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1.0 Inledning 

För de allra flesta kan det verka självklart vad en barnbok är, men faktum är att 

gränsdragningen mellan barn- och vuxenlitteratur aldrig har varit helt entydig.1 Definitionen 

av barnlitteratur har sett olika ut och skiftat historiskt sett. Flera av de klassiska barn- och 

ungdomsböckerna var ursprungligen skrivna för en vuxen publik. Klassiker som Daniel 

Defoes Robinson Crusoe (1719) och Jonathan Swifts Gullivers resor (1726) är två kända 

exempel i litteraturhistorien. När ett verk översätts och lanseras i andra språkområden och 

kulturer kan berättelsen också tilltala en annan publik. De förändringar som tillkommer gör 

det möjligt för verket att ingå i andra genrer och öppna upp för nya läsare.2 Den franske 

litteratursociologen Robert Escarpit kallar en sådan överföringsprocess för ”skapande 

förräderi”. Han menar att det är en naturlig process för att ett verk ska kunna överleva på 

marknaden.3 

Lena Kåreland är en av flertalet barnlitteraturforskare som anser att ”den 

tidigare relativt skarpa gränsdragningen mellan barn- och vuxenlitteratur under senare tid har 

mjukats upp” och vidare lyfter hon fram att ”den moderna ungdomsboken har t.ex. alltmer 

närmat sig vuxenlitteraturen. I engelskspråkiga länder talar man om böcker ’for young 

adults’”.4 Böcker inom kategorin lyfter fram svåra ämnen och ligger kompositions- och 

stilmässigt nära vuxenromaner och de läses också i stor uträckning av unga vuxna.5  

Litteratur som marknadsförs för en yngre publik men som når en vuxen publik 

är inte särskilt främmande idag, tvärtom. Litteraturforskaren AnnaKarin Kriström diskuterar i 

sin avhandling De gränslösa böckerna: om Hans Alfredson och Barbro Lindgren i 60- och 

70-talens allålderslitteratur begreppet ”allålderslitteratur” och menar att det ofta är 

textinterna som dagens barnlitteraturforskning använder sig av för att definiera verk av 

allålderskaraktär. Det dubbla perspektivet som skildras i de verk som exemplifieras i hennes 

avhandling kan tydas ur en barnkod och en vuxenkod. Dessa tilltal berör en bredare publik.6  

 Denna dubbla kodning finns även i mycket annan barn- och ungdomslitteratur, 

och möjliggör marknadsföring av verket till en större publik. Ett sådant exempel är J.K. 

 
1 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 12. 
2 Kåreland 2013, s. 13. 
3 Robert Escarpit, ”Skapande förräderi som nyckel till litteraturen”, i Litteratursociologi: texter om litteratur och 

samhälle, Johan Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 183. 
4 Kåreland 2013, s. 14. 
5 Kåreland 2013, s. 14. 
6 AnnaKarin Kriström, De gränslösa böckerna: om Hans Alfredson och Barbro Lindgren i 60- och 70-talens 

allålderslitteratur, [Ny utg.], Eriksson & Lindgren, Stockholm, 2008, s. 23. 



 
 

2 
 

Rowlings succéböcker om Harry Potter och hans magiska värld. Serien gavs först ut som 

barnböcker i både Storbritannien och resten av världen, men nådde snart en stor publik även 

bland vuxna läsare.7 Eftersom intresset för böckerna är stort hos både unga och vuxna finns 

det idag olika målgruppsanpassade omslag. De som riktar sig till en yngre läsekrets har 

tecknade figurer medan de vuxna var tänkta att tilltalas av en sobrare, minimalistisk 

utformning.8 Idag är det mer än tjugo år sedan första boken i serien publicerades – trots detta 

är Harry Potter och de vises sten (1997) den barn- och ungdomsbok som såldes mest i 

Sverige 2019.9 

 Kriström menar i sin avhandling om allålderslitteraturen, som går att jämföra 

med det engelska begreppet crossover, att svenska författare, förlag och kritiker redan på 

1970- och 80-talen aktivt verkade för att sudda ut gränsen mellan barn- och vuxenlitteratur. 

Närmare bestämt var man kritisk mot gränsdragningen vad gäller ämne, ålder och kön inom 

litteraturvärlden.10 Allålderslitteraturen beskrivs av Kriström som ”en särskild sorts gränslösa 

böcker” eftersom de hade dubbla tilltal och flera tänkta åldersgrupper som publik. Det finns 

utmaningar med att publicera dessa slags böcker på den svenska bokmarknaden i nutid 

eftersom det inte finns en tydlig målgrupp att förhålla sig till, samt att förlagen anpassar sin 

bokutgivning utifrån de klassifikations- och distributionssystem som råder idag.11  

Under de senaste decennierna har intresset för barn- och ungdomslitteratur ökat, 

och därmed ”bidragit till en ökad medvetenhet om vikten av en seriös granskning av 

barnlitteraturen”.12 Den svenska bokmarknaden är i ständig utveckling och när nya genrer och 

kategorier växer fram med tiden kan därför den nuvarande indelningen av skönlitterära böcker 

skapa en missvisande bild av vilken sorts litteratur de svenska förlagen väljer att publicera, 

marknadsföra och sälja idag. Därför finns det skäl att undersöka den åldersöverskridande 

litteraturen och i synnerhet hur fenomenet crossover, som redan är etablerat i Storbritannien 

och andra delar av världen, gjort avtryck i Sverige, och vilka möjligheter och utmaningar det 

innebär för den svenska bokmarknaden. I förlängningen undersöker denna studie också hur de 

svenska barn- och ungdomslitteraturförlagen resonerar om målgrupper, identifikation med 

karaktärer, böcker med dubbla tilltal, marknadsföring av allåldersböcker och aktörernas 

 
7 Kåreland 2013, s. 14. 
8 Kriström 2008, s. 14–15. 
9 Bokförsäljningsstatistiken: Helåret 2019, svenska bokhandlareförening Service AB och Svenska Förläggare 

AB, 2020, s. 48. 
10 Kriström 2008, s. 12. 
11 Kriström 2008, s. 13. 
12 Lena Kåreland, Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur, Natur och 

kultur, Stockholm, 1994, s. 36. 
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förändrade syn på barn- och ungdomslitteraturen. Studier ger även en bild över de satsningar 

som gjorts på crossoverböcker, och vilka böcker som olika förläggare, redaktörer, litterära 

chefer och andra branschpersoner på svenska barn- och ungdomsbokförlag anser kan 

kvalificeras som crossover idag. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de svenska förlagens syn på åldersöverskridande 

barn- och ungdomsböcker och i synnerhet crossover, samt att redogöra för hur begreppet 

crossover används bland förläggare, redaktörer och andra branschpersoner på den svenska 

bokmarknaden. I syftet ingår vidare att spåra förändringar i utgivningen, samt att granska 

synen på böcker som riktar sig till både unga och vuxna utifrån att titta på hur de intervjuade 

resonerar kring målgrupper, kategorier, identifikation med karaktärer, böcker med dubbla 

tilltal och slutligen presentera en rad böcker som enligt de intervjuade kan anses vara 

crossover idag. För att undersöka fältet utgår jag ifrån följande frågeställningar: 

 

- Hur resonerar förläggare, redaktörer och andra branschpersoner på den svenska 

bokmarknaden om begreppet och företeelsen crossover idag? 

- Har det förekommit satsningar på crossoverböcker på den svenska bokmarknaden de 

senaste 20 åren? 

- I vilken mån anser förlagen att böcker med dubbla tilltal finns på den svenska 

bokmarknaden? Hur kategoriseras dessa böcker?  

- Vilka böcker, av vilka författare och i vilka genrer, anser branschpersonerna är exempel 

på crossover eller allålderslitteratur? 

- På vilket sätt uppfattar aktörer inom den svenska bokmarknaden att synen på barn- och 

ungdomslitteratur har förändrats sedan millennieskiftet? Finns det tendenser som talar för 

att de åldersöverskridande böckerna väcker större intresse hos förlagen idag? 

 

1.2 Teori 

 

1.2.1 Det litteratursociologiska perspektivet 

Denna studie utgår ifrån ett litteratursociologiskt perspektiv för att studera 

åldersöverskridande läsning och crossover i relation till den svenska bokmarknaden. Lars 

Furuland beskriver inriktningen som ett ”systematiskt studium av litteraturen som socialt 
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fenomen och som system och institution i samhället”.13 Johan Svedjedal utvecklar hans 

resonemang och menar att det litteratursociologiska perspektivet är till för att ”analysera 

produktion, distribution och konsum av litteratur”.14 Det mest centrala inom 

litteratursociologin är att studera litteraturens roll i samhället, från dess tillkomst, produktion 

och spridning till dess mottagande och konsumtion. En modell som fått stort genomslag är 

Lars Furulands modell över den litterära processen, alternativt det litterära kretsloppet.15 

Utifrån att studera växelspelet mellan samhälle och litteratur synliggör det 

litteratursociologiska perspektivet de rådande samhällsstrukturer som påverkat olika aktörer 

på bokmarknaden samt litteratursamhället i stort. Sådana aktörer kan vara ”författarkår, 

förlag, bokhandel, bibliotek, kritik samt skilda offentligheter och publiker”.16 

 Furulands modell över den litterära processen består av flertalet aspekter och i 

min studie har jag valt att fokusera på de delar som berör förlagens urval, produktion och 

marknadsföring. Fokus ligger på förlagens roll som aktörer i bokens samhälle. Furuland 

redogör den litterära processens alla led i följande ordning: 

 

Dess tre huvudled är produktionen, där författaren står för den konstnärliga insatsen och förläggaren för 

den materiella utformningen, distributionen och konsumtionen. Parallellt med att ett verk på detta sätt 

förs genom det litterära systemet sker ett inordnande genom kritiken och andra urvalsinstrument i ett 

eller flera litterära värderingssystem, vilket är av stor betydelse för verkets möjligheter att nå fram till 

ett nämnvärt antal mottagare-läsare.17 

 

När författaren avslutat skrivprocessen och erbjudit sitt manuskript till ett förlag har oftast 

författaren själv eller förlaget en idé om vad de vill publicera och till vilken målgrupp verket 

riktar sig till. Idén om en tänkt målgrupp skapar förutsättningen för hur utformningen av 

texten ska se ut, samt hur förlaget ska marknadsföra verket till den tänkta publiken.18 Med 

fokus på bokmarknaden har jag valt att utgå ifrån en av de tre grundområden som utgör 

litteratursociologin, nämligen litteratursamhället.19 Svedjedal beskriver det som följande:  

 

 
13 Johan Svedjedal, “Det litteratursociologiska perspektivet”, i Litteratursociologi: texter om litteratur och 

samhälle, Johan Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 73. 
14 Svedjedal 2012, s. 77. 
15 Lars Furuland, ”Litteratur och samhälle”, i Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle, Johan 

Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 17. 
16 Furuland 2012, s. 18. 
17 Furuland 2012, s. 36. 
18 Furuland 2012, s. 37. 
19 Svedjedal 2012, s. 78. 
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Under denna rubrik kan samlas studier som främst ägnas litteraturens yttre villkor, alltså 

bokmarknadens utveckling, författarnas försörjning, förlags- och bibliotekshistoria m.m. 

Därmed sammanfattar området i mycket med den inriktning som under 1980-talet börjat 

beskrivas som ”bokhistoria” och som internationellt representeras av namn som John 

Sutherland, Robert Darnton, Jerome McGann och Henri-Jean Martin.20 

 

Att undersöka samhällets läskultur och läsvanor skapar en bild över vilka som läser, vad och 

hur de läser, samt olika institutioners roll i samhället.21 I denna studie är förlagen de verkande 

aktörerna som producerar, distribuerar och sprider litteraturen, och därmed styr läsarnas utbud 

av böcker.  

Inom litteratursociologin samsas en rad olika teoribildningar, men man kan 

enligt Svedjedal koka ner forskningsinriktningen till fem olika grundantaganden. Det är en 

samling ”av föreställningar och metodiska utgångspunkter som skapar det 

litteratursociologiska synsättet”.22 De grundantaganden som ligger till grund för denna 

uppsats är värderingsdistans, grupperspektiv och brett litteraturbegrepp.23 

Värderingsdistansen syftar till att forskaren själv inte ska värdera och ta ställning, utan 

snarare undersöka andras värderingar. Det finns därför ett intresse att studera hur andra 

bedömt litteratur utifrån olika värderingssystem, som är en central del i det litterära 

systemet.24  I denna uppsats kommer jag inte att lägga några värderingar om crossover som 

företeelse, utan hellre försöka analysera vad de olika aktörerna anser om begreppet och 

fenomenet crossover och hur de i praktiken använder sig av det.  

Den andra begreppet som ligger till grund för analysen är grupperspektiv. Svedjedal 

belyser att grupperspektiv handlar om att ”söka efter större mönster på alla nivåer, spåra 

gruppvisa likheter i beteenden, idéer, litterära strukturer och motiv”.25 Undersökningar inom 

kategorin är oftast breda och behandlar större områden. Studier som bejakar hur genrer på 

bokmarknaden växer fram och utvecklas använder sig vanligen av grupperspektiv.26 Min 

analys presenterar och jämför förlagens syn på begreppet och fenomenet crossover för att 

finna mönster och trender som förekommer på den svenska bokmarknaden idag. Studien 

lyfter fram branschröster och hur dessa resonerar kring frågor om målgrupp, bokproduktion 

och de medvetna val förlagen gör för att sälja sina titlar på bokmarknaden.  

 
20 Svedjedal 2012, s. 79–80. 
21 Svedjedal 2012, s. 82. 
22 Svedjedal 2012, s. 85. 
23 Svedjedal 2012, s. 86–91. 
24 Furuland 2012, s. 15–16. 
25 Svedjedal 2012, s. 86–87. 
26 Svedjedal 2012, s. 86–87. 



 
 

6 
 

I de flesta litteratursociologiska studier förekommer olika aspekter och metoder för att 

uppnå ett översiktligt resultat.27 Därför utgår studien även från grundantagandet brett 

litteraturbegrepp, för att sådana undersökningar beaktar ”hur enskilda genrer uppkommer och 

utvecklas”.28 Exempel på genrer som undersökts inom litteratursociologin är arbetarlitteratur, 

science fiction och allålderslitteratur.29 Att kombinera värderingsdistans, grupperspektiv och 

brett litteraturbegrepp gör det möjligt att studera förlagens syn på crossover och hur de 

använder sig av begreppet, samt fenomenets utveckling på den svenska bokmarknaden. 

