrevlig och pratade jätteintressant om det här”.

ÅSA BECK MAN,
biträdande kulturchefoch litteraturkritiker
Dagens Nyheter:
— Det är ganska
vanligt att självpublicerade hör av sig.
Jag säger alltid att de
självklart får skicka
sin bok, men att det
kommer ut ungefär
10 000 böcker om
året och vi recenserar
kanske 400 av dem.
Ibland händer det
att dessa författare
vill läsa upp dikter i
telefon för att få en
snabbrecension. Eller
så föreslår författarna
att de ska bli intervjuade. De kan inte
riktigt kulturvärldens
koder.
— De riktigt etablerade gör sällan sådant. Det är vanligare
bland författare i en
sorts mellanskikt som
är frustrerade över
för lite uppmärksamhet. Det händer
också att släktingar
eller kollegor försöker
komma till undsättning efter dåliga eller
uteblivna recensioner.
När författare vill
gå i svaromål säger
vi nej i 95 procent
av fallen – om inte
resonemanget är mer
principiellt intressant.
— Förlagen hör
ju av sig och erbjuder intervjuer, vilket
är bra. Däremot är
det mindre bra när
förlagen föreslår
färdiga upplägg, som
till exempel vinklar
eller rundabordssamtal. Som redaktör
känner man direkt att
ens integritet hotas, så
det är verkligen det
sämsta sättet att få oss
intresserade.

J

ohanna Lindbäck är inte supertrevlig
och har heller inte varit med i Babel. Men
hon är alldeles lagom tillmötesgående;
trots att hon har fullt upp med att skriva
ungdomsböcker, föreläsa, podcasta och
blogga om böcker på Bokhora.se så tar
hon sig tid att träffa mig under en alm på en
uteservering på Söder i Stockholm.
Precis som med Babel så är de författare som
tar kontakt med Bokhora oftast egenutgivare.
— Om vi inte svarar så betyder det att vi
inte är intresserade – så är branschbeteendet
och det måste de lära sig. Det är jobbigt när folk
är tjatiga.
Finns det något funktionellt sätt för en författare att lobba för sin bok?
— Det säkraste sättet är att komma ut på ett
riktigt förlag. De ratar inte så mycket som är bra.
Sedan, inför att boken ska släppas, gäller det att

U Boken ska ha litterär kvalitet,
men vi är ju inte ett recenserande program så vi väljer inte
alltid de bästa böckerna. U
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U De som ger mig uppmärksamhet
gör det kanske för att de tycker
att det är spännande att jag har
varit fotbollsspelare. U

