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1.INLEDNING  

1.1 Inledning  

 "Fantasy is hardly an escape from reality. It's a way of understanding it" - Lloyd 

Alexander1 

  

I USA kom genombrottet för fantasy under 1960-talet genom en omtryckning av 

Tolkiens The Lord of The Rings. Från att ha varit något som en liten specialiserad skara 

läste blev fantasy upptäckt av den stora massan.2 På det hela taget har Sverige varit lite 

sen med att ta till sig fantasygenren och ställt fantasy per automatik på barn- och 

ungdomsavdelningen.3 Genombrottet kom 1980 och innan dess blev den moderna 

fantasylitteraturen inte accepterad som seriös litteratur.4 

Det var under 80-talet som fantasy började slå igenom i Sverige.5 80-talet 

har därför valts som startdecennium för denna undersökning eftersom man kan tänka 

sig att det då förekommer fler recensioner än föregående årtionden. 90-talet har valts 

som slutdecennium då Harry Potter-serien och Sagan om ringen-filmerna kom ut i slutet 

av 90-talet och i början av 2000-talet vilket skapade ytterligare ett uppsving för 

fantasygenren. 

 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att se hur genren fantasy har mottagits av recensenter i 

svenska dagstidningar under 80- och 90-talen och om man kan skönja någon förändring 

under denna tid. 

 

Frågeställningarna som uppsatsen kommer att utgå ifrån är: 

                                                        
1 Lena Kjersén Edman, Barn- och ungdomsböcker genom tiderna, Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur 
2002, s.202. 
2 John-Henri Holmberg, Fantasy – fantasylitteraturens historia, motiv och författare, Lund: Replik 1995, s. 
85-87. 
3 Steven Ekholm, En guide till fantasy, Stockholm: Natur och Kultur 2000, s. 63. 
4 Ekholm 2000, s. 63. 
5 Ekholm 2000, s. 63. 
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• Hur behandlar recensenterna verkens stil, handling och personteckning? 

• Hur förhåller sig recensenterna till verkens genretillhörighet? 

• Sker det någon förändring under perioden och i så fall i vilken riktning? 

• Hur påverkas recensionen av recensenternas bakgrund?6 

 

 

 

1.3 Teori och metod 

Metoden som använts i denna uppsats är en komparativ mottagarstudie där olika delar i 

recensioner jämförs för att se om man kan skönja mönster i vad som ansågs om 

fantasygenren. För att avgränsa genren ligger fokus på undergenren som kallas för 

högfantasy.7 Författarna är valda på två olika sätt, dels utifrån en lista från Uppsala 

stadsbibliotek8 över utgivna fantasyförfattare från 1980-talet och dels efter en läsning av 

Svensk bokhandels branschtidning9 för att se vilka fantasyverk som förlagen gör reklam 

för. Författarna är en blandning av män och kvinnor och verken som recenseras är för 

både vuxna och barn/ungdomar. Anledningen till att det blandats verk för både barn och 

vuxna är att mycket av den översatta fantasyn i Sverige per automatik ställts på barn- 

och ungdomsavdelningen.10 Kriterierna för uppsatsen har varit anglosaxiska författare 

som skriver högfantasy och blivit översatta och recenserade under perioden 1980-1999. 

Författarna som har valts ut är nog inte de enda författarna som finns utan det finns stor 

sannolikhet att författare omedvetet blivit förbisedda i denna undersökning. För att hitta 

recensioner har sökorden varit namnen från Uppsala biblioteks lista på fantasyförfattare 

i databasen Artikelsök för att sedan gå till mikrofilmsbiblioteket och kopiera ut de 

                                                        
6 Denna fråga baseras dels på Svedjedals text där han skriver att ”många kritiker har sitt recenserande mer 
eller mindre som en bisyssla” (Johan Svedjedal, "Kritiska tankar. Om litteraturkritiken och det litterära 
systemet", Tidskrift för litteraturvetenskap 1998:1, s. 51) och dels på att i min läsning av andras uppsatser 
har några recensenter kommit upp som referenser, då de skrivit till exempel ett översiktsverk om fantasy 
eller science fiction. (Till exempel i Erik Nilssons Science fiction och fantasy. En undersökning av svenska 
bokförlags utgivning och fyra folkbiblioteks inköp under tidsperioden 1989 till 1994. Magisteruppsats i 
Biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås 1996.) 
7 Högfantasy är den fantasy som utspelar sig i en sekundär värld, en värld som inte är den läsaren lever i. 
Se till exempel Ekholm 2000, s. 72. 
8 Finns i författarens ägo. 
9 Svensk Bokhandel, Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen, 1980-1985. 
10 Ekholm 2000, s. 63. 



4 
 

recensioner som funnits under perioden 1980-1999. Några av recensionerna under 90-

talet har varit samrecensioner och i den mån de andra recenserade verken stämt in på 

kriterierna har även de tagits med i uppsatsen. 

Litteraturkritik kan avse olika sorters artiklar – essä, historieskrivning 

och recension.11 Den litteraturkritik som kommer att behandlas är endast recensionen. 

Litteraturkritiken är viktig för att den är en del av den litterära offentligheten och 

genom att studera den så kan man se var litterära normer kommer ifrån.12 

Fantasy som genre är egentligen väldigt svår att definiera, eller definitioner 

finns – problemet är att man inte kommit överens om en definition som alla kan hålla 

med om. I The Encyclopedia of Fantasy definieras fantasy så här: ”A fantasy text is a self-

coherent narrative. When set in this world, it tells a story which is impossible in the 

world as we perceive it; when set in an otherworld, that otherworld will be impossible, 

though stories set there may be possible in its terms.”13 Denna definition är bred och det 

är därmed många verk som kan räknas som fantasy. I introduktionen till The Cambridge 

Companion to Fantasy Literature tar de upp att det har varit svårt att enas om vad som 

ska räknas till fantasygenren. De största teoretikerna inom fantasyfältet har enats om 

att fantasy handlar om konstruktionen av det omöjliga, men efter det är de oense. Det 

finns inte ens en gemensam kanon14 att utgå ifrån när man lär ut vad fantasy är. Det 

spretiga i fantasy sammanfattar de genom en metafor om hus: 

Fantasy is not so much a mansion as a row of terraced houses, such as the one 

that entranced us in C. S. Lewis’s The Magician’s Nephew with its connecting 

attics, each with a door that leads to another world. There are shared walls, and 

a certain level of consensus around the basic bricks, but the internal décor can 

differ wildly, and the lives lived in these terraced houses are discrete yet 

overheard.15 

                                                        
11 Tomas Forser, Kritik av Kritiken, Gråbo: Bokförlaget Anthropos AB 2002, s. 9-10. 
12 Forser 2002, s. 9-10. 

Svedjedal 1998, s. 49. 
13 John Clute & John Grant, The Encyclopedia of Fantasy, London: Orbit 1997. 
14 Kanon är ett urval texter eller verk som är normerande för en viss period. Källa: Nationalencyklopedin, 
kanon. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kanon-(litteraturvetenskap) (hämtad 2016-
08-15). 
15 Edward James and Farah Mendelsohn, ”Introduction”,  The Cambridge Companion to Fantasy, Edward 
James & Farah Medelsohn (red.), Cambridge: University Printing House 2012, s. 1-4. 
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Detta citat tydliggör det som står ovan om att det finns en grund inom fantasy som man 

till viss del kan enas om. Därefter spretar det och är en till viss del svårdefinierad genre, 

något som visas i några av de recensioner som kommer att tas upp senare i uppsatsen. 

På grund av bristen på konsensus om vad fantasygenren är för något, 

bortsett från några få attribut – till exempel någon form av magi och att något ska ske 

som är bortom denna världs möjligheter – så har det varit svårt att enas om vilka 

svenska författare som skulle kunna räknas som fantasyförfattare. De som ibland 

omnämns som fantasyförfattare, före perioden som tas upp i denna uppsats, är Astrid 

Lindgren och Maria Gripe16 – det råder dock inte full enighet om att de skrivit fantasy.  