 Eftersom företeelsen crossover och åldersöverskridande litteratur är i ständig 

utveckling och finner nya läsare med tiden förekommer nya tolkningar och uppfattningar om 

litteraturen. Ett annat begrepp som förekommer i studien, i samband med verk som finner nya 

läsare, är det redan nämnda ”skapande förräderi, myntat av den franske litteratursociologen 

Robert Escarpit. Han menar att det handlar om ”förskjutningar, en nyordning av det poetiska 

mönstret”30 och lyfter fram Defoes Robinson Crusoe (1719) och Swifts Gullivers resor (1726) 

som exempel på litteratur som genomgått sådana förskjutningar, samt att dessa förskjutningar 

har förlängt verkens liv.31 Böckerna tillhör främst barnlitteraturen men deras läsare är i alla 

åldrar idag. En del av verkens långa liv bygger på översättningar, vilket innebär en ”övergång 

från en viss språklig miljö till en annan” och det orsakar flera sortens misstag.32 Faktafel, 

förvrängningar, misstolkningar och andra förändrade språkliga uttryck kan därför påverka 

läsningen och bidra med nya tolkningar av litteraturen. Skapande förräderi är därför en 

nödvändig aspekt i den litterära processen eftersom den gör det möjligt för litteraturen att 

överleva och verka i samhällets utveckling. 

 Sammanfattningsvis ligger Furuland, Svedjedal och Escarpit som grund för 

undersökningen och tillsammans lyfter de fram olika aspekter inom det litteratursociologiska 

perspektivet. Några begrepp som är styrande i denna studie är således den litterära processen, 

litteratursamhället, värderingsdistansen, grupperspektiv, brett litteraturbegrepp och skapande 

förräderi. Utifrån dessa begrepp redogör jag för hur svenska barn-och ungdomsförlagens 

produktion, distribution och spridning av böcker med allålderskaraktär på den svenska 

bokmarknaden. Idén om att författaren har en tänkt publik för sitt verk ifrågasätts och 

 
27 Svedjedal 2012, s. 93. 
28 Svedjedal 2012, s. 90. 
29 Svedjedal 2012, s. 90. 
30 Svedjedal 2012, s. 188–189. 
31 Svedjedal 2012, s. 188. 
32 Svedjedal 2012, s. 183. 
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diskuteras ur flera aspekter eftersom bokbranschen är i ständig förändring och ger vika för 

nya utmaningar i takt med samhällets förändrade syn på barn- och ungdomslitteratur. 

 

1.3 Metod 

Uppsatsen är en systematisk studie om allålderslitteratur, i synnerhet begreppet och 

företeelsen crossover, ur ett svenskt förlagsperspektiv. För att undersöka i vilken mån 

förlagen i sitt arbete med urval och marknadsföring tänker i termer av barn- och 

ungdomslitteratur som även läses av en vuxen publik genomför jag kvalitativa intervjuer med 

personer som är eller har varit verksamma på svenska barn- och ungdomsförlag. 

Branschröster som förläggare, redaktörer och marknadsföringsavdelningar får helt enkelt 

vittna om sin syn på denna företeelse och dess utveckling på den svenska bokmarknaden.  

De förlag som publicerar flest barnböcker idag är främst Rabén & Sjögren, 

Bonnier Carlsen och B. Wahlström, men mindre förlag som Alfabeta, Natur & Kultur, Opal, 

Lilla piratförlaget/Gilla böcker och Berghs förlag har även de en stor utgivning av 

barnböcker.33 De personer jag har intervjuat har en bakgrund på några av dessa förlag, men 

den fullständiga listan på förlag som är delaktiga i denna studie är; B. Wahlströms, Rabén & 

Sjögren, bokförlaget Opal, Bonnier Carlsen, X Publishing, Gilla böcker, Lilla Piratförlaget, 

Mix förlag och Vox by Opal. 

De kvalitativa intervjuerna utgår ifrån att det finns olika uppfattningar om 

verkligheten, i detta fall åldersöverskridande litteratur och crossover, och hur viktigt eller 

intressant begreppet är för den svenska bokmarknaden. Att i intervjuer ställa upp olika 

antaganden och frågeställningar öppnar upp för den tillfrågade att redogöra för sitt perspektiv. 

Intervjuerna syftar till att producera kunskap om fältet.34 

De olika intervjusvaren diskuteras och presenteras i relation till flera av de ovan 

redogjorda litteratursociologiska perspektiven för att etablera en bild av olika uppfattningar 

om genrens utbredning. Den kvalitativa intervjun syftar till att ”erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld”.35 I denna studie 

syftar detta till att fokus ligger på branschpersonernas röster om dagens barn- och 

ungdomslitteratur ur ett svenskt förlagsperspektiv.  

 
33 Bokförsäljningsstatistiken: Helåret 2019, s. 26–28. 
34 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Tredje [reviderade] upplagan, 

Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 18. 
35 Steinar & Brinkmann 2014, s. 46. 
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Genomförandet av intervjuerna har gjorts på två olika sätt. Första kontakten med 

informanterna skedde via mejl där jag presenterade studien och syftet med undersökningen. 

Därefter ställde jag frågan om personen var intresserad om att medverka. Om personen ville 

medverka kunde de välja mellan att svara på frågor via mejl eller videosamtal där jag fick 

tillåtelse att spela in samtalet. De flesta valde att svara på mina frågor över mejlkontakt. Jag 

skickade mina frågor, de tog sig tiden att svara och skickade därefter sina svar. När jag gick 

igenom intervjusvaren fanns det utrymme att skicka följdfrågor om svar som jag önskade att 

de utvecklade. Det andra sättet var att spela in samtalen över Zoom, och därefter transkribera 

det som var mest relevant för analysen och diskussionen. Under mötet kunde jag även ställa 

följdfrågor direkt till personen i fråga.36  

Intervjufrågorna, vilka återfinns i en bilaga, bygger på uppsatsens 

frågeställningar och syfte. Frågorna berörde personens roll på förlaget, målgruppstänkande, 

identifikation med karaktärer, gränsdragningen mellan barn- och vuxenlitteratur, den moderna 

ungdomsboken och om de menar att det idag ges ut böcker som riktar sig till unga och vuxna. 

Frågorna som ställdes var bland annat strukturerade frågor, som bygger på att intervjuaren ”är 

ansvarig för intervjuns förlopp och bör markera när ett ämne är urtömt”.37 Andra sorters 

frågor byggde i stället på inledande frågor för att få ”spontana och rika beskrivningar där 

intervjupersonen återger vad han upplever som de viktigaste aspekterna av det undersöka 

fenomenet”.38 Här nedan finnes en lista över de personer jag har intervjuat utifrån den 

ordningen förlagen presenteras i analysen: 

 

- Cecilia Knutsson, publicistisk chef, textbok på B. Wahlströms och Rabén & 

Sjögren 

- Felicia Sjöö, redaktör på bokförlaget Opal 

- Sara Ruder, förläggare på bokförlaget Opal 

- Karin Lemon, ansvarig förläggare 12 år och uppåt på Bonnier Carlsen 

- Ada Wester, tidigare förläggare och grundare till X publishing, numera 

förläggare, Lilla Piratförlaget/ Gilla Böcker 

- Titti Persson, tidigare redaktör på Mix förlag och numera redaktör/ 

projektledare på Bonnier Carlsen 

 
36 Alla som deltagit i studien och bidragit med sina erfarenheter från den svenska bokmarknaden är informerade 

om att denna uppsats ska arkiveras i DiVA, och har därmed gett sitt godkännande till att de citerade 

intervjusvaren offentliggörs. 
37 Steinar & Brinkmann 2014, s. 177. 
38 Steinar & Brinkmann 2014, s. 176. 
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- Catharina Wrååk, tidigare litterär chef för Mix förlag och numera 

barnboksförfattare under pseudonym Jo Salmson 

- Melina Nordstrand, foreign rights manager på bokförlaget Opal och förläggare 

och marknads/ försäljningsansvarig på Vox by Opal 

 

Det finns, som framgår, en spridning över flertalet barn- och ungdomsförlag. I analysen finns 

även en kompletterande del med korta presentationer av de förlag som intervjupersonerna är 

eller har varit verksamma på. Det syftar till att skapa en god överblick om personernas 

bakgrund, samt förlagens roll på den svenska bokmarknaden. Intervjuerna, som är bärande för 

studien, syftar till att kartlägga och identifiera mönster och förändringar som är i rörelse på 

bokmarknaden.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Under följande avsnitt redovisas vad tidigare forskning har kommit fram till gällande 

begreppet crossover och allålderslitteratur, samt hur företeelserna uppkommit, definierats och 

utvecklas. 

 

1.4.1 Sandra L. Beckett om crossover 

En av de forskare som mest ägnat sig åt begreppet och fenomenet crossover är Sandra L. 

Beckett. Hon har skrivit flertalet artiklar och böcker om fenomenet crossover, exempelvis i 

verk som Crossover fiction – Global and historical perspectives (2009) och Crossover 

literature (2011). Hon undersöker den globala trenden av litteratur som vänder sig till både 

unga och vuxna läsare. Hennes studier om crossover inkluderar den litterära kanon, 

bokmarknaden, förlagsvärlden, olika målgrupper och genrens utveckling på den 

internationella marknaden.39 Jag kommer redogöra kort för dessa ämnen för att etablera en 

överskådlig bild om var den internationella forskningen om crossover står idag. 

 Becketts utgångspunkt är att crossover refererar till litteratur som möter en 

publik bestående av både barn och vuxna. Fenomenet är inget nytt i litteraturvärlden, däremot 

fick företeelsen större spridning i samband med böckerna om Harry Potter. Vad som idag 

anses vara en ”crossovertitel” är enligt Beckett varje bok, film eller teveprogram som har en 

publik med både vuxna och barn.40 

 
39 Sandra L. Beckett., Crossover fiction: global and historical perspectives, Routledge, New York, 2009. 
40 Philip Nel, Nel, Philip & Paul, Lissa, Keywords for Children's Literature [Elektronisk resurs], NYU Press, 

2011, s. 58. 
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Becketts syn på crossover är knappast unik, utan inom barnlitteraturen hänvisar 

termen crossover till verk som bryter rådande klassifikations- och distributionssystemen för 

indelning av skönlitteratur. Böcker som klassas som ”crossover” blir lästa av unga och vuxna. 

Det innebär inte nödvändigtvis att de var skriva för båda målgrupperna. Beckett vill även 

inkludera att skrivprocessen för böcker inom crossover omfattar särskilda termer som ”cross-

reading” och ”cross-writing”.41 Det handlar om att skriva böcker som har en ”dual address”. 

Med andra ord: en barnkod och en vuxenkod. I engelska termer används ofta ”dual-

readership”, ”dual-audience” och ”cross-audience”.42  

Genrens framväxt på den internationella marknaden grundar sig främst i 

böckerna om Harry Potter. De fick stor spridning världen över och böckerna var 

ursprungligen skrivna för barn, men fann med tiden som framgått också stort intresse bland 

vuxna läsare. Ett annat uppmärksammat exempel var när Walt Disney Company redan i slutet 

på 1990-talet började använda termen ”multipurpose books” för att relatera till böcker som vi 

idag skulle kalla crossover.43 Beckett poängterar dock att det kulturella fenomenet funnits 

länge och förekommer i diskussioner om klassiker, eftersom många böcker var skrivna för en 

vuxen publik och mötte i stället unga läsare med tiden.44  

Becketts forskning resulterar i att hon slutligen frågar sig ”Is there a correct age 

to read a book?” och hon svarar direkt att ”Young readers do not feel the need to know if a 

book is ’for children’; they simply read what interests and appeals to them, and reject what 

does not”.45 Hennes forskning omfattar större rubriker som; adult-to-child crossover fiction, 

all ages fantasy, publishers and the marketplace, authors crossing over och paratexts and 

packing. Enligt hennes studier är genren fantasy den mest framträdande genren inom 

crossover och hon lyfter fram J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings som en lyckad framgång: 

”The Lord of the Rings gave the genre a huge boost on a global scale”.46 En av hennes större 

slutsatser är att ”children, teenagers, and adults become part of a community where age 

doesn’t matter”, eftersom fler medier börjar ta efter denna trend att inte ålderskategorisera 

underhållning.47 Becketts syn landar i stället i att vi ingår mer i en värld där underhållning är 

 
41 Nel, Paul 2011, s. 59. 
42 Nel, Paul 2011, s. 59. 
43 Nel, Paul 2011, s. 59–61. 
44 Nel, Paul 2011, s. 61. 
45 Beckett 2009, 270–271. 
46 Beckett 2009, 135. 
47 Beckett 2009, 270–271. 
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till för alla oavsett ålder och hon lyfter fram medier som böcker, teveserier, videospel och 

filmer.48  

 

1.4.2 The cambridge campanion to children´s literature 

Antologin The Cambridge Campanion to Children´s Literature (2009) består av flertalet 

artiklar fokuserade på barnlitteraturens gränsdragningar och olika läsare. Ett bidrag som är av 

särskilt intresse har titeln ”Children’s texts and the grown-up reader” av U. C. 

Knoepflmacher.49 Han kommer fram till att våra barnböcker består av ett barnperspektiv 

kombinerat med en vuxenläsares syn på verket. Han fortsätter argumentera för att denna syn 

på barnböcker bygger på vad Sandra L. Beckett även tar upp: ”cross-writing”. Knoepflmacher 

konstaterar att dessa böcker tilltalar de olika målgrupperna eftersom böckerna innehåller en 

barnkod och en vuxenkod.50 Detta är ett återkommande tema i forskning om crossover-titlar. 

 

1.4.3 AnnaKarin Kriström om allålderslitteratur 

En av de litteraturforkare som främst ägnat sig åt fenomenet och begreppet allålderslitteratur 

är AnnaKarin Kriström. Hennes avhandling De gränslösa böckerna. Om Hans Alfredson och 

Barbro Lindgren i 60- och 70-talens allålderslitteratur (2008), redogör som framgått för 

framväxten av vad som kallats ”de gränslösa böckerna”. I sin avhandling undersöker Kriström 

vad allålderslitteratur är, i vilken utsträckning begreppet förekommer i relation till den 

svenska bokmarknaden, vilka kriterier som krävs för att en bok ska vara av allålderskaraktär 

och slutligen vilka som är de egentliga läsarna. 