prata igenom vad förlaget ska sköta, vad jag ska
sköta och hur personlig jag ska vara.
En del författare gör som Christian Unge och
söker kontakt med recensenter i sociala medier.
De recensenter jag talar med ser Twitter som en
professionell kanal, men de resonerar helt olika
kring Facebook. En del har inget emot att bli vän
med författare där, eftersom vänskapen inte är
verklig utan kontakterna är till för nätverkande i
jobbet, men Johanna Lindbäck är restriktiv.
Vad säger du om jag vill bli din Facebookvän?
— Nej. Vi känner inte varandra.
Som författare följer Johanna Lindbäck
branschbeteendet: Hon ger sitt förlag en lista på
dem hon tycker ska få boken. Sedan presenterar hon boken på Twitter och länkar till några
recensioner där. Men mer gör hon inte.
— Det finns en gräns för hur mycket författaren kan göra utan att det blir tjatigt.
Något som Johanna Lindbäck menar är över
gränsen är att kommentera recensioner. Det kan
låta självklart, men det förekommer att även
etablerade författare hör av sig till kulturredaktioner och vill ha genmälen på recensioner.
Och det förekommer att de tackar. Det har
jag sett på Marie Lundströms Facebooksida – en
redaktör för en antologi tackade SR-programledaren för uppmärksamheten. Marie Lundström
gilla-markerade alla andra kommentarer utom
just den.
Från olika håll får jag tips på några etablerade
författare som vågar avvika från det Johanna
Lindbäck kallar branschbeteendet och lobba för
sina böcker. Jag kontaktar dem. Någon säger att
han inte har tid, någon svarar inte.
Bara Björn Ranelid vill prata. Han står i sin
trädgård i Kivik och håller upp mobilen så att
jag ska få höra krevaderna från Revingeheds
skjutfält.
Vad gör du för att få dina böcker att nå ut?
— Mina muntliga framträdanden och mina
skriftliga är två kinder i samma ansikte. Böcker,
artiklar, Facebook, teveframträdanden, alla de
parametrarna bildar det som kallas mitt författarskap.
När hans bok Kärleken och de sista människorna på jorden släpptes 2014 skrev Björn
Ranelid ett långt brev till Expressen och bad att
boken inte skulle recenseras. Den biträdande
kulturchefen Jens Liljestrand svarade med att be
att få publicera brevet. Det fick han. Och boken
recenserades.
Skrev du brevet för att få uppmärksamhet för
boken?
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— Absolut inte! Jag skrev brevet av omsorg
om andra författare som inte har nått så långt.
Jag ville markera att det är en orättvisa att en del
anses mindre viktiga.
Hur känns det att ligga på så mycket?
— Jag ligger inte på så mycket, säger Björn
Ranelid.
I stället för att svara gör han en analys av
varför han får så mycket uppmärksamhet, en
analys som stämmer bra med Johan Scheeles
kommentar om att egenheter kan löna sig.
— Min personlighet har bidragit till att
skapa min persona. De som ger mig uppmärksamhet gör det kanske för att de tycker att det
är spännande att jag har varit fotbollsspelare, att
jag pratar skånska eller för hur jag ser ut.
Jag försöker igen: Känner du ingen ambivalens inför detta?
— Det skulle vara för barnens skull och
för Margaretas i så fall, men jag gör inget som
skadar någon.

S

å hur tänker förlagen kring författarens roll? Bonnie Halling och
Kristina Billow är PR-ansvariga för
skönlitteratur respektive barn- och
ungdomslitteratur på Natur & Kultur. Vi träffas på en solig innergård
på Östermalm och de beskriver det Kristina Billow kallar för en bombmatta av PR: releasepartyn, författarmöten och förstås mediakontakter.
Det är dynamiska processer med snabba ryck;
om en författare publicerar en debattartikel utifrån sin nya bok släpper Kristina Billow det hon
har för händer och ringer några bokhandlare för
att be dem ställa boken i skyltfönstret.
Hur ofta presenterar ni färdiga koncept för
medier?
— Jag gör det ganska ofta, säger Bonnie
Halling. Nyligen föreslog jag till exempel Babel
att redaktionen där skulle följa med Madeleine
Hessérus till Tjernobyls förbjudna zon.
Alltså det inslag som just har sänts och som
projektledaren menade att redaktionen fick idén
till.
På Natur & Kultur gör man också mer udda
PR-insatser, som när förlagschefen Richard
Herold inkognito stiger in i en bokhandel och
diskret skyltar om. Om någon bok står med ryggen ut vänder han den så att omslaget syns.
— Gerillamarknadsföring, säger Kristina
Billow och ler.
Flera av Natur & Kulturs författare är mycket
aktiva i sociala medier och länkar till allt som
skrivs och sägs om deras bok. Dessa författare