Andra författare som också tangerat fantasygenren är P.D.A. Atterbom och Selma 

Lagerlöf.17 De verk av Astrid Lindgren som kan räknas som fantasy är Mio, min Mio och 

Bröderna Lejonhjärta. Enligt  Ying Toijer-Nilsson är dessa båda verk, men framförallt 

Bröderna Lejonhjärta, svårdefinierade och tangerar fler än en genre på grund av att 

"gränsdragningarna [ibland kan] vara så svåra och genreglidningarna så invecklade att 

en och samma bok har betraktats både som ett i grunden realistiskt verk och som det 

mest typiska svenska utflödet av fantasytraditionen."18 Frågan som uppkommer är om 

dessa verk skildrar en objektiv realitet, som den hos J. R. R. Tolkien, eller om det handlar 

om ett barns dagdrömmar.19 För en vuxen handlar Mio, min Mio och Bröderna 

Lejonhjärta  om pojkar som i huvudet flyr sin verklighet och blir hjältar i en annan värld 

– medan ett barn "tror på varje ord som står där, att det gick till som det står".20 

Angående att Lindgrens verk ibland inte ses som fantasy tar Toijer-Nilsson, som 

motargument, upp att i båda verken finns det vanliga handlingsmönstret för 

hjältemyten, en vanlig myt att skriva om i fantasy.21 

 

 

 

                                                        
16 Kjersén Edman, 2002, s. 211. 
17 Steven Ekholm, En guide till fantasy, Stockholm: Natur och Kultur 2000, s. 63. 

18 Ying Toijer-Nilsson, Fantasin underland – myt och idé i den fantastiska berättelsen, EFS förlaget 1981, s. 
139. 
19 Toijer-Nilsson 1981, s. 139. 
20 Toijer-Nilsson 1981,  s. 140. 
21 Toijer-Nilsson 1981, s. 141. 
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1.4 Tidigare forskning  

Det finns inte mycket forskning om mottagandet av fantasy i Sverige, jämfört med stora 

kanoniserade22 genrer och författarnamn, då det är en ganska ung genre. Många av de 

lite nyare uppsatserna, skrivna de senaste 16 åren, är mest fokuserade på tiden efter min 

undersökningsperiod – tiden efter att Harry Potter-serien började ges ut och Sagan om 

ringen-filmerna började visas.  

En uppsats som finns och är aktuell för mig är Erik Nilssons 

magisteruppsats Science fiction och fantasy. En undersökning av svenska bokförlags 

utgivning och fyra folkbiblioteks inköp under tidsperioden 1989 till 1994.23 I denna 

magisteruppsats tar Nilsson upp hur mycket fantasy och science fiction som gavs ut 

under tidigt 90-tal, vilket har betydelse för min uppsats genom att i siffror visa hur 

många titlar inom fantasygenren som gavs ut mitt i perioden som undersöks. Nilsson går 

även igenom utgivningshistoriken inom fantasy och där går det att se när författarna 

som har valts ut publicerats på svenska i Sverige för första gången. Enligt Nilsson 

började inte den anglosaxiska högfantasyn komma ut i Sverige på svenska förrän under 

1970-talet, men han gör ändå några nedslag tidigare under 1900-talet och tar upp verk 

som översatts och kommit ut då. Det går att se en utveckling i den till svenska översatta 

fantasylitteraturen, där det i början av 1900-talet endast utkom två verk och det under 

1920-talet. 50- och 60-talen utgör en mellantid och det var då J. R. R. Tolkiens och C. S. 

Lewis verk utkom på svenska. Under 1970-talet utkom totalt nio översatta böcker och 

två svenska, de tidigare nämnda Mio, min Mio och Bröderna Lejonhjärta. Mitt i 

tidsperioden som denna uppsats ska undersöka, 1989-1994, utkom det totalt 111 

titlar.24 Något annat intressant som Nilssons uppsats visar är att Sverige ligger lite efter 

när det gäller fantasy. När det gäller vissa verk tar det endast några år till dess att de är 

översatta medan andra verk kan ha fått vänta upp till 40 år för att få komma till Sverige 

på svenska. Detta visar Nilsson i sin genomgång av den svenska utgivningshistoriken av 

                                                        
22Kanon är ett urval texter eller verk som är normerande för en viss period. Källa: Nationalencyklopedin, 
kanon. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kanon-(litteraturvetenskap) (hämtad 2016-
08-15). 
23 Erik Nilsson, Science fiction och fantasy. En undersökning av svenska bokförlags utgivning och fyra 
folkbiblioteks inköp under tidsperioden 1989 till 1994. Magisteruppsats i Biblioteks- och  
informationsvetenskap vid institutionen Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås 1996. 
24 Nilsson s. 16-18, för tabell över utgivning se sida 25. 
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fantasy genom att skriva ut både originalutgivningsåret av ett verk och det svenska 

utgivningsåret.25 

I kandidatuppsatsen I Tolkiens fotspår – en presentation av subgenren 

”vuxen mytisk fantasy” och en undersökning av de verk och författare inom denna som 

har recenserats i svensk press undersöker Thomas Rosén "vuxen mytisk fantasy" - en 

genrebenämning som han kommit på själv men i sin kärna är högfantasy. Rosén anser 

ordet högfantasy vara värdeladdat och därför använder han hellre sitt eget ”vuxen 

mytisk fantasy”. Han går igenom fantasy som genre, författare, deras verk och 

recensioner. Detta är användbart genom att det är ett närbesläktat ämne och några 

författare finns i båda våra uppsatser. Recensionerna Rosén använder i sin uppsats är 

utgivna mellan 1959-1993; ett långt spann på grund av att han tar med recensioner från 

när Tolkien recenserades de första gångerna.26 

Förutom fantasy undersöks litteraturkritik, och inom det ämnet finns Johan 

Svedjedals artikel Kritiska tankar – om litteraturkritiken och det litterära systemet och 

Tomas Forsers bok Kritik av Kritiken. Svedjedals artikel tar upp tankar om 

litteraturkritik och om hur litteraturkritik kan användas. Detta är intressant för denna 

uppsats för att se hur betydelsefull litteraturkritik är och hur litteraturkritik används.27 

Tomas Forser går igenom vad litteraturkritik är och hur den har ändrats, allt ur ett 

svenskt perspektiv. 28 

Caroline Magnussons kandidatuppsats En studie av receptionen av 

populärlitteratur i svensk dagspress tar upp vad populärlitteratur är och hur mycket den 

har recenserats i två olika tidningar, en morgontidning och en kvällstidning, under 

oktober 1997, 2002 och 2007. Magnussons uppsats är intressant för detta arbete genom 

att den studerar litteraturkritiken för all populärlitteratur och undersöker om det är 

någon skillnad mot finlitteratur. Genom detta går det att se om de recensioner som tagits 

med i denna uppsats stämmer in på Magnussons resultat. Resultatet Magnusson 

kommer fram till är att populärlitteratur inte recenseras i lika hög grad som finlitteratur 

                                                        
25 Nilsson 1996, s. 16-18. 
26 Thomas Rosén, I Tolkiens fotspår – en presentation av subgenren ”vuxen mytisk fantasy och en 
undersökning av de verk och författare inom denna som har recenserats i svensk press, Kandidatuppsats 
framlagd vid Språk och Litteratur, Linköpings universitet 1993. 
27 Johan Svedjedal, "Kritiska tankar. Om litteraturkritiken och det litterära systemet," Tidskrift för 
litteraturvetenskap 1998:1, s. 49-61. 
28 Tomas Forser, Kritik av Kritiken, Gråbo: Bokförlaget Anthropos AB 2002. 
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och att det är skillnad på det som värderas i ett verk – till exempel handling, språk med 

mera.29 

En guide till fantasy är en bok skriven av Steven Ekholm och som kortfattat 

går igenom fantasygenren. Boken är uppdelad i två delar; där den första delen är en 

litteraturhistorisk del och den andra kallar Ekholm för en uppslagsdel – där man kan 

slå upp genrespecifika ord.30 Ett annat verk som har varit användbar i denna uppsats är 

John-Henri Holmbergs Fantasy - fantasylitteraturens historia, motiv och författare. 

Denna går igenom författare som har skrivit fantasy och hur framväxten sett ut, främst i 

Storbritannien och USA. Eftersom denna uppsats behandlar översatt litteratur är 

Holmbergs genomgång av engelskspråkiga fantasyförfattare till användning för denna 

uppsats.31 Dessa båda verk har använts för att kunna relatera till fantasygenrens 

historia, se vilka författare som har figurerat och slå upp genrespecifika ord. 

 

 

 

2 AVHANDLING  

2.1 Diskussion  

Jag fann ganska få recensioner som stämmer in på de kriterier som valts ut. Detta kan 

bero på att det är så att populärlitteratur recenseras mindre än finlitteratur, något som 

Magnusson visar i sin uppsats.32 Författaren David Eddings är ett exempel, "den förste av 

fantasylitteraturens fortfarande dominerande superstjärnor."33 Eddings som i Sverige 

kommit ut med tre serier à fem böcker,34 vilka endast har fått åtta recensioner – varav 

fyra av dem är av samma verk.35 

                                                        
29 Caroline Magnusson, En studie av receptionen av populärlitteratur i svensk dagspress, Kandidatuppsats 
framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 2007. 
30 Steven Ekholm, En guide till fantasy, Stockholm: Natur och Kultur 2000. 
31 John-Henri Holmberg, Fantasy - fantasylitteraturens historia, motiv och författare, Lund: Replik 1995. 
32 Caroline Magnusson, En studie av receptionen av populärlitteratur i svensk dagspress, Kandidatuppsats 
framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 2007. 
33 Holmberg 1995, s. 149 
34 Sven Christer Swahn, " Helgmellanmål för fantasyälskare", Sydsvenska Dagbladet 1990-12-26. 
35 En sökning på Artikelsök visar detta. Tre av dessa träffar är utkomna under 90-talet, 5 under 00-talet. 
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 De författare som recenserats under 80-talet är: Lloyd Alexander, Marion 

Zimmer Bradley, Susan Cooper och Stephen Donaldson. Donaldson har även en 

recension under 90-talet tillsammans med Terry Brooks, Orson Scott Cards, David 

Eddings, Robert Jordan och Katharine Kerr. Sammanlagt är det 22 recensioner 

uppdelade på 18 artiklar. Detta på grund av att några av recensionerna under 90-talet 

skrevs i samma artikel. Det är ojämnt mellan antalet representerade författare under 80-

talet och 90-talet, men det är jämnt fördelat mellan antalet artiklar för de olika 

årtiondena. 