Inledningsvis skriver Kriström att definitionen av allålderslitteratur är böcker 

som har ”en mottagargrupp av både barn och vuxna” och att barnlitteraturforskare på senare 

år ägnat allt större intresse åt denna genre, både i Sverige och internationellt.51 Genren 

allålderslitteratur, menar Kriström, ”trotsar förlagens, bibliotekens och bokhandlarnas 

indelningar av skönlitterära verk i antingen barn- och vuxenlitteratur”.52 Kriström menar att 

det fanns en stor utgivning av familjeskrifter och uppslagsböcker som tilltalade både unga och 

gamla läsare redan under senare hälften av 1800-talet i England, Tyskland och Sverige. Under 

1960- och 1970-talen växte dock diskussionen om pojk- och flickböcker i Sverige och förlag, 

 
48 Beckett 2009, 271. 
49 M. O. Grenby & Andrea Immel. (red.), The Cambridge companion to children's literature, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2009, s. 159. 
50 Grenby, Immel 2009, s. 159–160. 
51 Kriström 2008, s. 11. 
52 Kriström 2008, s. 11. 
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författare och kritiker arbetade för en mer gränslös syn på barnlitteraturen, och i den vidare 

utvecklingen relationen mellan barn- och vuxenböcker. Syftet var att ”sudda ut ämnes-, 

ålders- och könsgränser”.53 En av alla författare som argumenterade för att synen på barnet 

var i förändring var Maria Gripe. Hon sade: ”jag skriver inte för barn, jag skriver för 

människor”.54  

Med aktiva diskussioner i svenska litterära forum tog förlagen till sig av kritiken 

och började därför publicera böcker ”för hela familjen”, ”för alla åldrar” och ”för barn och 

vuxna”. Den växande genren fick beskrivningen ”en särskild sorts gränslösa böcker” eftersom 

de trotsade dagens klassifikations- och distributionssystemen.55 En avgörande händelse för 

allålderslitteraturens framväxt i Sverige, menar Kriström, var Svenska 

Barnboksmedhjälpareföreningens konferens år 1969. Författaren Sven Wernström föreslog då 

att termen ”allåldersböcker” skulle gå under beteckningen ”gränslösa” och syfta till 

överskridande verk som hade en målgrupp bestående av både unga och vuxna läsare.56 

Kriströms historiska översikt bygger på de åtgärder som flertalet aktörer varit med och 

bidragit till. Hon kommer fram till att det finns både förlag och författare som hade en önskan 

om att ”förändra klassifikationssystemen”, men att de fick inget större gehör som skapade 

förändring på sikt.57 Hon menar att ”trögheten i den litterära processen” var bidragande för att 

den nuvarande indelningen av böcker finns kvar idag, även om röster har höjts och flertalet 

författare fortsatt skriva för både unga och vuxna läsare.58 

Kriström argumenterar även hon för att fantasylitteraturen anses vara den mest 

framgångsrika genren inom allålderslitteratur idag. Med författare som J.K. Rowling och 

Philip Pullman har genrens etablering på den svenska och internationella bokmarknaden ökat 

markant. Böckerna om Harry Potter har, som framgått, översatts världen över och fångat en 

bred publik, med till exempel målgruppsanpassande omslag.59 Allåldersbegreppet beskriver 

Kriström på följande sätt: 

 

Min avsikt i detta sammanhang är att låta begreppet allåldersbok, i enlighet med 1960- och 

1970-talets praxis, syfta på den samtida åldersöverskridande litterära utgivningen i bokform. 

Termen allålderslitteratur betecknar en övergripande kategori litterära verk, vilka även 

 
53 Kriström 2008, s. 11–12. 
54 Kriström 2008, s. 12.  
55 Kriström 2008, s. 12–13. 
56 Kriström 2008, s. 14. 
57 Kriström 2008, s. 270. 
58 Kriström 2008, s. 270. 
59 Kriström 2008, s. 14–15. 
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förekommer i andra lagringsmedier (exempelvis tidskrifter, filmmanuskript, musikaler) som var 

och är riktade till både barn och vuxna, alternativt ungdomar och vuxna.60 

 

Kriström menar att allåldersbegreppet inte användes i lika stor utsträckning under 1980- och 

1990-talen som under 1960- och 1970-talen, då debatten om begreppet väckte större 

reaktioner från förlagen. Beteckningen allålderslitteratur används idag främst inom 

forskningssammanhang och i vidare diskussioner om enskilda böcker. Sedan år 1998 blev 

dock termen en del av Svenska Akademiens ordlista (12:e upplagan) fastän termen förekom i 

Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal redan år 1970.61  

 Vad är då enligt Kriström en allåldersbok utifrån bestämda kriterier? Kriström 

lyfter fram Susanne Persson och hennes uppställning av kategorier och kriterier för vad som 

är en allåldersbok. Det är övergripande uppställning: 

 

1. Kanoniseringskriterium: verk med klassikerstatus. 

2. Marknadsföringskriterium: verk utgivna för barn och vuxna, stora och små, alla åldrar 

etcetera där tilltalet till en bred målgrupp anges explicit i förlagens annonsering eller på 

bokomslag där författarens avsikt att skriva för både barn och vuxna är uttryckligen 

formulerat. 

3. Popularitetskriterium: litteratur som når hög popularitet bland både barn och vuxna. 

4. Innehållskriterium: ungdomsböcker med ett innehåll som har potential att intressera läsare 

från 10–12 år och uppåt.62 

 

Med andra ord är inte allåldersboken en sorts bok, utan kategorin kan finnas bland flertalet 

genrer som ”poesi, sagor, fantasy, vardags- och socialrealistiska berättelser”.63 Det som 

utmärker dessa böcker är deras ambivalenta karaktär och uppbyggnad av olika nivåer som 

tilltalar olika målgrupper. En barnkod och en vuxenkod ligger till grund för att unga som 

vuxna ska tilltalas av samma verk.64 Däremot är det, enligt Kriström, viktigt att inte glömma 

bort att det alltid är vuxna som skriver, utformar, publicerar och sprider dessa böcker. Det 

innebär att de vuxna har makt över barnlitteraturen och dess alla nivåer.65 Kriström lyfter fram 

barnlitteraturforskaren Zohar Shavit i sammanhanget, som och menar att en barnbok måste 

tilltala en vuxenläsare för att den ska anses vara ”kvalitativt högtstående”.66 Tanken är 

 
60 Kriström 2008, s. 18. 
61 Kriström 2008, s. 19. 
62 Kriström 2008, s. 21. 
63 Kriström 2008, s. 22. 
64 Kriström 2008, s. 23. 
65 Kriström 2008, s. 37. 
66 Kriström 2008, s. 76. 
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vedertagen bland barn- och ungdomslitteraturforskare eftersom den vuxna läsaren är implicit 

med i den litterära processens alla steg oavsett om det gäller barn- eller vuxenböcker och dess 

utgivning.  

 

1.4.4 Lena Kåreland om barn- och ungdomslitteratur 

Andra intressanta perspektiv på crossover och allålderslitteratur står att finnas hos 

barnlitteraturforskaren Lena Kåreland. Hon har skrivit flertalet böcker om barn- och 

ungdomslitteratur. I hennes läromedel Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk 

barn- och ungdomslitteratur (1994), Barnboken i samhället (2013) och Skönlitteratur för 

barn och unga: historik, genrer, termer, analyser (2015) lyfter hon fram hur olika genrer 

utvecklas över tid på den svenska barn- och ungdomsbokmarknaden, och särskilt relevant för 

studien är forskning om genrer som närmar sig böcker med blandad målgrupp.  

Kårelands utgångspunkt i ämnet är att barnlitteraturen inte kan ”studeras isolerat 

utan bör ses mot bakgrund av samhällets utveckling i stort” och att de vuxnas syn på barn är 

grundläggande i frågan om var barn- och ungdomslitteraturen står idag.67 Det faktum att det 

finns klassiska barn- och ungdomsböcker som läses av flera olika generationer fast de var 

skrivna för en vuxen publik visar på att synen på barn- och ungdomslitteratur är i 

förändring.68 En boks målgrupp kan förändras över tid, och särskilt i samband med 

översättningar när verket lanseras i andras språkområden och kulturer. Ett sådant exempel är 

böckerna om Harry Potter och hans magiska värld som flera andra forskare 

uppmärksammat.69 

En särskild genre som ligger nära crossover är den moderna ungdomsboken, 

menar Kåreland. Hon skriver följande om genrens utveckling: 

 

Mycket tyder på att den tidigare relativt skarpa gränsdragningen mellan barn- och vuxenlitteratur 

under senare tid har mjukats upp. Den moderna ungdomsboken har t.ex. alltmer närmat sig 

vuxenlitteraturen. I engelskspråkiga länder talar man om böcker “for young adults”. Böcker 

inom denna kategori tar upp svåra ämnen och ligger kompositions- och stilmässigt nära 

vuxenromaner.70 

 

 
67 Kåreland 2013, s. 11. 
68 Kåreland 2013, s. 13. 
69 Kåreland 2013, s. 13–14. 
70 Kåreland 2013, s. 14. 
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Samspelet mellan barn och vuxen börjar få alltmer intresse av barnlitteraturforskare, och med 

nya genrer som ”young adult” får barnet en mer central plats i de vuxnas värld. Kåreland 

fasthåller att gränserna mellan olika kategorier är ”mindre fast idag än tidigare” utifrån att det 

ungdomliga blir vanligare i vuxenlivet och att det ”vuxna” växer samman med barndomen.71 

Kåreland menar att dessa böcker innehåller dubbla tilltal och lyfter i samband med det fram 

Barbara Wall som myntade begreppet ”dual adressee”.72 Kåreland beskriver fenomenet på 

följande sätt: 

 

En ”dual addressee” eller en ”double attribution”, ett tilltal som alltså kan locka både vuxna och 

yngre läsare, utmärker många barnboksklassiker, t.ex. Alice i underlandet av Lewis Carroll eller 

Tove Janssons muminböcker. Denna kategori har ökat från och med senare delen av 1900-talet, 

framförallt beroende på att många ungdomsböcker alltmer närmat sig vuxenlitteraturen i 

komplexitet och experimenterande i språk och stil.73 

 

Enligt Kåreland täcker begreppet crossover böcker som vänder sig till både barn och vuxna, 

samt att det kan vara allt ifrån bilderböcker till ungdomsböcker.74 Gränsdragningen mellan 

ungdomsbok och vuxenbok är dock, enligt Kåreland, idag allt otydligare, och genrer som 

”crossover” och ”böcker för unga vuxna” välkomnar flera läsare på samma gång, unga som 

vuxna. 

 

1.4.5 Helene Ehriander om målgruppsanpassning 

Av viss relevans för min studie är även Helene Ehrianders bidrag ”Värden och värderingar 

hos förlagsredaktörer Astrid Lindgren och Rabén & Sjögren förlag” i Barnlitteraturens 

värden och värderingar (2012). Hon har granskat Astrid Lindgrens verksamma år som 

redaktör på Rabén & Sjögren (1946–1970). Studien visar att det fanns personer inom 

bokbranschen som jobbade aktivt för att allålderslitteratur skulle finnas på den svenska 

bokmarknaden. Ehriander kommer fram till att Lindgren ”hade en förmåga att läsa insända 

manus med ’dubbel blick’ och att hon trodde på barnböcker som skulle ”uppskattas av såväl 

barn läsarna som de vuxna”.75 När Lindgren ansvarade för Rabén & Sjögrens 

 
71 Kåreland 2013, s. 17–18. 
72 Kåreland 2013, s. 20. 
73 Kåreland 2013, s. 20. 
74 Lena Kåreland, Skönlitteratur för barn och unga: historik, genrer, termer, analyser, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2015, s. 13. 
75 Helene Ehriander, ”Värden och värderingar hos förlagsredaktörer Astrid Lindgren och Rabén & Sjögren 

förlag”, i Barnlitteraturens värden och värderingar Kärrholm, Sara & Tenngart, Paul (red.), 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 83. 
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barnboksutgivning utgick hon ifrån följande textkriterier när hon letade efter nästa bok att 

publicera: 

 

1. Textens effekt på läsaren (lektören) 

2. Värdering av textens moral och innehåll 

3. Värdering av språk och komposition 

4. Värdering av textens yttre och psykologiska trovärdighet  

5. Värdering av textens originalitet 

6. Värdering av barns möjligheter att förstå budskapet/ texten 

7. Bedömning av textens lämplighet på marknaden76  

 

Med dessa ”kriterier” kunde Lindgren arbeta för att barnböcker hade ett innehåll som 

tilltalade flera publiker. Ehriander menar att det fanns en ambition från Lindgrens sida att 

publicera litteratur som har en målgrupp bestående av unga och vuxna. Däremot var det inte 

alltid lätt att genomföra eftersom förlagsverksamheten balanserade ”mellan kulturellt ansvar 

och ekonomisk lönsamhet”.77 Under Lindgrens nästan 25 år i förlagsbranschen försökte hon 

verka för en mer gränslös syn på litteratur, men fick motstånd i form av ”nya krav att ställas 

på hur barn-och ungdomslitteratur ska se ut för att ligga rätt i tiden”.78 Idag kan dessa krav 

jämföras med dagens klassifikationsindelning av skönlitterära verk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76 Ehriander 2012, s. 85. 
77 Ehriander 2012, s. 95. 
78 Ehriander 2012, s. 100. 
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2.0 Analysdel 

 

2.1.1 Kort om förlagen 

För att diskutera och analysera hur förläggare, redaktörer och andra branschpersoner uppfattar 

frågor om målgrupp, identifikation, crossover och barn- och ungdomslitteratur med 

allålderskaraktär måste vi förstå vilka utgångspunkter intervjupersonerna förhåller sig till. I 

detta avsnitt redogörs för förlagen de arbetar eller har arbetat på, i kronologisk ordning efter 

när förlagen grundandes. Kort under varje förlagspresentation nämner jag en eller flera 

personer, samt deras roll på förlaget. Det syftar till att få en ökad förståelse för hur 

bokbranschen är uppbyggd och hur alla dessa olika roller samverkar för hur en bok blir till. 

 

2.1.2 B. Wahlströms (1911–) 

Barn- och ungdomsbokförlaget B. Wahlströms grundades redan år 1911.79 De började 

publicera barn- och ungdomsböcker år 1914. Sedan år 2018 tillhör de Norstedts förlagsgrupp. 

Mest känt är förlaget för sina serier med böcker med gröna och röda ryggar som publicerades 

1914–1944.80 B. Wahlströms har en stor bokbokutgivning och de publicerar böcker för 

åldersgrupperna 0–3, 3–6, 6–9, 9–12, 12–15 och 15+ år.81 På senare år har förlaget satsat på 

svensk originalutgivning och idag präglas deras bokutgivning främst av översatta 

textböcker.82  

Cecilia Knutsson är publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. 

Wahlströms. Hon är utgivningsansvarig för deras ”utgivning för läsare mellan 7 och unga 

vuxna”.83 

 

2.1.3 Tidens förlag (1912-)  

Ett annat viktigt förlag, som dock inte ingår i studien då de inte svarade på intervjuförfrågan, 

är Tidens förlag. Anledningen till att jag lyfter fram detta är för att det var ett förlag som 

 
79 B. Wahlströms, ”Förlagets historia”, Förlagets historia (wahlstroms.se) (hämtad 2021-04-30). 
80 Marika Andræ, Rött eller grönt?: flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-

1944, B. Wahlström, Diss. Uppsala : Univ., 2001,Stockholm, 2001. 
81 B. Wahlströms, ”Böcker”, Böcker (wahlstroms.se) (hämtad 2021-04-30). 
82 Boktugg, ”B. Wahlströms blir en del av Norstedts och Storytel satsar på originalutgivning för barn”, B 

Wahlströms blir en del av Norstedts och Storytel satsar på originalutgivning för barn - Boktugg.se publicerad 

2018-02-18. (hämtad 2021-05-21). 
83 Cecilia Knutsson, publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. Wahlströms, Stockholm. 

Intervju via e-post 2020-11-03. 

http://www.wahlstroms.se/om-oss/Forlagets-historia
http://www.wahlstroms.se/bocker
https://www.boktugg.se/2018/02/08/b-wahlstroms-blir-en-del-av-norstedts-och-storytel-satsar-pa-originalutgivning-for-barn/
https://www.boktugg.se/2018/02/08/b-wahlstroms-blir-en-del-av-norstedts-och-storytel-satsar-pa-originalutgivning-for-barn/
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intresserade sig för gränsöverskridande barn- och ungdomslitteratur en gång i tiden, vilket är 

av intresse eftersom en av frågeställningarna är om det förekommit satsningar på crossover 

eller liknande sortens böcker.  