Hej författare!
Vilka initiativ tar du
för att din bok ska nå
ut? Hur känns det?
A NN FERNHOLM,
senaste bok Smakäventyret:
— Jag driver en
blogg och använder
Facebook och Twitter
för att sprida inläggen
där. Bloggen är inte
bara till för att marknadsföra böckerna utan
även för att granska
kostvetenskapen, men
utan bloggen hade mina
böcker sannolikt aldrig
fått så stort genomslag.
Bloggen har bidragit
till att jag är en ofta
anlitad föreläsare och
jag tror också att den
har utvecklat mitt
skrivande. Ibland är
det betungande att
blogga, men oftast är
det roligt. Det mest
negativa är nog att man
utvecklar ett sjukligt
gilla-beroende. Några
gånger har jag även
skrivit debattartiklar,
vilket kan generera ett
enormt genomslag.
BJÖRN AF K LEEN,
senaste bok Zlatan,
Silvia och andra
svenskar:
— I samband med
publiceringen av min
första bok Jorden de
ärvde arrangerade jag
Tupperwareliknande
möten hemma hos folk.
Jag erbjöd mig att komma hem till människor
mot att de bjöd in ett
antal vänner – jag pratade lite om boken och
de fick köpa den. Det
blev kanske tio-femton hembesök, det var
kul och lite märkligt.
Jag sålde inga stora
mängder böcker men
det var roligt att möta
sina läsare i ett intimt
sammanhang.
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U En sak är läskigare än att sitta i
en morgonsoffa och det är att ge
ut en bok som ingen vet finns. U

verkar inte ha någon tanke på den där gränsen
som Johanna Lindbäck talade om. Och förlaget
kan ge stöd, till exempel genom att betala en
banner till författarens Twitterkonto.
Kristina Billow vill ha tillgång till sina författares privata kalendrar för att kunna synka deras
liv med marknadsföring av boken. Ska en barnboksförfattare till Göteborg för att gå på Liseberg
med sina barn så kontaktar hon lokala medier.
Det blir nästan alltid någon intervju, säger hon.
En del av förlagets författare vill inte jobba
så. Någon har inte tid, för hon har ”hundra ungar
och en massa djur” och säljer bra ändå. Andra
vill inte medverka i medier, framför allt inte i
teve. Men de brukar ändra sig.
— En sak är läskigare än att sitta i en morgonsoffa och det är att ge ut en bok som ingen
vet finns, säger Bonnie Halling.
Faktum är att den läskigheten drabbar
många. En hel del böcker når aldrig ut. Om
ingen nappar ordnar Natur & Kultur ett författarsamtal på förlaget, men sedan skruvar man
ner insatserna.
— Då får man lägga krut på annat, som
biblioteksbesök. Man ska inte måla läpparna på
liket, säger Kristina Billow.

T

ill slut råkar jag trots allt komma
cyklande i regnet utanför Aspuddens bokhandel. Och jag stiger in.
Medan jag väntar på min tur stålsätter jag mig för att inte leta efter
min senaste bok. I stället läser jag
Klara Wikstens seriealbum Hjärnan darrar som
ligger framskyltad tillsammans med andra nya
och uppmärksammade böcker.
Många författare mejlar och berättar om sin
nya bok eller erbjuder sig att framträda på en
författarträff, berättar bokhandelns delägare
Rasmus Redemo när han får tid med mig. En hel
del kommer också in – det händer någon gång
i veckan.
De flesta som tar kontakt är egenutgivare
men en del är förlagsutgivna författare som bor
i närheten.
— Senast i går var det en här, men det
visade sig att det var en bok som inte var så
intressant för oss.
Min hjärna darrar nog faktiskt en aning. Men
Rasmus Redemo säger att han är positiv till att
författare tar kontakt.
— Det är nästan aldrig jobbigt. Det är klart
att börjar man komma in här upprepade gånger
så kan det bli tjatigt, men det har kanske hänt
två gånger på tre år.