 

 

 

2.1.1 Recensenterna 

Många recensenter arbetar med annat vid sidan av att recensera – det kan vara som 

lektör, översättare eller kanske även författare själv. Svedjedal uttrycker det så här: "Att 

vara kritiker är kanske inte att försöka sitta på två stolar samtidigt, men att leka 'hela 

havet stormar'."36 Dessa recensenter är inte annorlunda. 

Det är fyra recensenter som har sidokarriärer som kan ha påverkat deras 

recensioner. Ying Toijer-Nilsson och Sven Christer Swahn är författare som skrivit 

fackböcker om fantasy och science fiction.37 Toijer-Nilsson har skrivit boken Fantasins 

underland - myt och idé i den fantastiska berättelsen som tar upp författare inom 

fantasygenren och definierar begreppet fantastiska berättelser. Sven Christer Swahn är 

författaren bakom 7 gånger framtiden där han skriver om science fiction-begreppet och 

genren i allmänhet.38 Swahn har även skrivit fantasy för ungdomar och annan 

skönlitteratur.39 Den tredje är Irmelin Sandman Lilius som är författaren bakom den 

fiktiva världen Tulavall som hon använt i ett antal barn- och ungdomsböcker. Hon 

använder sig av den fantastiska berättartraditionen och är väl förtrogen med 

                                                        
36 Svedjedal 1998, s. 51. 
37 Erik Nilsson, Science fiction och fantasy. En undersökning av svenska bokförlags utgivning och fyra 
folkbiblioteks inköp under tidsperioden 1989 till 1994. Magisteruppsats i Biblioteks- och  
informationsvetenskap vid institutionen Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås 1996. 
38 Erik Nilsson, Science fiction och fantasy. En undersökning av svenska bokförlags utgivning och fyra 
folkbiblioteks inköp under tidsperioden 1989 till 1994. Magisteruppsats i Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid institutionen Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås 1996. 
39 Nationalencyklopedin, Sven Christer Swahn. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sven-
christer-swahn (hämtad 2016-08-12). 
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fantasyförfattare som J. R. R. Tolkien och C. S. Lewis och använder sig av myter på 

samma sätt som de.40 Den fjärde är deckarförfattaren Jean Bolinder.41 

Av dessa fyra ovan nämnda utmärker sig Swahn och Bolinder när de 

recenserar. Bolinder kritiserar vid ett tillfälle att fantasygenren har börjat med 

uttömmande klichéer precis som deckargenren, han skriver även att "[f]ör egen del är 

jag intresserad av fantasybranschen och har funderat på att skriva en roman i denna 

genre."42 Swahn däremot förmedlar explicit kunskap om ämnet och auktoritet i sina 

recensioner genom sitt språk.  "Emellertid har förlaget nu ömmat så till den grad att 

man introducerar David Eddings trilogi."43 Detta citat visar på Swahns kunskap om 

genren och att han anser att förlaget inte gjorde rätt i att ge ut detta verk. Ordvalet 

”ömmat så till den grad” visar lite av den auktoritet Swahn ofta förmedlar – i de 

recensioner denna uppsats har tagit upp – och att han hellre sett ett annat sorts verk 

ges ut. Nedan kommer ytterligare ett citat där Swahns auktoritet i ämnet fantasy visar 

sig genom att ta upp hur man skriver ett fantasyverk. 

Man gör i princip så här: ritar en karta med skogar och hav och några större 
samhällen (under sagotiden var inte heller de parallella världarna särskilt 
överbefolkade). Så hittar man på ett föremål med magiska egenskaper, det må 
vara ett smycke, ett svärd eller en krona, låter det förkomma och startar sedan 
en expedition, ett gäng utvalda hjältar plus munvig hjältinna som ställer allting 
tillrätta i sista delen. Så var det klart – man suddar ut namnen, ändrar en smula 
på kontinenterna, skriver in nya geografiska namn och startar nästa serie. 
Länderna ska gärna ha vagt keltiska namn och sluta på 'orn' eller 'lorn'.44 

 

Blockcitatet ovan handlar om hur det går till när man skapar ett fantasyverk. Båda 

citaten är plockade ur recensioner om David Eddings böcker. Som författare låg Eddings 

i mittfåran av genren och skrev lättläst för att få många läsare.45 Den kritiska 

inställningen som Swahn har bygger på att han anser att Eddings har plagierat Tolkien, 

något som tas upp senare. Båda citaten visar tydligt att Swahn är påläst inom genren och 

att han kräver en hög standard och originalitet av de fantasyverk han läser. 

Irmelin Sandman Lilius och Ying Toijer-Nilsson visar inte sin kunskap 

genom kritik som Bolinder och Swahn gör utan genom att visa att de är pålästa inom 

                                                        
40 Ying Toijer-Nilsson, Fantasins underland- myt och idé i den fantastiska berättelsen, EFS förlag 1981. 
41 Nationalencyklopedin, Jean Bolinder. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jean-bolinder 
(hämtad 2016-05-17). 
42 Jean Bolinder, "I spegelvärlden", Skånska Dagbladet 1994-07-15. 
43 Sven Christer Swahn, ”Fantasy-makt över tanken”, Sydsvenska Dagbladet 1990-02-24. 
44 Sven Christer Swahn, "Helgmellanmål för fantasyälskare", Sydsvenska Dagbladet 1990-12-26. 
45 Ekholm 2000, s. 54. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%E5ng/jean-bolinder
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%E5ng/jean-bolinder
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%E5ng/jean-bolinder
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%E5ng/jean-bolinder
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genren. Lilius gör till exempel detta genom att i en recension gå igenom Susan Coopers 

litterära historia: "Hela fembandssviten har fått en kolossal framgång och blivit 

översatt till många språk."46 Hon nämner även de föregående verken i deras 

originaltitel och att Cooper har vunnit priser för serien. Toijer-Nilsson visar sin 

kunnighet genom sättet hon uttrycker sig på: "Här får vi äntligen något så ovanligt som 

en rolig fantastisk berättelse."47 Användandet av ordet 'äntligen' ger en fingervisning 

av att detta inte är första gången Toijer-Nilsson läser fantasy och att detta fantasyverk 

nu har något som tidigare saknats. 

Det är inte bara dessa skribenter, kunniga inom ämnet fantasy, som 

utmärker sig. Det finns en recensent som utmärker sig genom att han inte är fullt lika 

påläst inom fantasyn. Karl Steinick diskuterar i en artikel, som finns på sidan innan hans 

recensioner, varför fantasygenren är så populär bland ungdomarna. Han börjar med att 

berätta om nidbilden han har av "dagens ungdom som en illiterat hop". Diskussionen går 

ut på att fantasy kanske är en metafor för att växa upp genom att stå för det goda. Han 

ger inte en positiv bild av sig själv när det gäller fantasy. "Alldeles bortsett från att säkert 

lika många - om inte fler – hittar fram till litteraturen nu som förr. måste [sic] ju någon 

läsa all den där ickelitteraturen som vi medelålders litteratursnobbar aldrig befattar oss 

med."48 Detta är som sagt skrivet i en förartikel till Steinicks recensioner. I och med att 

han är kallar fantasygenren "ickelitteratur" och sig själv "litteratursnobb" så verkar det 

som att han håller tillbaka sina åsikter i recensionerna. Båda recensionerna innehåller 

till majoriteten referat av handlingen med ytterst lite kritik.  Det sticker ut med tanke på 

artikeln som går ut på att Steinick inte förstår lockelsen med fantasy. Även språket i 

recensionerna är nästan lite kliniskt, som att han är rädd för att ta med något av sin 

personliga motvilja mot genren.49  

 

 

                                                        
46 Irmelin Sandman Lilius, "Magisk resa i tiden i kamp mot det onda", Dagens Nyheter 1982-12-07. 
47 Ying Toijer-Nilsson, "Spänning och humor i ny fantastisk värld", Svenska Dagbladet 1981-06-13. 
48 Karl Steinick, "I varje tonårings hjärta bor det en hjälte", Helsingborgs Dagblad 1995-05-07. 
49 Karl Steinick, ”Räddaren från Väst…”, Helsingborgs Dagblad 1995-05-07.  
Karl Steinick, ”…i en värld för sig”, Helsingborgs Dagblad 1995-05-07.  
Karl Steinick, "I varje tonårings hjärta bor det en hjälte", Helsingborgs Dagblad 1995-05-07. 
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2.1.2 Genre 
De flesta av recensionerna under 80-talet tar inte upp vilken genre det recenserade 

verket tillhör. De recensioner där genren inte nämns är bland annat två barn- och 

ungdomsrecensioner.50 När det gäller barn- och ungdomsböcker sorterar man vanligtvis 

inte efter genre, som på vuxenavdelningen, utan man sorterar efter ålder.51 På grund av 

detta är det förståeligt att genren inte nämns i recensionerna.  