Tidens förlag har en lång och detaljrik förlagshistoria. Förlaget grundades av 

socialdemokratiska partiet år 1912 och fungerade som ”ett arbetarrörelsens eget bokförlag”.84 

Namnvalet anknöt till debattskriften Tiden och det politiska rättesnöret stod i fokus. Tidens 

förlag publicerade och översatte klassiker fram till år 1992 då Rabén & Sjögren köpte upp 

förlagets rättigheter som i sin tur gick vidare till Norstedts förlagsgrupp.85 I samband med 

affären ändrade Tiden sin förlagsinriktning och började publicera barn- och ungdomslitteratur. 

Deras största framgång blev Harry Potter-böckerna av J.K. Rowling.86 

 Idag är Tidens förlag ett digitalt imprint. Förlaget publicerar ”nyskrivna 

berättelser inom fiktion, fakta och dokumentär”, i form av ljudböcker och e-böcker i 

serieformat.87 Förlaget beskriver sin verksamhet på följande sätt: Tiden kombinerar allt som 

du gillar med tv-serier, radiodokumentärer och poddar med det som redan är så bra med 

böcker. Ett perfekt sätt att använda restiden, slötiden, dötiden”.88 

 

2.1.4 Rabén & Sjögren (1942–)  

Förlaget grundades år 1942 av Hans Rabén och Carl-Olof Sjögren.89 Rabén & Sjögren tillhör 

Norstedts förlagsgrupp som är ett av Sveriges äldsta bokförlag. Sedan år 2016 ägs Norstedts 

förlagsgrupp av Storytel AB. Rabén & Sjögren publicerar barn- och ungdomslitteratur och 

förlaget har många storsäljare som Astrid Lindgren, böckerna om Alfons Åberg, Mamma Mu, 

Handbok för superhjältar (2018) och Harry Potter.90  

Författaren och redaktören Astrid Lindgren blev en framgångssaga för Rabén & 

Sjögren. Under hennes verksamma år från 1940- till 70-talet blev förlaget ett tongivande 

barnboksförlag.91 Idag inkluderar förlagets utgivning ”svenska och utländska bilderböcker 

 
84 Litteraturbanken, ”Tidens klassiker”, Tidens klassiker - Svenskt översättarlexikon (litteraturbanken.se) 

(hämtad 2021-04-30). 
85 Litteraturbanken, ”Tidens klassiker”, Tidens klassiker - Svenskt översättarlexikon (litteraturbanken.se) 

(hämtad 2021-04-30). 
86 Rabén & Sjögren, ”startsida”, Rabén & Sjögren (rabensjogren.se) (hämtad 2021-04-30). 
87 Tidens förlag, ”Om oss”, Om oss (tiden.se) (hämtad 2021-04-30). 
88 Tidens förlag, ”Om oss”, Om oss (tiden.se) (hämtad 2021-04-30). 
89 Rabén & Sjögren, ”Hur det började och fortsatte”, Hur det började och fortsatte (rabensjogren.se) (hämtad 

2021-03-30). 
90 Rabén & Sjögren, ”Rabén & Sjögrens Redaktion”, Rabén & Sjögrens Redaktion - Norstedts Förlagsgrupp 

(hämtad 2021-03-30). 
91  Rabén & Sjögren, ”Hur det började och fortsatte”, Hur det började och fortsatte (rabensjogren.se) (hämtad 

2021-03-30). 

https://litteraturbanken.se/%c3%b6vers%c3%a4ttarlexikon/artiklar/Tidens_klassiker
https://litteraturbanken.se/%c3%b6vers%c3%a4ttarlexikon/artiklar/Tidens_klassiker
http://www.rabensjogren.se/
http://www.tiden.se/om-oss
http://www.tiden.se/om-oss
http://www.rabensjogren.se/om-oss/Forlagets-historia/Hur-det-borjade-och-fortsatte
https://rekrytering.norstedts.se/departments/raben-sjogrens-redaktion
http://www.rabensjogren.se/om-oss/Forlagets-historia/Hur-det-borjade-och-fortsatte
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och textböcker för små och stora barn”.92  Förlaget har ett stort omfång av publicerade böcker 

under utgivningsperioderna: vår, sommar och höst. Under perioden vår 2021 publicerades 

cirka 75 titlar under kategorierna 0–3, 3–6, 6–9, 9–12, 12–15 och 15+.93 Rabén & Sjögren 

delar redaktion med B. Wahlström och redaktionen består av 25 medarbetare idag.94  

Cecilia Knutsson, som redan nämns är publicistisk chef för textböcker på Rabén 

& Sjögren och B. Wahlströms. Hon är en av fyra förläggare som ingår i gruppen som ansvarar 

för utgivningen ”för läsare mellan 7 och unga vuxna”.95 

 

2.1.5 Bokförlaget Opal (1973–) 

Bengt Christell och Valborg Segerhjelm grundade bokförlaget Opal år 1973, och sedan starten 

finns förlaget i en villa i Mariehäll, i Bromma. De beskriver sig som ”ett starkt, oberoende och 

familjeägt förlag för barn och ungdomar”.96 Idag publicerar förlaget cirka 45 titlar per år.97  

Till en början publicerade Opal främst översatt litteratur i och med att deras 

förläggare hade en god relation till tyska och danska förlag. Efter en tid började de få ett 

större intresse för svenska upphovsmän, och därmed tog de initiativet till en bilderbokstävling 

år 1983. Två större författare deltog, Sven Nordqvist och Anna Höglund, och efter det började 

förlaget i allt större utsträckning publicera svensk barn- och ungdomslitteratur. Idag toppar 

främst svenska original Opals nyhetslistor, och bland de många författarskapen finns såväl 

Almapristagare som Augustvinnare. En annan framgångssaga hos förlaget är deras utgivning 

av lättlästa böcker. Opal var först i Sverige inom genren och böckerna var både lättlästa och 

hade samtidigt anpassade innehåll för läsarnas ålder. Syftet är att sätta barnet i fokus och att 

”alla barn ska hitta en bok som passar dem”.98  

Under 1980-talet och fram till 2017 var Opal delägare i Barnens bokklubb, som 

såldes till Norstedts. Opal är även delägare till Berghs förlag som i skrivande stund håller på 

att flytta in i Opals lokaler. År 2017 startade förlaget också ett imprint, Vox by Opal, som 

satsar på boktitlar riktade till unga vuxna.99 Idag är Bengt Christells dotter Catrine Christell 

 
92 Norstedts Förlagsgrupp, ”Om Norstedts Förlagsgrupp”, Om Norstedts Förlagsgrupp (hämtad 2021-03-30). 
93 Rabén & Sjögren, ”böcker”, Böcker (rabensjogren.se) (hämtad 2021-04-30). 
94 Rabén & Sjögren, ”Medarbetare”, Medarbetare (rabensjogren.se) (hämtad 2021-04-30). 
95 Cecilia Knutsson, publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. Wahlströms, Stockholm. 

Intervju via e-post 2020-11-03. 
96 Opal, ”Om förlaget”, Om förlaget | Opal (hämtad 2020-09-14). 
97 Opal, ”Om förlaget”, Om förlaget | Opal (hämtad 2020-09-14). 
98 Opal, ”Om förlaget”, Om förlaget | Opal (hämtad 2020-09-14). 
99 Opal, ”Om förlaget”, Om förlaget | Opal (hämtad 2020-09-14). 

http://www.norstedts.se/om-oss/hitta-till-oss/Om-Norstedts-Forlagsgrupp
http://www.rabensjogren.se/bocker
http://www.rabensjogren.se/bocker
http://www.rabensjogren.se/om-oss/medarbetare
https://www.opal.se/om-oss
https://www.opal.se/om-oss
https://www.opal.se/om-oss
https://www.opal.se/om-oss
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VD och förläggare på bokförlaget, och tillsammans med tio anställda strävar de efter att vara 

ett familjärt bokförlag med fokus på barnet.100  

Felicia Sjöö arbetar som redaktör på Opal. Hennes arbetsuppgifter inkluderar 

redigering och korrekturläsning av manus, sätta böcker i InDesign, formgivning av omslag, 

skriva baksides- och säljtexter, läsa inkommande spontanmanus och delta på 

utgivningsmöten. Med andra ord ansvarar hon för att en bok går från manus till tryck.  

Hennes kollega Sara Ruder arbetar som förläggare på Opal och hon jobbar 

huvudsakligen med att ”hitta manus och utveckla dem”.101 Det är ett växelspel mellan de olika 

rollerna på förlaget för att bokproduktionen ska gå från idé och råmanus till att böckerna ska 

hamna hos återförsäljarna och vidare till konsumenterna. 

 

2.1.6 Bonnier Carlsen (1993–) 

Bonnier Carlsen är ett barn- och ungdomsbokförlag som publicerar bilderböcker, pixiböcker, 

lättlästa böcker, faktaböcker och böcker för unga vuxna. Förlaget arbetar för ”att hitta, 

utveckla, publicera och sprida berättelser för barn och unga”.102 Förlagets mål är att alla barn 

”oavsett ålder, ursprung, intressen, behov och förmågor” ska hitta sin favoritbok.103 Bonnier 

Carlsen skriver på sin hemsida om förlagets utgivning på följande sätt: ”Nyfikenhet och 

barnperspektiv är liksom kvalité och mod viktiga ledstjärnor för oss. Våra berättelser ska 

spegla vår samtid och samtidigt öppna dörrar till det okända. Med våra böcker önskar vi ge 

barnen en större värld”.104 

Förlaget har varit aktiva länge, sedan slutet av 1800-talet. Men det var först år 

1993 Bonnier Carlsen fick sitt namn vid en sammanslagning av dåvarande Bonnier Junior och 

Carlsen if. Med många stora och prisbelönta författare och illustratörer som Martin Widmark, 

Tove Janson, David Sundin, Ulf Nilsson och Kristina Ohlsson har deras böcker fått stor 

spridning i Sverige. Idag publicerar Bonnier Carlsen cirka 120 titlar per år.105  

Karin Lemon arbetar som förläggare på Bonnier Carlsen och hon är en av flera 

som ansvarar för vad förlaget publicerar. Det är ett mångsidigt arbete. Hon ser bland annat till 

att förlaget publicerar viktiga och underhållande böcker, följer trender och författarskap i 

Sverige och utomlands som kan bli aktuella, håller kontakten mellan olika aktörer på 

 
100 Opal, ”Kontakt”, Kontakt | Opal (hämtad 2021-03-30).  
101 Sara Ruder, förläggare på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-10-29. 
102 Bonnier Carlsen, ”Om förlaget”, Om förlaget - Bonnier Carlsen (hämtad 2021-04-30). 
103 Bonnier Carlsen, ”Om förlaget”, Om förlaget - Bonnier Carlsen (hämtad 2021-04-30). 
104 Bonnier Carlsen, ”Om förlaget”, Om förlaget - Bonnier Carlsen (hämtad 2021-04-30). 
105 Bonnier Carlsen, ”Om förlaget”, Om förlaget - Bonnier Carlsen (hämtad 2021-04-30). 

https://www.opal.se/kontakt
https://www.bonniercarlsen.se/om-forlaget/
https://www.bonniercarlsen.se/om-forlaget/
https://www.bonniercarlsen.se/om-forlaget/
https://www.bonniercarlsen.se/om-forlaget/


 
 

21 
 

bokmarknaden, presenterar Bonnier Carlsens böcker till säljare och återförsäljare, samt stöttar 

deras upphovspersoner för att de ska utvecklas i sina roller.106 

 

2.1.7 X Publishing (2007–2013) 

X Publishing var ett barn- och ungdomsbokförlag som grundades våren 2007, av Hanna 

Larsson och Ada Wester. Förlaget beskrev sin förlagsprofil som att tanken var ”att utveckla 

och statushöja ungdomslitteraturen, visa på dess potential, bredd och litterära kvalitet”.107 

Gränsöverskridande litteratur för både vuxna och unga läsare, var förlagets särskilda 

inriktning, vilket avspeglades i förlagsnamnet. X Publishing gav ut cirka 35 titlar om året, och 

den sista titeln förlaget publicerade var Låt vargarna komma (2013) av Carol Rifka Brunt. I 

slutet av 2013 lades förlaget ner, och numera ges deras böcker ut av Gilla Böcker/Lilla 

Piratförlaget (se nedan).108 Flertalet stora författarskap som Melina Marchetta, Ester Roxberg 

och Gun-Britt Sundström fick titlar publicerade hos X Publishing. Författarna Katarina Kuick 

och Ylva Karlsson vann Augustpriset 2009 i barn- och ungdomsklassen med boken Skriv om 

och om igen (2009), vilket förstärkte förlagets profil på bokmarknaden.109  

Ada Wester är en av grundarna till X Publishing och hon hade rollen som 

förläggare. Hennes huvuduppgifter var att hitta nya böcker som passade förlagets profil, och 

vidare steg arbeta med dessa böcker tills de blev publicerades på bokmarknaden. 

 

2.1.8 Gilla böcker (2010–) 

Ada Wester och Anna Danielsson Levin grundade Gilla Böcker år 2010, och fyra år senare 

tog de över större delen av X Publishings utgivning. Året därpå, 2015, blev Gilla Böcker en 

del av Lilla Piratförlaget. Förlagets utgivning utmärks av böcker för tonåringar och unga 

vuxna. Gilla Böcker marknadsför sina böcker med sloganen ”böcker att längta till och böcker 

att rekommendera med orden: Lyckliga du som ännu inte har läst den här. God underhållning, 

helt enkelt böcker att gilla!”.110  

Ada Wester har en liknande roll som i föregående arbete på X Publishing, det 

vill säga att hon är förläggare på Gilla böcker och hon arbetar aktivt med att hitta nya böcker 

som passar förlagets inriktning. 

 
106 Förtydligande: olika aktörer på bokmarknaden kan vara allt ifrån författare, illustratör, formgivare, agenter 

etcetera. 
107 X Publishing, ”Om oss”, Om Oss | Xpublishing (hämtad 2021-04-30). 
108 X Publishing, ”Om oss”, Om Oss | Xpublishing (hämtad 2021-04-30). 
109 Sveriges radio, ”Förlaget X Publishing lägger ner”, Förlaget X Publishing lägger ner - Kulturnytt i P1 | 

Sveriges Radio publicerad 2013-11-27 (hämtad 2021-03-30). 
110 Gilla böcker, ”Gilla Böcker”,  Gilla Böcker « Lilla Piratförlaget (lillapiratforlaget.se) (hämtad 2021-03-30). 

http://www.xpublishing.se/om-oss
http://www.xpublishing.se/om-oss
https://sverigesradio.se/artikel/5716923
https://sverigesradio.se/artikel/5716923
https://lillapiratforlaget.se/start/gilla-bocker/
https://lillapiratforlaget.se/start/gilla-bocker/
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2.1.9 Lilla piratförlaget (2011–) 

Barn- och ungdomsbokförlaget Lilla Piratförlaget grundades 2011 och har som målsättning att 

publicera böcker som ”roar och oroar, väcker känslor och stannar kvar”.111 Under 2015 gick 

de som framgått samman med Gilla böcker. Det gemensamma förlagsnamnet är Lilla 

Piratförlaget, medan varumärket Gilla böcker används för den bokutgivning som riktar sig 

mot tonåringar och unga vuxna. Idag publicerar förlaget cirka 30 titlar varje år, både översatt 

och svensk litteratur.112 Idag har Lilla Piratförlaget fem anställda och deras kontor är 

lokaliserat i Stockholm på Östermalm.113 Ada Wester är förläggare på Lilla Piratförlaget. 