U Det måste krävas en osedvanligt
trygg personlighet för att inte
rasa eller skjuta i höjden när
bokens värde gör det. U
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Det finns författare som skyr uppmärksamhet. Poeten Ann Jäderlund har till och med Babel
haft svårt att locka till sig. Är det ett dilemma att
ni är så välkomnande mot pratsamma författare? Rasmus Redemo måste iväg för att övningsköra, så det blir hans kollega Oskar Söderlind
som svarar i stället.
— Ingen kräver att författare ska prata och
det måste vara hemskt för många att tvingas
göra det. Om de inte gör det så blir de inte sämre
författare för det, men om de gör det så säljer de
bättre, säger han.
Ska inte marknaden, som bokhandeln är en
del av, fungera så att kvalitet säljer sig själv?
Oskar Söderlind fnyser.
— Marknaden, vad är det? Kvalitet är helt
skiljt från försäljning, så är det när det gäller mat
eller vilken bransch som helst, även litteratur.
En bok utgiven på ett stort förlag med egna
PR-resurser säljer mer, särskilt om förlaget äger
sina egna säljkanaler och kan trycka ner boken i
halsen på en.
Så är det. Efter några veckors samtal med
branschen – litteraturens folk och marknadens
– så står det klart att även om de flesta säger att
det inte är författaren utan förlaget som ska sköta
marknadsföringen så fungerar det inte så. Konsumtionssamhället har koloniserat även litteraturen och författaren och hens egenheter är en del
av marknadsföringen. De allra flesta författare
har, ibland genom att gå på nitar, lärt sig att medverka utan att bli jobbiga, pinsamma, tjatiga eller
på andra sätt bryta mot branschbeteendet.
Man behöver bara ha grundläggande kunskaper i psykologi för att inse att det finns risker
förknippade med att försöka forcera fram en exponering av den egna boken. Genom att själv ta
ansvar för en produkt som ligger så nära ens jag
är man farligt nära att lägga sin självuppfattning
i marknadens kalla händer. Det måste krävas en
osedvanligt trygg personlighet för att inte rasa
eller skjuta i höjden när bokens värde gör det.
Ett fåtal författare vill inte vara med om det,
de är tysta och hävdar envist bokens egen kraft.
Men också det förhållningssättet blir, även om
det inte är författarens avsikt, en egenhet bland
andra och på så vis också det en del av alla de
förförelsekonster som omger en bok.
Jag cyklar hem i regnet utan att ha frågat om
Aspuddens bokhandel säljer min senaste bok.
För som sagt: Kvalitet är skiljt från försäljning.
Det är trösten. ¶
K ATARINA BJÄRVALL är författare och
journalist.

Hej författare!
Vilka initiativ tar du
för att din bok ska nå
ut? Hur känns det?
TORBJÖRN
TÄ NNSJÖ, senaste
bok Filosofisk tröst:
— Jag har inget
problem med att vara
self-promoting. Inom
hälso- och sjukvården
och universitetsvärlden får jag många
inbjudningar, men
bibliotek och bokhandlare efterfrågar
inte lika ofta mina
tjänster. Därför skriver
jag ibland till dem
och föreslår att de
ska arrangera något.
Det vore högfärdigt
att inte göra så. Mina
böcker har ju ett
idéinnehåll som det är
trevligt och lärorikt att
få diskutera med den
läsande allmänheten.
Jag tror att Författarförbundet kunde
göra mer för att hjälpa
villiga fackförfattare
ut i världen.
K L AR A W IK STEN,
senaste bok Hjärnan
darrar:
— När mina serier
började sprida sig
så var det genom en
blogg jag hade då. Nu
använder jag sociala
medier som Instagram
och Facebook. Jag vill
gärna ha en direkt
kontakt med mina läsare, och jag tror också att det är ett bra sätt
att nå ut till dem som
kanske inte annars är
intresserade av konst
och litteratur, vilket
är jätteviktigt för mig.
Däremot är jag väldigt
dålig på all annan
form av marknadsföring. Som tur är så är
förlaget jag ger ut på
bra på sådant. Jag vill
helst bara fokusera på
själva skapandet och
sedan tycker jag att
det är spännande att
se vart det leder mig.
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