Varken Eva Albrektson eller Björn Stenberg sätter in Marion Zimmer 

Bradleys verk Avalons Dimmor i fantasygenren. Albrektson klassar den till och med som 

historisk roman och uttrycker det så här: ”Arthursagan som FLN-litteratur? Guinevere 

som skräckexempel i en feministisk version av berättelsen om riddarna kring det runda 

bordet och det enade Britannines framväxt? En science fictionförfattares uppfattning av 

hur en historisk roman ska se ut?”52 Detta kan vara problematiskt då Bradley är en 

författare nischad inom science fiction och fantasy;53 och där till exempel Uppsala 

stadsbibliotek tillskriver verket genren fantasy.54 Vad blir betydelsen för verket att 

fantasygenren inte nämns? Och att det som i Albrektsons fall ersätts med uttrycket FLN-

litteratur? Akronymen FLN står för Flärd, Lidelse och Njutning – ett mindre värderande 

uttryck än, men med samma betydelse som, tantsnusk.55 Detta exempel visar på vilka 

problem fantasygenren – och även andra genrer – står inför då det inte finns någon 

tydlig konsensus om definitionen av fantasy.  

Swahns recension av Lloyd Alexanders De trennes bok tar inte heller upp 

genren utan Swahn är mer fokuserad på att diskutera verket, men främst hur duktig 

författaren Alexander är. Det är en väldigt positiv recension som höjer Alexander till 

skyarna. Swahn uttrycker glädje över att Alexander har kommit till Sverige då Prydain-

böckerna utomlands liknas vid ett "välkänt, allmänt beundrat och ofta efterliknat 

                                                        
50 Anne-Marie Alfvén-Eriksson, "De träffas i en fantasivärld", Dagens Nyheter 1989-11-25. 

Irmelin Sandman Lilius, ”Mörkret och Ljuset i passionsdrama”, Dagens Nyheter 1984-10-20. 
51 Jessica Claesson, Fantasy på bokmarknaden – en studie om fantasyns placering och målgrupp i den 
svenska bokhandeln, Kandidatuppsats framlagd vid institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet 
2013. 
52 Eva Albrektson, "Kvinnorna kring Arthur", Barometern 1987-07-30. 
53 Holmberg 1995, s. 102-105. 
54 https://www.bibliotekuppsala.se/work?workId=212ac20c-51db-4b91-ad96-f25eadd914ca (2016-05-
16). 
55 Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället, Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 121. 

https://www.bibliotekuppsala.se/work?workId=212ac20c-51db-4b91-ad96-f25eadd914ca
https://www.bibliotekuppsala.se/work?workId=212ac20c-51db-4b91-ad96-f25eadd914ca
https://www.bibliotekuppsala.se/work?workId=212ac20c-51db-4b91-ad96-f25eadd914ca
https://www.bibliotekuppsala.se/work?workId=212ac20c-51db-4b91-ad96-f25eadd914ca
https://www.bibliotekuppsala.se/work?workId=212ac20c-51db-4b91-ad96-f25eadd914ca
https://www.bibliotekuppsala.se/work?workId=212ac20c-51db-4b91-ad96-f25eadd914ca
https://www.bibliotekuppsala.se/work?workId=212ac20c-51db-4b91-ad96-f25eadd914ca
https://www.bibliotekuppsala.se/work?workId=212ac20c-51db-4b91-ad96-f25eadd914ca
https://www.bibliotekuppsala.se/work?workId=212ac20c-51db-4b91-ad96-f25eadd914ca
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nationalmonument; för det är ungefär vad Prydain-böckerna redan hunnit bli i den 

internationella barnboksvärlden."56  

Alla artiklar under 90-talet tar upp genren på ett eller annat sätt, några tar 

med någon form av introduktion till genren och verket – och vissa nämner Tolkien. I en 

av Jean Bolinders recensioner benämner han inte genren som fantasy utan konstaterar 

att ”romantiken är tillbaka i litteraturen” men tar sedan upp ”Tolkienkomplexet”.57 Sven 

Christer Swahn går i stället ett steg längre och har en liten mini-historik över fantasy 

som genre i en av sina artiklar. Där inleder han med att ta upp att han fått frågorna om 

beteckningen fantasy behövs och hur fantasy förhåller sig till science fiction. På detta 

följer en begreppsförklaring om skillnaden mellan fantasy och science fiction för att gå 

över till att begreppet ”swords and sorcery” (svärd och svartkonster på svenska) i USA 

länge var en använd beskrivning för fantasy. Han avslutar med att beskriva den typ av 

fantasy Tolkien skrev. "Om det stora uppdraget och de ridderliga dusterna tar överhand, 

gärna med inslag av kungsoffer och högtidlig hämnd, talar man om 'heroic fantasy'. 

Tolkien blev här det stora namnet, men han hade många före sig."58 

Fantasyns genrespecifika attribut är något som Jean Bolinder i sin recension 

av Spegelporten tycker att Stephen Donaldson använder på ett sådant sätt att de blir 

klichéer. "Precis som deckare kan vara fyllda av gamla för länge sedan förbrukade 

klichéer finns det ett sådant rekvisitaförråd i fantasybranschen."59 Per Kahnberg håller 

med Bolinder och har inget positivt att säga om fantasy. Han anser att Donaldsons 

Spegelporten ha för tunn handling som "drunknar i ändlösa, stereotypa och 

ovidkommande beskrivningar av personer och platser som är omöjliga att komma 

ihåg."60 

Författaren spelar också roll som upphovsman och nämns därför i samband 

med romanen. Recensenter som nämner författaren är till exempel Irmelin Sandmand 

Lilius och Björn Stenberg, de skriver båda om författarens historia. Stenberg tar i sin 

recension bara upp att Bradley "mest [har] skrivit sciencefiction [sic] tidigare, hennes 

Darkoverserie består av ett stort antal volymer och har givits ut under snart 30 år."61 

                                                        
56 Sven Christer Swahn, ”Vägen till Prydain”, Sydsvenska Dagbladet 1981-08-17. 
57 Jean Bolinder, "Malande tidshjul", Skånska Dagbladet 1993-12-05. 
58 Sven Christer Swahn, "Helgmellanmål för fantasyälskare", Sydsvenska Dagbladet 1990-12-26. 
59 Jean Bolinder, ”I spegelvärlden”, Skånska Dagbadet 1994-07-15. 
60 Per Kahnberg, "Händelselöst spring i virrig spegelvärld", Nerikes Allehanda 1994-06-27. 
61 Björn Stenberg, "Kvinnornas Arthur", Upsala Nya Tidning 1987-11-26. 
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Lilius tar i sin recension upp att Susan Cooper "har studerat engelska i Oxford, för bland 

andra C S Lewis och J R R Tolkien."62 Det är olika författare som behandlas men man kan 

se ett mönster i recensionerna. Båda recensenterna har tagit upp delar ur författarens 

historia som validerar deras plats som fantasyförfattare. En karriär som sträcker sig 

över 30 år visar på att författaren gjort något rätt och är bra reklam för att läsa denna 

författare. Att nämna Lewis och Tolkien i samband med en recension av ett fantasyverk 

ger också vikt till verket, då Tolkien var den som skapade högfantasyn63 och Lewis är en 

erkänd fantasyförfattare för barn och ungdomar. 