 

2.1.10 Mix förlag (2011–2013) 

Bonnierförlaget Mix började som ett uttalat crossoverförlag. Catharina Wrååk, en av 

grundarna till Mix förlag, beskriver förlagets bokutgivning och målgrupp på följande sätt: 

 

I amerikansk mening är det [crossover] ungdomsböcker som också vuxna läser. Jag tänkte att 

det nog kunde vara svårt att starta förlag runt det. Den wrååkska tolkningen blev att rikta 

profilen mot unga människor som själva inte ser sig som vuxna – förrän de är runt 30. Vår 

målgrupp, de som är mellan 17 och 30 eller mellan 16 och 27, är inte läsare av bara en typ av 

böcker.114 

 

Förlagets utgivning bestod främst av e-noveller och ett fåtal fysiska böcker skriva av både 

erfarna författare och debutanter. Det fanns ett stort intresse för att publicera debutanter, och 

redan efter två år som förlag hade de publicerat och introducerat 13 debutanter in i 

bokvärlden. Deras tre mest sålda titlar var Bengångarna (2011) av Johan Theorin, Mumien 

flyger (2011) av Arne Dahl och Frid på jorden (2013) av Selma Lagerlöf.115 Mix förlag var 

ett unikt förlag eftersom de publicerade crossoverlitteratur och främst under digitala former. 

Wrååk säger i en intervju med Svensk Bokhandel att ”vi tror att den unga generationen inte 

har något emot att läsa digitalt” och vidare ger hon exempel på varför just noveller är ett 

 
111 Lilla Piratförlaget, ”Förlaget”, Förlaget « Lilla Piratförlaget (lillapiratforlaget.se) (hämtad 2021-04-10). 
112 Lilla Piratförlaget, ”Förlaget”, Förlaget « Lilla Piratförlaget (lillapiratforlaget.se) (hämtad 2021-04-10). 
113 Lilla Piratförlaget, ”kontakta oss”, Kontakta oss « Lilla Piratförlaget (lillapiratforlaget.se) (hämtad 2021-04-

10). 
114 Svensk bokhandel, ”Ett drivhus för framtiden”, Ett drivhus för framtiden | Svensk Bokhandel (svb.se) 

publicerad 2012-05-05 (hämtad 2021-04-30). 
115 Svensk bokhandel, ”Ett drivhus för framtiden”, Ett drivhus för framtiden | Svensk Bokhandel (svb.se) 

publicerad 2012-05-05 (hämtad 2021-04-30) Novellen Frid på jorden är hämtad ur Höst (1933) men 

publicerades för första gången i Julrosor (1917). Mix förlag publicerade den på nytt, därav året 2013. 

https://lillapiratforlaget.se/start/forlaget/
https://lillapiratforlaget.se/start/forlaget/
https://lillapiratforlaget.se/start/forlaget/
https://lillapiratforlaget.se/start/forlaget/
https://lillapiratforlaget.se/start/kontakta-oss/
https://www.svb.se/ett-drivhus-framtiden
https://www.svb.se/ett-drivhus-framtiden
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vinnande koncept, till exempel i väntan på kollektivtrafiken då man vill läsa något 

lättillgängligt och snabbt.116  

Från och med den 1 oktober 2013 blev Bonnierförlaget Mix ett heldigitalt 

vuxenförlag som övergav traditionell utgivning.117 Förläggaren Titti Persson berättade i en 

artikel i Svensk Bokhandel att de granskat utländska digitala förlag för att utveckla sina idéer 

för sina kommande projekt. Magnus Nytell, som då var verksam på Bonnierförlagen Digital, 

ville inte kalla Mix förlag för ”ett experimentförlag utan snarare en plattform för digitalt 

läsande”.118  

 Titti Persson arbetade som redaktör på Mix förlag. Tillsammans med Catharina 

Wrååk som var förläggare/ förlagschef arbetade de heltid på förlaget. Hennes huvudsysslor 

som redaktör Mix förlag var allt ifrån att hon ”var med och läste fram manus, 

manusbearbetning, skrev säljtexter, satte böckerna, skrev baksidestexter, raggade aktivt 

författare, läste korrektur, beställde omslag, presenterade böckerna”.119 

 

2.1.11 Vox by Opal (2017-) 

Bokförlaget Opal startade imprintet Vox by Opal hösten 2017. Syftet var att publicera böcker 

som vänder sig till unga vuxna och att ge dessa böcker ”en egen röst”.120 I imprintets egen 

beskrivning av utgivningen läggs tyngdpunkten på målgruppen, känslor och kvalitet: 

 

Vox ger ut böcker som i första hand riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Men egentligen är 

våra böcker till för alla som någon gång haft kroppen så full av känslor att hjärtat vill sprängas. 

Vi ger ut böcker som känns, som stannar kvar hos läsaren, som gör att den som läser mår bra. 

Helt enkelt böcker som förtjänar att höras och synas.121 

 

Fram till april 2021 hade förlaget publicerat 16 titlar sedan starten 2017.122 Med upphovsmän 

som Amanda Jonsson, Bim Eriksson, Flora Wiström, Rainbow Rowell och Yrsa Walldén har 

förlaget stor spridning av sina kvinnliga författarskap.123 Vox by Opal är en relativt ny aktör 

 
116 Svensk bokhandel, ”Ett drivhus för framtiden”, Ett drivhus för framtiden | Svensk Bokhandel (svb.se) 

publicerad 2012-05-05 (hämtad 2021-04-30). 
117 Svensk bokhandel, ”Blir helt digitalt”, Blir helt digitalt | Svensk Bokhandel (svb.se) publicerad 2013-10-03 

(hämtad 2021-04-30). 
118 Svensk bokhandel, ”Blir helt digitalt”, Blir helt digitalt | Svensk Bokhandel (svb.se) publicerad 2013-10-03 

(hämtad 2021-04-30). 
119 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
120 Vox by Opal, “Vox by Opal”, Vox by Opal : Vox by Opal (hämtad 2021-04-30). 
121 Vox by Opal, “Om oss”, Vox by Opal: Om Oss : Vox by Opal (hämtad 2021-04-30). 
122 Vox by Opal, “Böcker”, Vox by Opal: Böcker : Vox by Opal (hämtad 2021-04-30). 
123 Vox by Opal, “Författare”, Vox by Opal: Upphovsmän : Vox by Opal (hämtad 2021-04-30). 

https://www.svb.se/ett-drivhus-framtiden
https://www.svb.se/nyheter/blir-helt-digitalt
https://www.svb.se/nyheter/blir-helt-digitalt
http://voxbyopal.se/
http://voxbyopal.se/om-oss/
http://voxbyopal.se/bocker/
http://voxbyopal.se/upphovsman/
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på bokmarknaden och två anställda på bokförlaget Opal jobbar deltid på Vox by Opal 

samtidigt.124  

Melina Nordstrand arbetar som förläggare och marknads- och 

försäljningsansvarig på Vox by Opal. Hennes kollega Anja Eriksson är förläggare och 

redaktör/ formgivare. Tillsammans driver de imprintet Vox by Opal. 

 

2.2 Intervjuer 

I följande avsnitt ligger tonvikten på att presentera, jämföra och analysera de intervjusvar som 

behandlar frågor om målgrupp, identifikation med läsekretsen, barn- och ungdomslitteratur 

med dubbla tilltal, samt crossover som begrepp och fenomen på den svenska bokmarknaden. 

Denna del av analysen är uppdelad i åtta underrubriker baserat på de frågor och teman som 

lyfts fram under intervjuerna. Dessa underrubriker är: målgruppens betydelse vid antagande 

av manus, karaktär, identifikation och målgrupp, gränsdragningen mellan barn- och 

ungdomslitteratur, den moderna ungdomsboken, allålderslitteratur och böcker med 

allålderskaraktär, crossoverutgivningen i Sverige, vilken litteratur väljer förlagen att publicera 

idag och varför och slutligen crossovertitlar enligt de intervjuade. 

Framställningen går således, i enlighet med Lars Furulands modell över den 

litterära processen, från manusstadie till tryckt bok som går att finna hos återförsäljare. En del 

av studiens syfte är att lyfta fram hur förlagen resonerar kring målgrupper, identifikation, 

böcker med dubbla tilltal och hur de förhåller sig till rådande genrer.  

I den avslutande delen av analysen förekommer sedan en större diskussion om 

de böcker som de olika aktörerna har lyft fram i samband med intervjuerna. Dessa böcker är 

enligt de tillfrågade boktitlar som kan uppfattas som crossover och därmed uppskattas av både 

unga och äldre läsare.  

   

2.2.1 Målgruppens betydelse vid antagande av manus 

Det är svårt att kartlägga det exakta antalet manus som skickas in till varje enskilt förlag, men 

mängden inskickade manus vittnar om att det är många som drömmer om att bli författare 

idag. Redan när ett manus hamnar hos förlaget eller dess lektörer blir den tänkta målgruppen 

 
124 Vox by Opal, “Kontakt”, Vox by Opal: Kontakt : Vox by Opal (hämtad 2021-04-30). 

http://voxbyopal.se/kontakt/
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en viktig faktor. Främst måste förlaget ta ställning till vilka boken riktar sig till, det vill säga 

vilka som är den tilltänkta publiken.  

Sara Ruder är förläggare på Bokförlaget Opal och jobbar i huvudsak med att 

hitta nya manus och utveckla dem. Hon menar att tanken om målgrupp är styrande för 

antagandet av manus och i det vidare redaktionella arbetet: 

 

När jag läser ett manus så är en ständig tanke: vem ska läsa det här? Målgruppen kan givetvis 

vara väldigt bred men ibland också väldigt smal. Det är inte alltid ett hinder för utgivning, men 

något man får ta med sig i utgivningsbeslutet.125 

 

Cecilia Knutsson som är publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. 

Wahlströms ställer sig samma fråga – ”vem ska läsa?” – när hon bedömer manus. Som 

utgivningsansvarig för läsare mellan 7 år och unga vuxna förekommer det manus som ligger 

mellan två ålderskategorier: 

 

Samtidigt kan vi lotsa författaren rätt om hen ligger lite mittemellan två ålderskategorier, eller 

om vi t ex bedömer att ämnet är för svårt/enkelt i förhållande till språket eller vice versa. Så ja, 

vi tar hänsyn till målgrupp. Många som skickar in manus skriver att deras text passar alla från 7 

till 15.126 

 

Cecilia Knutsson poängterar att det är många författare som skriver att deras böcker passar 

flera åldrar. Mellan raderna kan det tolkas som att författarna är nyfikna på att skriva litteratur 

för flera målgrupper samtidigt. Detta kan ställa till problem då orsaken till att förlagen måste 

kategorisera sin bokutgivning är för att återförsäljarna och biblioteken ska kunna arbeta med 

böckerna med hänsyn till bestämda målgrupperna.127  

Det är flera branschpersoner som vittnar om att tanken om målgrupp är styrande 

i antagande av manus. Felicia Sjöö är en av dem. Hon är redaktör på Bokförlaget Opal, och 

arbetar redaktionellt tillsammans med Sara Ruder. Hon redigerar manus, korrekturläser, 

arbetar med formgivning av omslag, skriver sälj- och baksidestexter och bedömer 

spontanmanus. Hon belyser vikten av att målgruppen styr det kommande arbetet med 

marknadsföringen och lyfter i samband med det fram ett exempel: 

 
125 Sara Ruder, förläggare på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-10-29. 
126 Cecilia Knutsson, publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. Wahlströms, Stockholm. 

Intervju via e-post 2020-11-03. 
127 Cecilia Knutsson, publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. Wahlströms, Stockholm. 

Intervju via e-post 2020-11-03. 
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Jag jobbar just nu med en bok som riktar sig till åldern 9–12. Vid några tillfällen har det funnits 

en oro för att omslaget ska kännas som att det riktar sig till barn som är yngre än den tilltänkta 

målgruppen, då omslaget är väldigt färgstarkt och detaljrikt men innehållet ändå riktar sig till en 

ganska mogen läsare. Häromdagen diskuterade vi huruvida titeln på omslaget skulle vara i färg 

eller i svart men kom till sist fram till svart då det kändes mognare och lite mindre lekfullt än i 

färg. Ett exempel på hur även de minsta detaljerna styrs av tanken på målgrupp.128 

 

Karin Lemon är förläggare på Bonnier Carlsen och ansvarar bland annat för att förlaget 

publicerar ”angelägna, roliga, läskiga, engagerande, viktiga och underhållande böcker”.129 

Hennes inställning till att målgruppen är styrande i antagande av manus är snarlik Felicia 

Sjöös. Karin Lemon lyfter fram att det är viktigt att definiera målgruppen för att gå vidare i 

det redaktionella arbetet och ta ställning till frågor som ”hur illustrerad boken ska vara, hur 

man redigerar den, uttryck på omslag och f-pris”.130 Dessa frågeställningar lyfter även Felicia 

Sjöö fram i sitt arbete på Opal, exempelvis hur olika omslag tilltalar olika publiker.  

Karin Lemon berättar vidare att det alltid finns undantag eftersom det varje år 

finns titlar Bonnier Carlsen publicerar ”som går över alla åldersgränser”.131 Hennes önskan 

hade varit att marknadsföra dessa titlar på samma sätt som man gör med spel, alltså att kunna 

rekommendera ”från 10 år” eller ”för hela familjen”, som det kan stå på sällskapsspel ibland. 

Men dessa böcker är snarare undantag och det är mer vanligt att i ett tidigt skede, redan vid 

första anblick på manuset eller på utgivningsmöten, ta ställning till vilka som ska läsa boken. 

Bokens tänkta målgrupp spelar därför en avgörande roll i det kommande arbetet med till 

exempel baksidestext och hur omslag ska utformas. 

 I Felicia Sjöös citerade exempel ovan handlar det om att tilltala en lite äldre 

målgrupp med ett detaljrikt omslag, men med nedtonade färger. Om boken hon talar om hade 

riktat sig till en yngre publik hade förlaget valt att ha mer färg på omslaget. Omslagens olika 

utformning tilltalar alltså olika sorters läsare. En mogen läsare är oftast en äldre person med 

större förståelse för sambandet mellan text och bild. Som nämnts flera gånger har exempelvis 

Harry Potter-böckerna publicerats i utgåvor anpassade till både yngre och äldre publik. Precis 

som i Felicia Sjöös exempel kan omslagets utformning tilltala olika publiker, och de val som 

kan framstå som mindre viktiga kan bli avgörande för försäljningssiffrorna.  