 

 

 

2.1.3 Tolkien  
Det stora genombrottet för fantasygenren kom med J. R. R. Tolkien när han gav ut sitt 

långa högfantasy projekt om Middle earth — trilogin Lord of the Rings (sista delen 

utkom 1955) och den fristående The Hobbit (1937). Genom Tolkien började 

fantasygenren då nå ut till en masspublik. Det var många verk som utkom efter Tolkien 

som hade Sagan om ringen-trilogin som inspiration eller förlaga.64  

Bland 90-talets recensioner tas Tolkien upp i sju av nio artiklar medan 

endast tre av nio artiklar under 80-talet nämner Tolkiens namn. Anledningen till 

skillnaden kan vara att Tolkiens verk trycktes om under 90-talet.65 

Martin Hagström tar i sin recension av Katharine Kerr upp att förlaget 

Bonnier jämfört hennes serie med Tolkien och menar ”[a]tt göra en sådan jämförelse 

faller sig kanske naturligt, då Tolkien är en av de få fantasyförfattare som vunnit 

berömmelse utanför de redan frälstas skara."66 Citatet visar att det finns en anledning 

att använda namnet Tolkien i en recension då det ger tyngd åt det recenserade verket 

och även de som inte vanligtvis läser fantasy kan få en uppfattning om de kommer att 

gilla verket som blir recenserat. Tolkien tas i recensionerna i vissa fall upp som en 

                                                        
62 Irmelin Sandman Lilius, "Magisk resa i tiden i kamp mot det onda", Dagens Nyheter 1982-12-07. 
63 Ekholm 2000, s. 48. 
64 Holmberg 1995, s.  81-87. 
65 Erik Nilsson, Science fiction och fantasy. En undersökning av svenska bokförlags utgivning och fyra 
folkbiblioteks inköp under tidsperioden 1989 till 1994. Magisteruppsats i Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid institutionen Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås 1996. s.26. 
66 Martin Hagström, "Behovet av lyckliga slut", Smålandsposten 1995-04-18. 
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måttstock, eller av förlagen för att försöka sälja böcker. I Kahnbergs recension av 

Spegelporten berättar han att bokförlaget anser Donaldson vara en av Tolkiens 

arvtagare vilket leder till att Kahnberg inte tänker läsa Tolkien då han inte är imponerad 

av Donaldsons verk.67 

Karl Steinick skriver i en recension att "[d]et är Tolkiens recept som 

kommer till användning. men [sic] ingen orkar förstås utarbeta något så omfattande som 

hobernas gamla skapare."68 Detta är en bra summering av vad många under 90-talet 

ansåg om verken de recenserade. Recensenterna ansåg att verket var bra men inte fullt 

lika bra som Tolkiens original. Berger summerar bristen hos Tolkiens efterträdare så 

här: "Att sedan ingen av de här nämnda - och ingen annan heller - når ens tillnärmelsevis 

upp till Tolkiens poetiska höjder när det gäller att skapa nya språk och namnge de olika 

folkslagens företrädare, ja det får man ta med jämnmod. Man kan ju inte få allt, ens i 

sagans värld."69 Swahn anser dock att Eddings har tagit ett steg för långt genom "den 

bristande originaliteten."70 Vanligen tas bara en del ur ett verk upp som exempel på att 

författaren har inspirerats av Tolkien, till exempel att de har hittat på ett eget land.71 Hos 

Eddings är det dock mer: "Ibland stöter man på stycken om fem sex rader som verkar 

direkt hämtade ur Tolkiens fatabur. Det gäller till exempel episoden när mörka ryttare 

jagar den lilla truppen och huvudpersonen känner sig märkvärdigt naken för 

förföljarnas hårda blickar."72 

Förutom att Tolkien nämns mer under 90-talet tas han upp av andra 

anledningar än under 80-talet. Under 90-talet användes Tolkien som en jämförelse med 

det recenserade verket, medan recensenterna under 80-talet tar upp Tolkien som en 

inspiration och lärare. Det är tre recensioner där Tolkien tas upp under 80-talet. I Ying 

Toijer-Nilssons recension av Susan Coopers En ring av järn nämns Tolkien som en av de 

som "säkrat marknaden". Toijer-Nilsson anser dock inte att Cooper hör till samma 

strömfåra inom fantasygenren som Tolkien utan "hon [tillhör] snarast den skola som 

                                                        
67 Per Kahnberg, "Händelselöst spring i virrig spegelvärld", Nerikes Allehanda 1994-06-27. 
68 Karl Steinick, ”Räddaren från Väst…”, Helsingborgs Dagblad 1995-05-07. 
69 Måna Berger, "Flod av trolldryck: Tolkien slog tappen ur fantasy-tunnan", Nerikes Allehanda 1998-03-
15. 
70 Sven Christer Swahn, ”Fantasy-makt över tanken”, Sydsvenska Dagbladet 1990-02-24. 
71 Martin Hagström, "Behovet av lyckliga slut", Smålandsposten 1995-04-18. 
72 Sven Christer Swahn, ”Fantasy-makt över tanken”, Sydsvenska Dagbladet 1990-02-24. 
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sträcker sig från George Mac Donald och Nesbit över Lewis."73 Irmelin Sandman Lilius 

har recenserat samma verk och nämner även hon Tolkien - då för att Cooper har 

studerat i Oxford under honom. Hon håller inte med Toijer-Nilsson utan anser att 

Cooper "rör sig delvis med samma motiv och symboler som [Tolkien och Lewis]."74 Den 

tredje under 80-talet som tar upp Tolkien är Oscar Hemer i samband med recensionen 

av Donaldson. Tolkien nämns dels i början i en kort historik över fantasygenren och dels 

när Hemer ska berätta om verket. Han berättar då att "'Landet' har påtagliga likheter 

med Tolkiens Midgård och även här är det en ring, av vitguld, som innehar 

nyckelrollen."75 

 

 

 

2.1.4 Karaktärer  
Karaktärerna kan vara säregna i fantasygenren eftersom det inte alltid handlar om 

vanliga människor. Det handlar även om älvor, trollkarlar eller personer med 

övernaturliga krafter. Många gånger är det dock vanliga karaktärer som blir försatta i en 

extraordinär situation för att bli hjälten i sagan.  

Karaktärernas betydelse under 80-talet kan härledas till att majoriteten av de 

recenserade verken räknades till barn- och ungdomslitteratur. Barn och ungdomar är en 

grupp där det får betydelse att visa hur bra förebilder karaktärerna är. I Toijer-Nilssons 

recension av Lloyd Alexander De trennes bok poängteras den självständiga prinsessan 

som en välkommen kontrast till alla andra "mesiga prinsessor, som skall räddas och 

bäras och väckas med kyssar."76 Detta är ett bra sätt att visa att en karaktär är en bra 

förebild för ungdomarna som detta verk vänder sig till. Starka kvinnor har varit en 

bristvara i fantasygenren och kan till viss del fortfarande sägas vara det. Det var under 

1960-talet som starka kvinnor blev huvudpersoner i ett verk för första gången. Andre 

                                                        
73 Ying Toijer-Nilsson, "Magiker i kamp med mörkrets makter", Svenska Dagbladet 1982-11-14. 
74 Irmelin Sandman Lilius, "Magisk resa i tiden i kamp mot det onda", Dagens Nyheter 1982-12-07. 
75 Oscar Hemer, " En mera begåvad vuxensaga", Dagens Nyheter 1984-04-15. 
76 Ying Toijer-Nilsson, "Spänning och humor i ny fantastisk värld", Svenska Dagbladet 1981-06-13. 
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Norton påbörjade då sin serie om Witch World, vilken blev fantasyns första matriarkat 

där kvinnorna hade riktig makt.77  

Ett annat intressant verk när det gäller att porträttera starka kvinnor är 

Marion Zimmer Bradleys Avalons dimmor . Eva Albrektsson har inget positivt att skriva 

om Avalons dimmor medan Björn Stenberg tycker om verket. Förutom att Albrektson 

inte uppskattar språket så är hon skeptisk till att Bradley följer kvinnorna från Arthur-

legenden. Albrektssons kritik mot Bradleys karaktär Morgaine är att Bradley ” vill […] 

skapa ett kvinnoporträtt som kan verka som förebild även idag.” Detta är något som 

även Stenberg tar upp i sin recension av samma verk. Men han tycker att det gör verket 

lite intressant och skriver så här om:  

Mest fungerar romanen som en intressant vision av en tid och ett samhälle som 
har en mer feminin maktstruktur. Det ger en hel del perspektiv på vår egen tid, 
precis som Marion Zimmer Bradley säkert räknat med.78 

 

Stenberg gillar det kvinnliga perspektivet medan Albrektson däremot tycker att 

utförandet är lite löjligt, genom att medeltida kvinnor ges 1900-talsproblem. 

Albrektsson anser även att berättelsen är lite patetisk genom att Morgaine ger sig i 

slutet. 

Morgaine är den som berättar – och trots hennes hätska utfall genom hela 
berättelsen mot kristendomen och dess präster slutar allt med att Morgaines 
värld förgår. Avalons ö och Gudinnans tempel försvinner in i dimmorna för 
evigt, Arthurs Kristus tar över landet. Men allt gott är ett säger Morgaine, och 
ingen har dött förgäves. Det blir lite patetiskt.79 

 

Morgaine har genom hela berättelsen slagits mot införandet av kristendomen, vilken 

skulle betyda att hon som kvinna får en försvagad ställning i samhället,80 för att sedan 

när hon förlorat endast acceptera det. Morgaine är lite för bitsk boken igenom för att 

sedan i slutet, som vi kan se i citatet ovan, acceptera förlusten med jämnmod.81 

Ett annat element i berättelser som författare kan få kritik för är hur de 

skildrar sina karaktärer. Det är något som Irmelin Sandman Lilius inte tycker att Susan 

Cooper lyckas riktigt med utan anser att karaktärerna är lite för stereotypa.82 Eller så är 

                                                        
77 Annika Johansson, Världar av ljus, världar av mörker, Lund: BTJ Förlag/BTJ i Sverige AB 2009, s. 62. 
78 Björn Stenberg, "Kvinnornas Arthur", Upsala Nya Tidning 1987-11-26. 
79 Eva Albrektson, "Kvinnorna kring Arthur", Barometern 1987-07-30. 
80 Björn Stenberg, "Kvinnornas Arthur", Upsala Nya Tidning 1987-11-26. 
81 Eva Albrektson, "Kvinnorna kring Arthur", Barometern 1987-07-30. 
82 Irmelin Sandman Lilius, ”Mörkret och Ljuset i passionsdrama”, Dagens Nyheter 1984-10-20. 
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karaktärerna bra skildrade som Stenberg anser om Bradleys Avalons dimmor, där ”ingen 

av figurerna blir endimensionellt ond eller god.”83 

I Swahns recension av Lloyd Alexander nämns karaktärerna för att de ”är 

sällsynt individuella, väl karaktäriserade, alltid sig själva mitt i töcken och farligheter.”84 

Även i Oscar Hemers recension, av Stephen Donaldsons roman Furst Nids förbannelse, 

är det en intressant karaktär som kommenteras. Donaldsons hjälte (Thomas Covenant) 

är en okonventionell fantasyhjälte genom att inte vilja axla hjälterollen och även vara 

"medveten om att han 'drömmer'." Hemer anser att det är den ”ovanlige och 

sammansatte hjälten” som är ett av inslagen i verket som gör det läsvärt.85  

 

 

 

2.1.5 Språk och stil 
Stilen i verket tas bland annat upp genom att det kommenteras att författarna är bra på 

miljöskildringar eller att de har en bra berättarstil som till exempel ”skapa[r] en förtätad 

stämning av mystik”, som Toijer-Nilsson uttrycker sig.86 I recensionen av Furst Nids 

förbannelse skriver Hemer att Stephen Donaldson använder ett land som är påtagligt 

likt Tolkiens men kommer undan med det genom att miljöskildringarna ”överlåter 

precis lagom mycket åt läsarens fantasi.”87 Berättargreppet och språket är dock något 

som Hemer kritiserar i sin recension av Furst Nids förbannelse:  

”Thomas Covenant är under hela sin vistelse i Landet medveten om att han 
’drömmer’. Det är ett friskt berättargrepp men den ständiga inre monologen 
blir i längden ganska tröttsam och ger ett ibland irriterande pretentiöst drag åt 
historien. Därtill kommer en viss språklig osmidighet som ytterligare framhävs 
av den tyvärr valhänta svenska översättningen.”88  

 

Om Coopers berättarstil skriver Toijer-Nilsson så här: ”hon förmår skapa en förtätad 

stämning av mystik, som innesluter också läsaren i den värld hon skapat […] skickligt 

                                                        
83 Björn Stenberg, "Kvinnornas Arthur", Upsala Nya Tidning 1987-11-26. 
84 Sven Christer Swahn, ”Vägen till Prydain”, Sydsvenska Dagbladet 1981-08-17. 
85 Oscar Hemer, "En mera begåvad vuxensaga", Dagens Nyheter 1984-04-15. 
86 Ying Toijer-Nilsson, "Magiker i kamp med mörkrets makter", Svenska Dagbladet, 1982-11-14. 
87 Oscar Hemer, " En mera begåvad vuxensaga", Dagens Nyheter 1984-04-15. 
88 Oscar Hemer, " En mera begåvad vuxensaga", Dagens Nyheter 1984-04-15. 
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varierat denna magiska motivkrets i en stark saga buren av en rik visionär fantasi.”89 

Lilius håller inte tillbaka orden när hon prisar Coopers berättarstil och uttrycker det så 

här: ”Boken är skickligt och vackert skriven, flödande, full av praktfulla scener, bilder, 

förvandlingar, trolldomsting och symboliska personer.”90 Martin Hagström anser Den 

sjunde sonen vara "välskriven och trevlig, men inte i klass med till exempel 'Enders 

spel'".91 Måna Berger ger Tomans huvud detta omdöme: "'Tomans huvud' är en 

välskriven och originell, thrillerbetonad historia som utspelar sig i en fiktiv värld som 

motsvarar högt ställda krav på trovärdigheten.”92 

Jean Bolinder skriver att Stephen Donaldson inte skriver på ett sådant sätt så 

att Bolinder engagerar sig i berättelsen. Inte ens översättningen av titeln eller omslaget 

kommer undan Bolinders kritik, "[omslaget] är precis lika fantasilöst, bombastiskt och 

meningslöst som boken.”93 Inte heller Robert Jordans Tidens hjul lyckas riktigt fånga 

Bolinders intresse. Genom hela läsningen säger han sig endast se författaren Jordan 

framför sig knappande på sin nya roman. 

Detta även när jag under den ändlösa läsningen av detta mastiga pekoral tycker 
mig se denne Jordan i arbete hela tiden, sittande framför ordbehandlaren 
knappar han idogt ner alla dessa nerslag som han måste för att klara deadline 
och så går han ner och äter lunch med Harriet och så knappar och knappar han 
på hela eftermiddagen till dess han går ner och äter middag med Harriet.94 

 

En annan ingrediens som värderas är språket. Översättarens arbete är 

något som tas upp i samband med beskrivningen av författarens språk. Då det ibland 

inte finns en svensk motsvarighet för de ord dessa engelskspråkiga författare använder i 

sina verk får man antingen använda det engelska ordet eller som översättare själv hitta 

på ett ord.95 Bland de utvalda recensionerna är det Swahn och Lilius som nämner och 

berömmer översättaren.96 Båda Lilius recensioner avser två olika verk av författaren 

Susan Cooper, dessa båda verk har översatts av samma kvinna – Jadwiga P Westrup.97 

                                                        
89 Ying Toijer-Nilsson, "Magiker i kamp med mörkrets makter", Svenska Dagbladet, 1982-11-14. 
90 Irmelin Sandman Lilius, "Magisk resa i tiden i kamp mot det onda", Dagens Nyheter 1982-12-07. 
91 Martin Hagström, "Behovet av lyckliga slut", Smålandsposten 1995-04-18. 
92 Måna Berger, "Välskriven och originell fantasyroman", Nerikes Allehanda 1995-06-09. 
93 Jean Bolinder, "I spegelvärlden", Skånska Dagbladet 1994-07-15. 
94 Jean Bolinder, "Malande tidshjul", Skånska Dagbladet 1993-12-05. 
95 Ekholm 2000. s. 66. 
96 Irmelin Sandman Lilius, "Magisk resa i tiden i kamp mot det onda", Dagens Nyheter 1982-12-07. 

Irmelin Sandman Lilius, ”Mörkret och Ljuset i passionsdrama”, Dagens Nyheter 1984-10-20. 
Sven Christer Swahn, ”Vägen till Prydain”, Sydsvenska Dagbladet 1981-08-17. 

97 Irmelin Sandman Lilius, "Magisk resa i tiden i kamp mot det onda", Dagens Nyheter 1982-12-07. 
Irmelin Sandman Lilius, ”Mörkret och Ljuset i passionsdrama”, Dagens Nyheter 1984-10-20. 
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Swahn nämner översättaren helt kort i sin recension av Lloyd Alexander: ” i god 

översättning av Karin Strandberg.”98 I recensionen av David Eddings Stenens väktare 

visar Swahn på den tidigare nämnda företeelsen att översättare ibland får hitta på egna 

ord – ”ger sig ut på ett strapatsfyllt ’sök’, för att använda Jadviga Westrups fyndiga nya 

ord.”99 Det kan även vara författarens språk som prisas. Vilket Alfvén-Eriksson gör i sin 

recension av Resan till havet där hon skriver att Cooper ”kan berätta intressant och 

spännande på en vacker prosa”.100 

  

 

 

2.1.6 Handling 
En aspekt som hör till handlingen är hur dramatiskt ett verk är, om det händer lite för 

mycket i för snabb takt eller tvärtom om det skrivs lite för mycket så den ”dramatisk[a] 

spänst[en]” tappas, som Stenberg skriver.101 Enligt Magnusson är dramatisk spänst och 

tempo i ett populärlitterärt verk något som värderas högt av recensenter av 

populärlitteratur.102 Både Irmelin Sandman Lilius och Anne-Marie Alfvén-Eriksson anser 

att verken de recenserar är väldigt snabba i sin handling. De saknar båda 

andhämtningsperioder i texten. Lilius kritik är: "Vad jag själv personligen har att 

invända emot den är främst att den går i crescendo mest hela tiden. [...] det ges föga vila, 

förrän på sista sidan [...]".103 Alfvén-Erikssons kritik är liknande då hon anser att "[d]är 