 
128 Felicia Sjöö, redaktör på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-11-06. 
129 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. 
130 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. F-pris betyder 

förlagspris, alt. förlagsnettopris. Rent praktisk sett är det priset återförföljarna köper in boken exklusive moms. 
131 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju 2021-03-15. 
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Frågan om målgrupp hänger också samman med förlagets profil. Melina 

Nordstrand, som är förläggare och marknads- samt försäljningsansvarig på Vox by Opal, 

menar att detta är avgörande för vilka manus som blir antagna. Hon förklarar det på följande 

sätt:  

 

Helt grundläggande. Vi är nischade på unga vuxna (YA) och därför är kravet att boken ska 

kunna läsas och uppskattas av alla från 15 år och uppåt. Alltså vill vi att den även håller för tex 

25-åringar. Vår största målgrupp är trots allt yngre vuxna.132 

 

Förläggarna Cecilia Knutsson och Melina Nordstrand arbetar båda med en blandad publik, det 

vill säga böcker som riktar sig mot flera publiker samtidigt. En direkt skillnad i hanterandet av 

inkommande manus är att Rabén & Sjögren och B. Wahlströms jobbar för att deras författare 

ska finna den mest passande målgruppen för manuskriptet, medan Vox by Opal är ett förlag 

som publicerar böcker för unga vuxna och därmed inriktar sin utgivning för 15 år och uppåt. 

Förlagens profiler skiljer sig åt, och därför även deras tilltänkta läsare.  

X Publishing, som utgav sig för att vara ett crossoverförlag, arbetade mycket 

med dessa frågeställningar om målgrupp och att hitta ”rätt” läsare. Ada Wester som arbetade 

som förläggare på X Publishing säger att ”målgruppen är absolut viktig i utgivningsbeslutet, 

och i arbetet med manuset. Ibland blir man som förläggare drabbad av ett manus, och då kan 

målgruppen bli mindre viktig, manuset står liksom för sig själv”.133 Däremot tillägger hon att 

målgruppen kan ibland ”kännas alltför snäv” och det försvårarar utgivningsbeslutet för att den 

tilltänkta gruppen är svår att nå fram till i slutändan.134 

Ett annat förlag som jobbade aktivt för att publicera litteratur som vänder sig till 

en bred publik var Mix förlag, en satsning på crossover av Bonnierförlagen. Titti Persson 

arbetade som redaktör på Mix förlag tillsammans med Catharina Wrååk. Tillsammans 

utgjorde de Mix förlagsredaktion och i deras fall var målgruppen mycket styrande i deras 

redaktionella arbete, menar Titti Persson: 

 

I MIX fall var det väldigt styrande eftersom vi enbart gav ut crossovertitlar. Vår ursprungstanke 

var att crossoverlittertur i första hand är genrelitteratur (fantasy, skräck, romantik, sci-fi etc) och 

 
132 Melina Nordstrand, förläggare och marknads/ försäljningsansvarig på Vox by Opal, Stockholm. Intervju via 

e-post 2020-12-01. 
133 Ada Wester, förläggare på Gilla böcker/ Lilla piratförlaget, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-13. 
134 Ada Wester, förläggare på Gilla böcker/ Lilla piratförlaget, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-13. 
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att det lika gärna kan vara vuxenböcker som i stor utsträckning läses av yngre, som tvärtom (till 

exempel Harry Potter och Twilight-serien).135 

 

En annan aspekt som är viktig att belysa enligt Catharina Wrååk, som arbetade som litterär 

chef på Mix förlag, är att ”när man jobbar på förlag är det två olika bitar, ett förlag är alltid en 

kommersiell verksamhet”, och för att gå med vinst måste förlaget tro på att deras 

bokutgivning ska generera pengar.136 Sedan kan en bokutgivning givetvis generera andra 

fördelar, som ”uppmärksamhet eller att det är något litterärt som skapar en positivet runt 

förlaget som i sin tur ger nya författare”, menar hon.137 När Titti Persson och Catharina Wrååk 

var med och grundade Mix förlag på begäran från Bonnierförlagen var deras uppgift att ”hitta 

crossover böcker”, och det var inte en lätt arbetsuppgift att finna böcker över åldersgrupperna: 

 

Det är inte så att ´åh harry potter har visat sig att säljer bra, då köper vi det här`, det behöver inte 

funka lika bra – det är något annat nästa gång som griper tag i människor. En sådan sak händer 

var 10:e år, och Harry Potter var 100:e år. Man kan inte gå och söka efter något som funkar lika 

bra med barn som vuxna. Om man har ett förlag som har en bred utgivning så kan man ha som 

målsättning att försöka hitta den typen av böcker. Om man ska ha ett förlag som vänder sig till 

åldersgruppen barn och vuxna så tänkte vi att man får ha litteratur som vandrar neråt i åldrarna i 

stället.138 

 

Mix förlag gick i bräschen för att publicera böcker som överskrider de traditionella 

ålderskategorierna på den svenska bokmarknaden. De valde ut ut och publicerade digitala 

noveller som var alltifrån gamla klassiska noveller till att fråga nya unga författare om de 

hade noveller de ville få publicerade. Slutligen hade de 400–500 noveller att välja emellan, 

och idag är flera av författarna etablerade. Catharina Wrååk berättar att ”vi gav dem en chans 

att nå ut till andra”.139 Till skillnad från flera av de andra förlagen som deltar i studien hade 

Mix förlag ett annat upplägg för sin bokutgivning för att nå ut till sina läsare. Catharina 

Wrååk berättar om deras genrefokus:  

 

Vi bestämde att vi skulle arbeta med novellerna med tydlig genreinriktning: skräck, sex, fantasy, 

starka genrer för att det är lättare att hitta läsare när de själva vet vad de gillar att läsa men också 

flera vardagsskildringar. Vi fick också ta över författare som man inte riktigt visste var man 

 
135 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
136 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
137 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
138 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
139 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
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skulle ha dom på Bonnier. Jag har jobbat med Neil Gaiman tidigare så vi plockade över hans 

gamla översättningar till oss. Vi gav ut Amerikanska gudar igen. Och Alden Bell.140 

 

Mix redaktions förhållningssätt till hur styrande målgruppen är för antagandet av ett manus 

skiljde sig åt från de andra förlagen, som är mer ”traditionella” barn- och ungdomsbokförlag. 

Istället för att kategorisera böcker utifrån olika åldersgrupper kan förlag alltså satsa på en 

tydlig genreinriktning. Som Titti Persson lyfter fram spelar det ingen roll hur gammal läsaren 

är. Om han eller hon tycker om Twilight ska han eller hon kunna läsa Twilight. Catharina 

Wrååk delar denna syn och anser att ”tycker man om en genre spelar det ingen roll om man är 

tolv år eller 99. Man läser ändå!”. 141  

Målgruppens betydelse vid antagande av manus genomsyras av förlagens 

inriktning och syn på böcker med dubbla tilltal. Förlagens medvetna val i processen att välja 

de manus som de tror ska säljas styrs främst av den rådande indelningen av skönlitteratur för 

barn- och vuxenlitteratur. Det finns egentligen två vägar att gå: antingen utgå ifrån att det 

finns en tydlig indelning av olika åldersgrupper, eller att frångå denna traditionella syn och i 

stället välja att se gränsöverskridande litteratur som genrelitteratur. På bägge sätten kan ett 

förlag försöka nå ut till många läsare. 

 

2.2.2 Karaktär, identifikation och målgrupp  

Böcker som riktar sig till barn och ungdomar brukar oftast handla om karaktärer i samma 

åldrar som läsarna och som inte sällan befinner sig i liknande livssituationer. Hur det påverkar 

vilka som väljer att läsa och tilltalas av innehållet resonerar flera av de intervjuade om. Felicia 

Sjöö på Opal menar exempelvis att barn gärna läser böcker med äldre karaktärer för att känna 

sig äldre och mognare än vad de är: 

 

Just när det kommer till barn- och ungdomslitteratur skiljer sig de olika målgruppernas liv så 

pass mycket åt. En sexåring har svårt att relatera till en elvaårings problem och vice versa. Det är 

dock inte ovanligt att huvudkaraktären är några år äldre än den tilltänkta målgruppen, något som 

jag upplever blir viktigare ju längre upp i åldrarna man kommer. Jag tänker att barn och 

ungdomar gärna vill känna sig lite stora och vuxna, och väljer därför gärna böcker med lite äldre 

karaktärer.142  

 

 
140 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
141 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
142 Felicia Sjöö, redaktör på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-11-06. 
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Sara Ruder, som arbetar i samma redaktion som Felicia Sjöö, delar denna syn på saken och 

säger att ”identifikation är väldigt viktigt när man läser en bok”, att det handlar om att ”det är 

lätt att identifiera sig med jämnåriga”.143 I längre utsträckning påverkar det alltså vilka som 

läser boken. Identifikation verkar vara nyckeln till framgång för att fånga bokens publik.  

En annan aspekt av detta är att huvudpersonerna inte får vara för unga för 

målgruppen. Melina Nordstrand menar exempelvis att ”barn vill ofta inte läsa om någon som 

är yngre än sig själva utan snarare något år äldre”.144 Denna princip blir särskilt utmärkande 

gällande böcker för ”unga vuxna”, målgruppen som imprintet Vox by Opal riktar sig till. 

Nordstrand jämför med hur vuxenlitteraturen närmar sig skildringar av barn: 

 

Men när det gäller vuxenlitteratur har man ju inga problem att läsa om barn i fokus. Vad gäller 

ungdomsböcker vill man ju inte att det ska kännas barnsligt. Generellt måste man ju kunna 

identifiera sig med personerna i boken.145  

 

Dessa tendenser tycks vara något som flera i branschen identifierat. Cecilia Knutsson belyser 

att ”de flesta som läser, kanske främst unga, vill känna en viss grad av identifikation”, och det 

kan komma till uttryck i att känna igen sig i karaktärer, miljöer eller händelser.146 Hon arbetar 

aktivt med litteratur som även riktar sig till en äldre publik, tonåren och uppåt. I sitt arbete har 

även hon noterat att folk tenderar att läsa ”uppåt”, till exempel att en tioåring vill läsa om 

någon som är tolv år gammal, och menar liksom Melina Nordstrand att huvudsaken är att det 

inte blir barnsligt för läsarna.147  

Med Melina Nordstrands och Cecilia Knutssons erfarenheter tycks det handla 

om att läsarens utveckling är i fokus eftersom många vill läsa ”uppåt”. Det kan skapa en bild 

av vilka känslor och tankar som väntas komma att utvecklas ju äldre barnet blir och därmed 

själv identifiera sig med bokens innehåll, trots att det är ”fel” målgrupp i åtanke. Böcker för 

unga vuxna har en tendens att fokusera på övergången mellan att vara tonåring och bli ung 

vuxen.  

 
143 Sara Ruder, förläggare på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-10-29. 
144 Melina Nordstrand, förläggare och marknads/ försäljningsansvarig på Vox by Opal, Stockholm. Intervju via 

e-post 2020-12-01. 
145 Melina Nordstrand, förläggare och marknads/ försäljningsansvarig på Vox by Opal, Stockholm. Intervju via 

e-post 2020-12-01. 
146 Cecilia Knutsson, publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. Wahlströms, Stockholm. 

Intervju via e-post 2020-11-03. 
147 Cecilia Knutsson, publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. Wahlströms, Stockholm. 

Intervju via e-post 2020-11-03. 
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En av förläggarna i studien som har ett stort intresse för böcker riktade mot unga 

vuxna är Ada Wester, som var med och grundade X Publishing. Hon antyder att 

ungdomsböcker ”är berättelser om unga människor, och som inte kräver en vuxen persons 

erfarenhet för att komma till sin fulla rätt”.148 Hon berättar vidare att hon med flera förläggare 

anser att det inte är helt lätt att ge ut böcker om barn för ungdomar eftersom det finns en oro 

att ingen vill läsa om en svunnen tid. Hon leker med tanken att böcker för ungdomar skulle 

kunna ha huvudpersoner som redan är vuxna, men att i praktiken det kan bli ett hinder för att 

nå ut till den tänka målgruppen, då det ständigt finns en idé om identifikation och vem som 

ska känna sig träffad under läsningen. 

 Det finns dock en inre konflikt mellan läsarnas vilja att identifiera sig med 

karaktärerna och viljan att läsa uppåt, menar Karin Lemon på Bonnier Carlsen. Först och 

främst finns det en del barn som gärna vill läsa om en person i deras egen ålder för att dela 

upplevelser, vilket flera tidigare har vittnat om. Karin Lemon fyller även i att ”en del föräldrar 

vill gärna pusha barn som läser bra att gå över från 9–12 till tonår”.149 Det är inte 

nödvändigtvis en god utveckling eftersom en bok som riktar sig till en äldre målgrupp kan 

innehålla mer inslag av våld och sex, vilket den yngre målgruppen inte är alltid är redo att 

möta ännu. En tredje aspekt som Karin Lemon lyfter fram inom området är att fysiska böcker 

kan fungera som identitetsmarkörer i skolan. Det kan väcka känslor att ta med en bok till 

skolan som anses ”barnslig”.150 Det kan leda till att barnet nästa gång väljer att ta med en 

svårare bok, och då blir det längre distans till identifikation mellan karaktärer och 

målgruppen. 