är aldrig tid för uppladdning."104 Detta kan bero på att de båda recenserar ett verk 

skrivet för barn och ungdomar där det kan vara ett medvetet drag av författaren att vara 

dramatisk, med många händelser, för att behålla barnens koncentration. Annars är det 

motsatsen, att det är lite långsamt eller saknar dramatisk spänst, som kritiseras eller att 

berättelsen är för tunn och för imitativ. Kahnberg anser till exempel att projektet att ge 

                                                        
98 Sven Christer Swahn, ”Vägen till Prydain”, Sydsvenska Dagbladet 1981-08-17. 
99 Sven Christer Swahn, ”Fantasy-makt över tanken”, Sydsvenska Dagbladet 1990-02-24. 
100 Anne-Marie Alfvén-Eriksson, "De träffas i en fantasivärld", Dagens Nyheter 1989-11-25. 
101 Citatet är taget från denna recension: Björn Stenberg, "Kvinnornas Arthur", Upsala Nya Tidning 1987-

11-26. 
Irmelin Sandman Lilius, "Magisk resa i tiden i kamp mot det onda", Dagens Nyheter 1982-12-07. 
Anne-Marie Alfvén-Eriksson, "De träffas i en fantasivärld", Dagens Nyheter 1989-11-25. 

102 Caroline Magnusson, En studie av receptionen av populärlitteratur i svensk dagspress, 
Kandidatuppsats framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 2007. 
103 Irmelin Sandman Lilius, "Magisk resa i tiden i kamp mot det onda", Dagens Nyheter 1982-12-07. 
104 Anne-Marie Alfvén-Eriksson, "De träffas i en fantasivärld", Dagens Nyheter 1989-11-25. 



21 
 

ut Stephen Donaldson borde läggas ned om författarens verk fortsätter att vara lika 

händelselösa.105  Steinick tar i sin recension av Shannaras alvdrottning upp att Brooks 

arbetar efter Tolkiens mall men att han är "lite mer rakt på" och har "[l]ite smaskigare 

faror och betydligt mindre detaljarbete".106 

 Handlingen är något som Måna Berger fokuserar på i sina recensioner av 

Orson Scott Cards Den sjunde sonen, Katherine Kerrs Silverdolken och Terry Brooks 

Shannaras Alvdrottning. Card använder ”ett koncentrat av europeisk folktro och 

indiansk myt” vilket Berger tycker att han skapar vissa guldkorn med. Samtidigt anser 

Berger att författaren tar sig friheter med historien som är konstiga.107 Även Kerr har i 

sitt verk blandat ”ett hopkok” av olika myter som Berger anser vara ”träig”. Brooks är 

den som i denna samrecension endast prisas. I recensionen börjar Berger med att 

nämna att hon var tvungen att nästan slåss om boken med sin tonårsson. Om verkets 

handling skriver hon: "Det här är ett riktigt smarrigt äventyr som har alla 

rollspelsstoryns ingredienser."108 

 Swahn recenserar två olika verk av David Eddings: Stenens väktare och 

Profetians tid. Sagan om Belgarion del 2 och ingen av dem imponerar på honom. Swahn 

anser att scenerna i Profetians tid är ”träiga och tråkiga” och att det nog krävs 

läshungriga tonåringar som då kanske kan ”fylla [verket] med mer magi än de egentligen 

förtjänar”.109 Vad gäller Stenens väktare ogillar Swahn handlingen då den plagierar 

Tolkien och försöker med mer än vad den kan. Swahn uttrycker det så här: ”Bortsett från 

den bristande originaliteten lider Eddings saga av att olika sagoländer och folkslag 

verkar tillyxade med slö egg efter grov mall. […] Ingredienserna finns där, men någon 

har glömt att tända i spisen.”110 

Kahnberg är kritisk i sin recension av Donaldsons Spegelporten och anser 

att den har en för tunn handling som "drunknar i ändlösa, stereotypa och 

ovidkommande beskrivningar av personer och platser som är omöjliga att komma 

                                                        
105 Per Kahnberg, "Händelselöst spring i virrig spegelvärld", Nerikes Allehanda 1994-06-27. 
106 Karl Steinick, ”Räddaren från Väst…”, Helsingborgsdagblad 1995-05-07. 
107 Måna Berger, "Flod av trolldryck: Tolkien slog tappen ur fantasy-tunnan", Nerikes Allehanda 1998-03-

15. 
108 Måna Berger, "Flod av trolldryck: Tolkien slog tappen ur fantasy-tunnan", Nerikes Allehanda 1998-03-
15. 
109 Sven Christer Swahn, "Helgmellanmål för fantasyälskare", Sydsvenska Dagbladet 1990-12-26. 
110 Sven Christer Swahn, ”Fantasy-makt över tanken”, Sydsvenska Dagbladet 1990-02-24. 
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ihåg."111 Delarna som kritiseras av Martin Hagström är bland annat långsam handling 

hos Card och att Kerr inte visar sin egen värld utan berättar om den. Cards nya verk 

jämförs med hans science fiction-serie och når inte fram då "[h]andlingen är lite för 

långsam. och [sic] boken känns för tunn".112 

 

 

 

2.1.7 Skillnader mellan 80- och 90-tal 
En av de stora skillnaderna mellan 80-talet och 90-talet är att det inte är jämnt fördelat i 

uppdelningen mellan positiv kritik och negativ kritik. En annan skillnad är att många av 

recensionerna under 90-talet har mer referat än värdering i sig medan man under 80-

talet varvar detta lite mer. Under 90-talet är den negativa kritiken större då sex av de nio 

recensionerna endast är negativa i sin kritik medan under 80-talet är det lite mer jämnt 

fördelat med recensioner som tar upp både negativa och positiva aspekter i 

recensionerna. Det är som sagt lättast att hitta den positiva kritiken under 80-talet men 

inga recensioner är helt igenom positiva heller. Den som står ut som endast positiv är 

Sven Christer Swahns recension av Lloyd Alexander. Han höjer verket till skyarna och 

avslutar med att skriva: "Hur som helst ligger nu med 'De trennes bok' vägen öppen 

också för svenska läsare, den väg som leder in i Lloyd Alexanders mångfaldigt 

förtrollande sagovärld, Prydain."113 Det är endast tre artiklar under 90-talet som 

innehåller positiv kritik. Den positiva kritiken fokuserar på handlingen och stilen som 

berättelsen är skriven i. Det som främst nämns är att verket är välskrivet eller att 

berättelsen är intressant. Bland 90-talets recensioner är det fem stycken som är endast 

negativa. Det negativa som tas upp i alla 90-talets negativa recensioner är språket, stil 

och berättelse. 

Utifrån de recensioner som här har tagits upp går det att konstatera att 

olika årtionden har fokuserat på olika delar när de bedömer verken. Under 80-talet var 

det vanligast att skriva positivt om karaktärerna, något som inte ens nämndes under 90-

talet. Specifikt för 80-talet var att man tycker att verket är lite väl dramatiskt, det går lite 

                                                        
111 Per Kahnberg, "Händelselöst spring i virrig spegelvärld", Nerikes Allehanda 1994-06-27. 
112 Martin Hagström, "Behovet av lyckliga slut", Smålandsposten 1995-04-18. 
113 Sven Christer Swahn, ”Vägen till Prydain”, Sydsvenska Dagbladet 1981-08-17. 
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för fort och man hinner inte riktigt landa.114 Språket och stilen är något som också 

behandlas under 80-talet. Det är inte lika tydligt under 90-talets recensioner vad 

skribenten anser vara bra då mycket handlar om egen tolkning. Anledningen till att det 

är lite svårare att hitta den positiva kritiken under 90-talet är att i de flesta av 

recensionerna jämförs verket med Tolkien, vilket tagits upp ovan. Under 90-talet är 

handlingen något som främst behandlas. Översättaren som omnämns under 80-talet 

men ej under 90-talet går att förknippa med att många av recensionerna var skrivna om 

barn- och ungdomslitteratur. Den översättare som nämns mest är Jadwiga P Westrup 

och då i samband med att hon bland annat översatt Susan Coopers olika verk.115 Bland 

recensionerna finns det en skillnad mellan årtiondena när det gäller omnämnandet av 

genren. Totalt är det endast fyra (fem om man räknar användningen av ordet saga i olika 

former till fantasygenren) av nio recensioner under 80-talet som nämner ordet fantasy 

eller fantastiskt. 