 Mix förlag valde att delvis frångå principen om identifikation. Titti Persson 

berättar att ”en stor del av anledningen till att man läser som yngre handlar om identifikation, 

och då är det ofta enklare att identifiera sig med någon som är i ens egen ålder – eller något 

äldre – än en vuxen som lever ett helt annat slags liv”.151 De frångick dock denna princip 

eftersom Mix förlag var ett crossoverförlag och deras utgångspunkt var att crossover är 

genrelitteratur. De försökte finna sin breda läsekrets utifrån att satsa på en tydlig 

genreinriktning, samt återutgivning som exempel Neil Gaimans Amerikanska gudar (2001).152 

Catharina Wrååk, som arbetade ihop med Titti Persson på Mix förlag, anser att identifikation 

inom litteratur för barn och ungdomar spelar mindre roll för ”om man tar stora åldersgrupper 

 
148 Ada Wester, förläggare på Gilla böcker/ Lilla piratförlaget, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-13. 
149 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. 
150 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. 
151 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
152 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
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som barn, tonåringar och vuxna så spelar nog det ingen större roll, snarare vilken vinkling 

man skildrar”.153 Hon hade en aha-upplevelse i samband med att hon plockade samman 

skräcknoveller från Kristoffer Leandoer. Han är en författare som främst skriver för en vuxen 

målgrupp, men han har också skrivit flertalet ungdomsböcker som Catharina Wrååk var 

förläggare till. När hon gick igenom hans skräcknoveller kom hon till insikt om att det inte var 

särskilt lätt att uppfatta om innehållet skulle uppskattas av läsarna eftersom ”något som är 

skräck för vuxna behöver inte vara skräck för barn. Man har olika sätt att se på 

verkligheten”.154  

 Catharina Wrååk har en lång bakgrund inom förlagsbranschen och har många 

strängar på sin lyra. Hon är författare på heltid i kombination med många besök på skolor och 

hon skriver mycket inom genren fantasy under pseudonymen Jo Salmson. Vad gäller frågan 

om att böcker anpassas efter olika målgrupper och därmed karaktärerna ska skapa 

identifikation med läsarna har hon ett annat synsätt än de flesta andra intervjuade. När hon 

skriver skönlitterärt använder hon sig av sagan och tilliten att barn och ungdomar har en 

förmåga att tolka utifrån sin världsbild: 

 

När jag skriver själv – jag skriver fantasy, mestadels, och det väljer jag därför att jag kan 

använda mig av sagan. När jag använder mig av sagans formspråk så kan jag berätta om saker 

som är mycket otäckare än vad jag annars kan berätta om. Jag kan packa ner mina funderingar 

på hur världen ser ut och hur människor är ovänner, vad som händer i ett krig och varför, det är 

stora frågor. Det kan jag packa ner i sagan på ett sådant sätt att när man är sju år så kan man 

packa upp det och det kommer se lite annorlunda ut. Men jag får mitt skrivet och sagt, det jag 

vill, ändå. Jag behöver inte skriva dem på näsan!155   

 

Att skriva för barn och ungdomar behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att 

huvudkaraktärerna är i samma åldrar som läsarna, utan tonvikt kan i stället ligga på hur en 

händelse skildras eller förankras i nuet. Det finns en idé om att vuxna ska skydda barnet från 

det onda i världen, och att litteraturen som vänder sig till dem ska vara av uppbygglig karaktär 

och lyfta fram en positiv syn på världen. I linje med Catharina Wrååk kan det i stället handla 

om att våga lyfta dessa svåra och jobbiga ämnen, och faktiskt lita på att barn och ungdomar är 

redo att möta verkligheten. De kan till och med uppfatta skildringen och dra egna kloka 

 
153 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
154 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
155 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
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slutsatser som är nyttiga för framtiden. Dessutom erbjuder sagan ett sätt att hantera dessa 

mörka och svåra ämnen, som egentligen är en del av livet.   

 De andra tilltalade i studien är relativt överens om att identifikation är ett 

nyckelbegrepp vid publicering av barn- och ungdomslitteratur. Det finns tendenser som visar 

att barn och ungdomar gärna läser uppåt av olika anledningar. Delvis handlar det om att 

utmana sig själv och fortsätta utveckla läsningen stegvis, men också att det kan vara 

situationer i skolan där det känns barnsligt att välja vissa böcker inför andra barn. När det 

gäller young adult eller böcker för unga vuxna kan det vara ett sätt för tonåringen att gå in i 

nästa fas i livet, och därmed ta till sig andras livssituationer. Oavsett utgångspunkt är 

identifikation en central fråga som de allra flesta förläggare och redaktörer reflektera över 

dagligen i sitt redaktionella arbete på förlaget för att närma sig den tilltänka målgruppen. 

 

2.2.3 Gränsdragningen mellan barn- och vuxenlitteratur 

Bokbranschen är i ständig förändring, och flertalet barnlitteraturforskare anser att 

gränsdragningen mellan barn- och vuxenlitteratur börjar mjukas upp.156 Förläggare, redaktörer 

och marknadsförare har också blivit alltmer medvetna om denna förändring och vittnar om det 

på olika sätt. En kategori som flera av de intervjuade lyfter fram är ”unga vuxna”, en genre 

som enligt Cecilia Knutsson på Rabén & Sjögren ligger i gränslandet mellan 

ungdomslitteraturen och vuxenlitteraturen. Hon fortsätter sitt resonemang med att diskutera 

Rabén & Sjögrens samt B. Wahlströms bokutgivning: 

 

Flera av de böcker vi gett ut senaste åren för 15+ skulle kunna kategoriseras som vuxenböcker, 

där huvudpersonerna går i gymnasiet eller är ännu äldre. Till exempel Mats Strandbergs Slutet, 

Camilla Stens Bergtagen och Gustav Tegbys Beröringen. Hör i och för sig ibland kritiker och 

andra använda ungdomsromanen som något enklare och mindre kompetent än vuxenromanen. 

”Den känns som en ungdomsroman”, har man emellanåt sett i recensioner av böcker för vuxna, 

och då menat som att boken är lite för okomplicerad.157 

 

Sara Ruder från Opal vittnar om att böcker för unga vuxna och uppåt har blivit alltmer 

populära de senaste tio åren och att flera förlag valt att rikta in sig på den sortens läsare. Hon 

menar också att ”den här typen av böcker har engagerade läsare som är bra på att uttrycka sig 

 
156 Kåreland 2013, s. 12. 
157 Cecilia Knutsson, publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. Wahlströms, Stockholm. 

Intervju via e-post 2020-11-03. 
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vilket gör att många skriver om böckerna på sociala medier”.158 Effekten blir en ökad 

spridning av kategorin, som därmed utökar sin popularitet bland läsarna. Även hos Opal 

diskuteras gränsen mellan förlagets vilja att publicera böcker för hela familjen och att förhålla 

sig till den rådande marknaden. Böckerna måste anpassas både efter förlagets profil och de 

ekonomiska förutsättningarna som förlaget har att spela med. En bok som väcker intresse och 

god PR innebär inte nödvändigtvis att boken genererar goda försäljningssiffror. Ett bokförlag 

är precis som vilket annat företag som helst, de måste också gå ekonomiskt runt fast än det är 

mycket fokus på det kreativa arbetet.  

Imprintet Vox by Opals bokutgivning berör flera åldrar eftersom de vänder sig 

mot unga vuxna läsare. Felicia Sjöö från bokförlaget Opal presenterar sina iakttagelser i 

relation till förlagens profiler: 

 

För många tonåringar och ungdomar är det viktigt att frigöra sig från barnvärlden och det är då 

mer sannolikt att de går till vuxenavdelningen på bokhandeln eller biblioteket för att välja en 

bok, snarare än till barnavdelningen där ungdomsböckerna ofta står. Det blir av allt större vikt 

att särskilja ungdomsböckerna från barnböckerna, vilket i sin tur mjukar upp gränsen mellan 

ungdomslitteratur och vuxenlitteratur. Det är ett arbete Opal gjort delvis genom imprintet Vox 

by Opal som fokuserar just på litteratur till unga vuxna. Hade de böckerna istället getts ut på 

Opal hade de förmodligen försvunnit bland bilderböcker och kapitelböcker och haft svårare att 

nå sin tilltänkta målgrupp. Den här gränsen mjukas alltså delvis upp genom att ungdomsboken 

tar ett kliv från barnboken, mot vuxenboken.159 

 

Andra iakttagelser som både Felicia Sjöö och Sara Ruder gjort är att det går att hitta 

ungdomsböcker placerade på vuxenavdelningen eller att bilderböcker för vuxna läsare 

förekommer i allt större utsträckning. Dessa bilderböcker anses vara konstnärliga och tilltala 

en äldre publik, vilket kan betraktas som ganska nytt i bokbranschen.160 Liknande iakttagelser 

har Karin Lemon på Bonnier Carlsen gjort: 

 

Malin Persson Giolitos succé Störst av allt t.ex. har ungdomar som huvudpersoner och det är 

deras perspektiv genom hela berättelsen, men [den] är klassad som vuxenbok. Den innehåller 

inte något som inte finns i många ungdomsböcker vad gäller död och droger.161 

 

 
158 Sara Ruder, förläggare på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-10-29. 
159 Felicia Sjöö, redaktör på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-11-06. 
160 Sara Ruder, förläggare på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-10-29. 
161 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. 
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Vidare berättar Karin Lemon att hennes spaningar på bokmarknaden om gränsdragningen 

mellan barn- och vuxenböcker brukar resultera i att ”ungdomsböckerna går upp mot 20+ och i 

vuxenböckerna går åldern ner till 19-ish”.162 Böcker som funnit en stor och bred publik är, 

enligt Lemon, Sally Rooneys Normala människor (2018) och Julia Quinns Bridgerton-serie 

(2000–2006).163  

X Publishing var som framgått ett crossoverförlag som arbetade aktivt med att 

publicera böcker för en stor publik bestående av både unga och vuxna läsare. Ada Wester, 

som var en av grundarna ”plågades ofta av gränsdragningen” mellan barn- och 

vuxenlitteraturen.164 Hon menar att det fanns ekonomiska risker om de inte skiljde barn-och 

ungdomsböcker från vuxenböcker, och menar att hon var rädd för att deras bokutgivning 

”skulle få färre recensioner, färre litteraturpriser, och mindre exponering i både media och 

bokhandel”. 165 Den ekonomiska aspekten, att bokförlagen har andra uppgifter än att endast 

vara en kreativ arbetsplats, kan vara lätt att glömma för utomstående. Som Catharina Wrååk 

lyfter fram i föregående diskussion måste ett förlag finna balansen mellan den kreativa 

processen och vad den medför och samtidigt parera med vilka som böcker säljer och bär 

förlaget ekonomiskt. Så även om X Publishing hade ambitionen att vara ett crossoverförlag 

som såg bortom ålderskategoriseringen skulle det inte vara ekonomiskt möjligt att helt bortse 

ifrån de gränsdragningar som finns idag, även om de håller på att bli mindre skarpa. 

Sammantaget finns bland de intervjuade en bild av att barn- och vuxenböcker 

börjar bli mer sammanflätade idag. Ungdomsböcker finns placerade på vuxenavdelningen, 

ungdomar läser vuxenböcker och vice versa, bilderböcker för vuxna börjar bli populärare och 

nya förlag växer fram på bokmarknaden med bokutgivning riktad till ”unga vuxna”.  

Melinda Nordstrand, som är förläggare och marknad- och försäljningsansvarig 

på Vox by Opal, ett av flera förlag som valt att inrikta sig på unga läsare, sammanfattar 

diskussionen om böcker som befinner sig i gränslandet på följande sätt: 

 

Ungdomsböcker läses ofta av vuxna, det är en genre i sig som man kan uppskatta. Och 

ungdomar kan snarare vända sig till vuxenlitteraturen för att det känns mer spännande. Där kan 

ungvuxen-genren komma in som ett komplement, som ska kunna uppskattats av både ungdomar 

och vuxna.166 

 
162 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. 
163 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. 
164 Ada Wester, förläggare på Gilla böcker/ Lilla piratförlaget, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-13. 
165 Ada Wester, förläggare på Gilla böcker/ Lilla piratförlaget, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-13. 
166 Melina Nordstrand, förläggare och marknads/ försäljningsansvarig på Vox by Opal, Stockholm. Intervju via 

e-post 2020-12-01. 



 
 

36 
 

 

Titti Persson som arbetade på Mix förlag anser också att ungdomsböcker gärna finner nya 

läsare bland en äldre läsekrets, och tycker samtidigt att ”vissa ungdomsböcker skulle lika 

gärna ha kunnat komma ut som vuxenböcker, och vissa konstnärliga barnböcker uppskattas 

nog nästan mer av vuxna än av barnen själv”. 167 Problematiken finns dock kvar – var ska 

dessa böcker placeras på den svenska bokmarknaden? Hon berättare vidare att Mix förlag 

”inte fungerade rent säljmässigt”, just för att det rådde en förvirring bland andra aktörer på 

bokmarknaden.168 Det var nämligen uteslutet att en bok skulle stå på både barn- och 

vuxenavdelningen. I samband med detta ställdes förlaget i svår position: hur mycket än 

gränsdragningen börjar mjukas upp och Mix förlag var före sin tid med att publicera 

crossovertitlar, tvingades de ändå göra ett val om var dessa böcker skulle placeras.  

Titti Persson talar om att ”de flesta böcker inom barn och ungdomssegmentet är 

otroligt åldersnischade – 0–3 år, 3–6 år, 6-9 år, 9-12 år, 12+ och YA”, för att säljkanalerna 

och biblioteken har en sådan uppdelning av skönlitterära böcker idag.169 Hon ser ändå hopp i 

att det finns en uppluckring av barn- och vuxenböcker idag i form av att ”den klassiska, 

realistiska ungdomsboken verkar ibland mer populär bland vuxna än bland ungdomar 

själva”.170  

Titti Perssons tidigare kollega Catharina Wrååk skriver som framgått egna 

böcker riktade till barn och ungdomar. Catharina Wrååk vittnar dock om att hon ”har vuxna 

som också läst mina böcker”, vilket också visar på att ett skifte bland läsarna kan komma från 

båda hållen.171 En annan iakttagelse som Catharina Wrååk gjort, både under tiden som 

förläggare och i egenskap av författare, är att barns läsförmåga är oroväckande idag: 

 

Det jag lägger märke till allra mest är att barn läser så mycket sämre, att de böcker jag har skrivit 

för sex sjuåringar läses av barn ända upp till femteklass. Det är inte mina tjockare böcker jag har 

skrivit som de läst, det tycker jag är skrämmande. Nu har de böckerna inte enkla handlingar, 

men de är så enkla i språket. Det gör mig rädd att barn idag inte har läsförmåga.172 

 

Det går förstås inte att dra några säkra slutsatser om att gränsdragningen har minskat med 

åren. Det är inte fel att påstå det eftersom flera av de intervjuade har vittnat om flertalet 

 
167 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
168 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
169 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
170 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
171 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
172 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
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förändringar på den svenska bokmarknaden som går i den riktningen. Men det får inte 

glömmas att språkbarriären är en av flera avgörande aspekter som påverkar valet av böcker, 

både bland vuxna och barn. Idag finns det många projekt som handlar om att öka läslusten 

bland barn och ungdomar, men Catharina Wrååk inflikar att ”det är inte fel på läslusten, de 

vill läsa men, de har inte språket”.173 

Sammanfattningsvis finns det tendenser som talar för att gränsen mellan barn- och 

vuxenlitteraturen håller på att luckras upp med tiden. Först och främst är genren unga vuxna, 

eller young adult, som den kallas på engelska, en växande genre som funnit en bred publik. 

Genren ställer sig idag mellan barn- och vuxenlitteraturen, och kan därför vara svår att 

marknadsföra eftersom andra aktörer på marknaden vill ha tydligare målgruppsindelning. En 

annan aspekt är att det finns förlag som jobbar, eller rentav har startat, i syfte att publicera 

crossoverböcker, men som fått tvingas tänka om för att villkoren hos andra aktörer har en 

tydlig indelning av barn- och vuxenlitteratur. Ett tredje perspektiv omfattar korrelationen 

mellan att barns och ungdomars läskunnighet har blivit sämre med åren och att äldre barn 

läser böcker som är skrivna och marknadsförda gentemot en yngre målgrupp.  

 

2.2.4 Den moderna ungdomsboken 

Den moderna ungdomsboken närmar sig alltså vuxenlitteraturen. En utveckling av 

ungdomsboken som vuxit fram under en längre tid är ”böcker för unga vuxna”, eller Young 

Adult, en genre som placerar sig mellan traditionella ungdomsböcker och vuxenböcker.  