Dispositionsmässigt är 90-tals artiklarna för det mesta upplagda efter 

samma mall där man börjar med en generell inledning, som tar upp något om 

fantasygenren, för att gå över till författaren - olika skribenter skriver olika mycket - för 

att avsluta med att behandla verket. Skillnaderna mellan de olika recensionerna är hur 

mycket kritik och referat recensenterna skriver. Karl Steinick till exempel tar i sina 

recensioner endast upp och refererar verket, det är lite kritik som smyger in men då 

främst värdeladdade ordval. Det som är speciellt med Steinicks artikel är att den sprider 

ut sig över ett helt uppslag och är uppdelad i tre delar, först en artikel med en 

genomgång av fantasy som genre och sedan är det två recensioner som han delat upp 

och gett olika rubriker.116 

 

 

  

                                                        
114 Irmelin Sandman Lilius, "Magisk resa i tiden i kamp mot det onda", Dagens Nyheter 1982-12-07. 

Anne-Marie Alfvén-Eriksson, "De träffas i en fantasivärld", Dagens Nyheter 1989-11-25. 
115 Irmelin Sandman Lilius, ”Mörkret och Ljuset i passionsdrama”, Dagens Nyheter 1984-10-20. 

Irmelin Sandman Lilius, "Magisk resa i tiden i kamp mot det onda", Dagens Nyheter 1982-12-07. 
116 Karl Steinick, "I varje tonåringshjärta bor det en hjälte", Helsingborgsdagblad 1995-05-07. 

Karl Steinick, ”Räddaren från Väst…”, Helsingborgsdagblad 1995-05-07. 
Karl Steinick, ”…i en värld för sig”, Helsingborgsdagblad 1995-05-07. 
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3 AVSLUT  

3.1 Slutsats  

Från första början var det tydligt att få har haft samma ingång när de forskat om fantasy, 

en litteraturkritisk studie hos svenska recensenter. Majoriteten av studierna och 

uppsatserna som jag tittade på handlade om tiden efter det jag ville studera, det vill säga 

efter att Harry Potter-serien och Sagan om ringen-filmerna utgivits. Det finns dock de 

som har studerat receptionen och litteraturkritik i samband med fantasygenren eller 

populärlitteratur. Thomas Rosén är den som har haft en liknande ingång till 

fantasygenren i sin uppsats, där han bland annat tar upp recensioner. Han har dock 

andra författare och fler recensioner än de som gåtts igenom i denna uppsats. Rosén har 

fyra författare som inte är med i denna uppsats och de har antingen blivit bortvalda för 

att de inte uppfyller de satta kriterierna eller av misstag förbisetts. Det Rosén kom fram 

till i sin undersökning var att generellt sett var recensionerna positiva angående hans 

”vuxen mytisk[a] fantasy”,117 vilket även denna undersökning visar. Majoriteten av 

recensenterna är positiva till genren även om vissa av de recenserade verken fått 

negativ kritik. Caroline Magnusson är en annan som studerat litteraturkritik men då 

utifrån ett vidare perspektiv av all populärlitteratur, och i förhållande till finlitteratur. 

Magnusson kom fram till att populärlitteratur inte recenserades i lika hög grad som 

finlitteratur, vilket kan vara en av anledningarna till att det har varit svårt att finna 

underlag till denna uppsats.  

Det går inte att utläsa vad som var den kollektiva åsikten om fantasy när den 

kom, då litteraturkritik inte kan vara objektiv. Det är en person som sitter och läser 

verket och tar med sig sin syn på världen och sina erfarenheter när den läser verket, 

vilket färgar dennes åsikter och uppfattning verket. Det är inte en perfekt vetenskap att 

studera litteraturkritik för att se hur fantasy blivit uppfattad, för den mänskliga faktorn 

går inte att bortse ifrån. 

Litteraturkritik ger ingen skalenlig bild av mottagandet av en författares verk. 
På bredden tas en författare emot i en serie enskilda läsningar, i möten med 

                                                        
117 Thomas Rosén, I Tolkiens fotspår – en presentation av subgenren ”vuxen mytisk fantasy och en 
undersökning av de verk och författare inom denna som har recenserats i svensk press, Kandidatuppsats 
framlagd vid Språk och Litteratur, Linköpings universitet 1993. 
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böcker som förmedlas av bibliotek, bokhandel, antikvariat och andra instanser i 
det litterära systemet.118 

Det som kan utrönas i uppsatsen är att åsikterna om fantasygenren under dessa två 

decennier var blandade. Generellt sett var det en omtyckt genre av recensenterna men 

det var inte mycket som gavs ut. Under perioden 1989-1994, som Erik Nilsson 

undersöker, gavs det sammanlagt ut 111 böcker inom fantasygenren – dessa är inte 

unika verk utan innefattar även omtryck.119 Även om Tolkien ”slog tappen ur 

fantasygenren”120 var det fortfarande, under 80- och 90-talen, vanligt att det nästan 

endast var de redan initierade som var de som läste mest fantasy. 

Undersökningen visar att det är skillnad på vad som ansågs vara bra under 

de olika årtiondena. Det är inte bara skillnad i att recensenterna under 80-talet var mer 

jämna i kritiken, genom att ta upp både positiv och negativ kritik. De fokuserade också 

på olika delar när de kritiserade. Under 80-talet låg fokus på karaktärerna utöver 

berättarstilen och språket. Under 80-talet ligger fokus på karaktärer, men nämns inte 

under 90-talet, vilket kan ha att göra med att barn- och ungdomsverk togs med i denna 

undersökning och att dessa endast förekom bland 80-talets utvalda recensioner. Under 

90-talet låg det mer fokus på språket och berättelsen, och hur verket förhöll sig till 

Tolkien. En annan skillnad mellan årtiondena är att recensionerna skrivna under 80-

talet inte följer någon direkt mall utan skribenterna har skrivit som de tycker och tagit 

upp det de vill. Fokus ligger på vad just recensenten tycker om verket. Under 90-talet 

finns det i majoriteten av artiklarna en tydlig struktur där genren nämns och man sätter 

in det recenserade verket i en historisk litterärkontext och där fokus ligger mer på att 

referera verket så objektivt som möjligt. Recensionerna från 90-talet tog upp genren i 

större omfång än vad som gjordes under 80-talet. Detta med största sannolikhet på 

grund av att Tolkien gavs ut på nytt under 90-talet – och därmed fanns fantasygenren i 

läsarnas medvetande – och att Bonniers förlagsverksamhet började en ny 

underavdelning, Bonnier fantasy.  

                                                        
118 Svedjedal 1998, s. 50. 
119 Erik Nilsson, Science fiction och fantasy. En undersökning av svenska bokförlags utgivning och fyra 
folkbiblioteks inköp under tidsperioden 1989 till 1994. Magisteruppsats i Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid institutionen Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås 1996, s. 25. 
120 Måna Berger, "Flod av trolldryck: Tolkien slog tappen ur fantasy-tunnan", Nerikes Allehanda 1998-03-
15. 
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Recensenternas övriga engagemang kan spela in i vad de ansåg om fantasy. 

Några av recensenterna hade en bakgrund inom fantasygenren på ett eller annat sätt. 

Tre stycken var författare inom genren, två skönlitterära och en facklitterär. Man kan till 

exempel se i Swahns recensioner att han är ganska hård mot verken och har hög 

standard. Det är inte så konstigt om man betänker att han har skrivit en fackbok om 

science fiction och därmed går det att anta att han även är beläst inom den besläktade 

genren fantasy, som han själv också skrivit inom.  

 Recensenterna som tas upp i denna uppsats skriver med utgångspunkt från 

att det finns en bestämd fantasygenre och går därmed emot de som jobbat med att 

forska om fantasy, vilket visas i citat i inledningen. Recensenterna här använder dock 

inte endast ordet fantasy när de skriver om genren utan blandar synonymt det med 

begrepp som saga, fantastisk berättelse och romantik. Detta har nog att göra med den 

svenska litteraturtraditionen där sagan är något som återkommit genom tiderna. Vi har 

till exempel Lagerlöf som skrev Gösta Berlings saga som har fantastiska inslag i sig och 

Astrid Lindgren som räknas som Sveriges sagotant och skrivit två verk som räknas till 

fantasygenren. Denna brist på konsensus när det gäller terminologin kan vara på grund 

av att det i Sverige inte finns ett fast vokabulär för fantasy utan man har varit tvungen att 

föra över det engelska uttrycket eller hitta på ett eget. Ekholm anser att begreppet 

fantastisk litteratur är all-inkluderande och innefattar all litteratur som inte är realistisk 

och att man kan använda det engelska originalbegreppet i brist på svenska.121  

 Denna undersökning tar endast upp en liten del av vad som kan undersökas 

vidare angående fantasygenren ur svenskt perspektiv. Många av de uppsatser, 

avhandlingar, artiklar och undersökningar som finns har ett mer anglosaxiskt 

perspektiv. Det skulle behövas en mer övergripande undersökning om fantasygenren i 

Sverige, för det torde finnas fler svenska fantasyförfattare än här nämnda Astrid 

Lindgren och Maria Gripe – som i och för sig blev utvalda för att de skriver bitvis just 

högfantasy. 

 

 

 

                                                        
121Ekholm 2000. s. 66.   
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