De intervjuade har identifierat och resonerat fram olika tänkbara orsaker till att böcker för 

unga vuxna är en växande genre idag med läsare av olika rang. Som framgått på B. 

Wahlströms har Cecilia Knutsson observerat att många läsare ”nästan hoppar över kategorin 

12–15 nu och går direkt till YA-utgivningen”.174 Hon tror att en bidragande faktor är 

tillgängligheten till dagens streamingtjänster, till exempel Netflix. Många ungdomar väljer att 

ta till sig berättelser på andra sätt idag, från att läsa en fysisk bok till att kolla på olika 

streamingtjänster i form av filmer och serier. Det är ett mediaskifte som pågår både i 

bokvärlden och utanför den. Dessa streamingtjänster kan uppfattas som en förlängning av 

litteraturen, främst för unga vuxna eftersom böcker inom genren har en tendens att adapteras 

oftare än tidigare, och därmed nå en större publik. 

 
173 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
174 Cecilia Knutsson, publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. Wahlströms, Stockholm. 

Intervju via e-post 2020-11-03. 
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Cecilia Knutsson önskar att det gick att slå ihop flera kategorier för att fånga alla 

läsare och ta hänsyn till målgruppen som vuxit fram över tid: 

 

[Jag] tror att läsarna av genren är allt från 11 och uppåt. Tror också att YA-utgivningen har 

vuxna läsare. Jag skulle önska att vi kunde slå ihop de två kategorierna [YA och 

ungdomsromanen], så att alla ungdomsböcker var för 12+, och så får läsaren själv bestämma.175 

 

Melina Nordstrand på Vox by Opal håller med om att läsarna till ”böcker för unga vuxna” 

består av en bred läsekrets, och hon tror att det har skett ett skifte över tid. Helt enkelt att det 

inte först var ungdomarna som läste ungdomsböcker, utan de läsare som ”sneglar mot den 

enklare vuxenlitteratur”, dvs. något yngre barn.176 Detta kan bero på att ”ungdomsböcker är 

ofta otroligt välskrivna och lätta att identifiera sig med vilket kan uppskattas oavsett ålder”, 

menar Melinda Nordstrand.177 Hon anser vidare att ungdomsboken är särskilt viktig i skolorna 

och i utvecklingen att gå från tonåring till ung vuxen: 

 

Men ibland skrivs ungdomsböcker i en enklare form för att attrahera de som inte är så sugna på 

att läsa vilket funkar väldigt bra i skolor. Då kommer ungvuxen-genren in som ett komplement 

till de som gärna läser vuxenlitteratur men som uppskattar böcker om personer som befinner sig 

vid övergången mellan barn- och vuxenlivet, vilket ungvuxen-böcker ofta gör. Rena 

ungdomsböcker har normalt sett huvudpersoner som inte gått ut skolan än, de är runt 13–16 år, 

medan YA har personer som är äldre än 16 och därmed mindre barnsliga och lättare även för 

vuxna att identifiera sig med.178 

 

I citatet ovan uttrycker Melina Nordstrand en direkt skillnad mellan ungdomsböcker och 

young adult. Den stora skillnaden hon lyfter fram är att det råder olika åldersgrupper i relation 

till respektive genrer. Tidigare forskning har snarare belyst att skillnaden är svår att definiera 

läsare med genrer då ungdomslitteraturen söker ständigt nya läsare. Oavsett var de exakta 

gränserna dras fyller den moderna ungdomsboken en viktig funktion bland unga läsare, och 

det är främst att vägleda vilsna själar som befinner sig i gränslandet mellan barn och vuxen. 

Karin Lemon på Bonnier Carlsen betonar vikten av att dessa böcker berör viktiga ämnen som 

 
175 Cecilia Knutsson, publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. Wahlströms, Stockholm. 

Intervju via e-post 2020-11-03. 
176 Melina Nordstrand, förläggare och marknads/ försäljningsansvarig på Vox by Opal, Stockholm. Intervju via 

e-post 2020-12-01. 
177 Melina Nordstrand, förläggare och marknads/ försäljningsansvarig på Vox by Opal, Stockholm. Intervju via 

e-post 2020-12-01. 
178 Melina Nordstrand, förläggare och marknads/ försäljningsansvarig på Vox by Opal, Stockholm. Intervju via 

e-post 2020-12-01. 
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”anorexia, mobbing och självmord”.179 Hon påtalar att det är ”en tuff målgrupp” eftersom 

svenska tonåringar lägger betydligt mindre tid på att läsa skönlitterärt jämför med förr, vilket 

går i linje med att Cecilia Knutsson observerat att ungdomar hittar andra sätt att ta till sig 

berättelser.180 Nutida studier synliggör att svenska ungdomar har allt sämre läsförmåga idag, 

vilket givetvis påverkar hur och vad ungdomar läser nu förtiden.181 Däremot måste man ha i 

åtanke att genren har förändrats över tid. Karin Lemons förklaring till detta grundar sig i hur 

genren unga vuxna vuxit och blivit något annat i USA och Storbritannien: 

 

YA var en gång t.ex. Twilight, John Greens böcker, Hungerspelen. Det kommer fortfarande 

massor av bra titlar och nya författarskap där! Ingen kris vad gäller kvalitet. Om ni tänker på 

New Adult här så tror jag att den hamnade i ett knepigt mellanläge. 19–20-åringarna ville läsa 

mer vuxet och för yngre tonåringar var det kanske inte tillräckligt lockande. I USA och UK är 

det så tydligt att man flyttar hemifrån för att börja på college eller får sitt första interna jobb. Lite 

luddigare här. Böcker i fantasygenren har alltid funkat åldersöverskridande uppåt och neråt även 

om man haft 15–19-åringar i åtanke.182  

 

Det är inte helt entydigt hur genren young adult definieras idag eftersom det finns en lång 

historik av böcker som anses eller skulle kunna vara böcker för unga vuxna i och med att 

deras läsare består av dubbla publiker. Denna knepiga genre väcker frågor om var de ska 

placeras på den svenska bokmarknaden, och vidare hur barn- och ungdomsbokförlagen ska 

marknadsföra dessa böcker. New adult är en relativt ny genre på den internationella 

marknaden, som syftar till åldersgapen mellan unga vuxna och vuxenlitteratur. Karaktärerna 

är oftast i åldrarna 18–25 år, och fokus är att belysa aktuella och tuffa ämnen som många unga 

vuxna kan relatera till.183 Däremot står det klart att böcker som dessa belyser viktiga och svåra 

ämnen, samt blir en dörr in i vuxenvärlden från barnkammaren.  

En som reflekterat över hur det kommer sig att genrer som unga vuxna har ökat i 

popularitet bland läsarna är Sara Ruder från Opal. Hon tror starkt på att ”det finns väldigt 

många duktiga författare och bra skrivarskolor i Sverige”.184 Detta resulterar i att många unga 

skribenter får rätt verktyg till att skriva klart sina skrivprojekt, och därmed möjliggör att de 

kan skicka in sina alster till förlagen och öka chanserna att bli utgiven i tidig ålder. Många 

 
179 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. 
180 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. 
181 Nordlund, Anna & Svedjedal, Johan, Läsandets årsringar: rapport och reflektioner om läsningens aktuella 

tillstånd i Sverige, Svenska förläggareföreningen Ek.för., Stockholm, 2020 (hämtad 2021-05-20). 
182 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. 
183 Goodreads, ”New Adult fiction books”, New Adult Fiction Books | Goodreads  (hämtad 2021-05-20). 
184 Sara Ruder, förläggare på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-10-29. 

https://www.goodreads.com/shelf/show/new-adult-fiction
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författare skriver om ämnen som de själva kan relatera till, och därför finns det möjligen fler 

manus inom kategorin ”unga vuxna” som försöker nå ut till likasinnade idag. Sara Ruder 

menar att ”det skapar ett nära band med målgruppen som är omöjlig att ha med yngre 

läsare”.185 Titti Persson från Mix förlag delar synen på att genren unga vuxna skapar en stark 

relation till sina läsare. Hon menar även att ”det handlar om hur man ser på begreppet vuxen 

idag – det är inte ovanligt att folk runt 30 definierar sig som ”ung vuxen”, att det handlar om 

var i livet man befinner sig snarare än ens faktiska ålder”.186 Vidare berättar Titti Persson att 

”vi är ganska influerade av USA och t.ex. John Greenes framgångar”. Hon förklarar denna 

utveckling i relation till en bokmarknad i ständig förändring: 

 

Att låna drivet och jargongen från ungdomsboken, samtidigt som man närmar sig tunga ämnen 

har blivit populärt (om man jämför t.ex. ungdomsböcker på 1980-talet, som ofta beskrevs som 

”problemlitteratur” och var rätt dystra historier). Men främst tänker jag att det handlar om synen 

på genrelitteratur – att det ofta tilltalar läsare i just ”ung vuxen”-åldern och att det inte längre ses 

som sämre läsning. Tvärtom har varje genre sina ”nördar” och förkämpar. I stället för 

medelklassfamiljens kris (vuxenlitteratur) får man intergalaktiska äventyr om jag ska spetsa till 

det rejält. I USA är ju YA en säljpitch i sig, men jag upplever inte att vi befinner oss riktigt där i 

Sverige. De YA-böcker som slår stort här är oftast kategoriserade som ungdomsbok eller 

vuxenbok från början, men de som sedan slår stort får publik hos både unga och vuxna.
187

 

 

Mix förlag är inte det enda förlaget som försökt satsa på crossoverlitteratur. Ada Wester från 

X Publishing diskuterar unga vuxna-genrens framväxt utifrån att crossover-läsningar blev 

aktuella när stora författarskap fann flera nivåer av läsare. Läsarsuccéer som Harry Potter, 

Twilight, Hungerspelen, Divergent och John Greens böcker var bärande för att genren skulle 

få ett uppsving under 2000-talet, menar Ada Wester. Hon berättar vidare om hur dessa böcker 

givit upphov till att andra sorts läsare upptäckt en ny genre: 

 

I och med all uppmärksamhet som böckerna och den genren fick, så tror jag även att en del 

ungdomar läste mer – men den stora läsar- och köpgruppen var vuxna, som upptäckte att 

fantastiska ung-vuxen-romaner är lika härliga men mycket bättre skrivna än kommersiella 

vuxenromaner.188 

 

 
185 Sara Ruder, förläggare på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-10-29. 
186 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
187 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
188 Ada Wester, förläggare på Gilla böcker/ Lilla piratförlaget, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-13. 
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Hon ser också att försäljningen av böcker inom genren unga vuxna har minskat efter 2010-

talet och att det kan bero på att vuxna läsare antingen har gått ”tillbaka till att läsa 

vuxenböcker – eller snarare, började lyssna på dem”.189 Catharina Wrååk som också arbetat 

gediget med crossoverlitteratur har svårt att bilda sig en uppfattning om hur stor genren unga 

vuxna blivit med åren. Att young adult har blivit stort i Storbritannien är inget nytt, däremot 

har hon noterat att hennes författarkollegor gärna skriver för en bred målgrupp, och att de har 

blivit ”väldigt väl mottagna av vuxenvärlden runt omkring”.190  

 Idag är det vanligt förekommande att lägga upp sin läsning på det sociala mediet 

Goodreads och följa vad andra läser. På Goodreads kan man även recensera, dela och sprida 

vad man har läst för att tipsa andra likasinnade om böcker inom olika genrer. Utifrån den 

personliga läsningen och dess genrer får användaren även ta del av tips på kommande 

litteratur och vad som är populärt att läsa just nu. Catharina Wrååks iakttagelser från 

Goodreads är att genren romance börjar attrahera fler läsare i olika åldrar. Netflix publicerade 

häromåret en adaption av Bridgerton-bokserien av Julia Quinn. I tidigare diskussioner har 

adaptioner nämnts i syfte att det kan öka tillgången till litteraturen för flera olika sortens 

läsare. Många som tittat på Netflix produktionen av Familjen Bridgerton hade förmodligen 

inte läst böckerna innan, utan i stället fått ett intresse först nu att läsa bokserien. Catharina 

Wrååk blev ”glad över är att den är så frigjord från all historia, det är som en 

fantasyberättelse. Men jag försökte läsa den första boken, och det gick inte. Den ligger 

närmare en Jane Austen-variant”.191  

 Vad är egentligen den moderna ungdomsboken och vilka läser den sortens 

litteratur? Utifrån de tillfrågade handlar det främst om böcker som vänder sig till unga vuxna, 

alltså böcker som befinner sig i gränslandet mellan olika ålderskategorier. I tidigare 

diskussioner framkommer det att crossover kan betraktas som genrelitteratur, och detsamma 

gäller möjligen för den moderna ungdomsboken, då den tycks dras åt olika genrer med olika 

innehåll och utformning. Den gemensamma nämnaren verkar vara att den är den sortens 

litteratur som väcker identifikation hos läsaren, och med det sagt är åldern inte det väsentliga 

längre – utan var läsaren befinner sig i livet och vilka teman som ligger närmast läsaren själv. 

 

 

 
189 Ada Wester, förläggare på Gilla böcker/ Lilla piratförlaget, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-13. 
190 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via Zoom 2021-02-01. 
191 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via Zoom 2021-02-01. 
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2.2.5 Allålderslitteratur och böcker med allålderskaraktär 

Litteratur som vänder sig till både unga och vuxna läsare kan betraktas som kategorin 

crossover, eller i svenska termer allålderslitteratur. Det mest välkända och omdiskuterade 

exemplet från de senaste decennierna är som framgått böckerna om Harry Potter och hans 

magiska värld som publicerades på 1990-talet och framåt. Flertalet av de intervjuade 

branschpersonerna vittnar idag om boktitlar som vänder sig till en dubbel publik och som 

rymmer både en barnkod och en vuxenkod. En av dessa är Ada Wester, förläggare på Gilla 

böcker/ Lilla piratförlaget, men som framgått också en av grundarna till förlaget X publishing, 

som publicerade crossoverlitteratur mellan åren 2010 och 2013. 

Till skillnad från många andra, inte minst litteraturforskare som Lena Kåreland, 

har hon en mycket bred syn på kategorin, och att ”all riktigt bra barn- och ungdomslitteratur” 

kan uppfattas som allålderslitteratur.192 Hon berättar vidare att författare som Meg Rosoff och 

Shaun Tan är svåra att placera ”in i ett fack”.193 Under hennes tid på X Publishing fanns det 

ett stort intresse för crossoverromaner. En av många titlar som fick mycket uppmärksamhet 

var Låt vargarna komma (2012) av Carol Rifka Brunt. I Sverige såldes den in som en 

ungdomsroman, medan i England placerades den bland vuxenromanerna. Gilla böcker tog 

senare över utgivningen från X Publishing och två ungdomsromaner som blivit lästa av både 

ungdomar och vuxna är Här ligger jag och blöder (2010) av Jenny Jägerfeld och Jag är 

tyvärr död och kan inte komma till skolan idag (2011) av Sara Ohlsson. Orsaken till att Gilla 

böcker tog över bokutgivningen är för att X Publishing kom till en punkt där de behövde göra 

ett svårt val. På deras hemsida lämnades beskedet 27 november 2013 att de ”har under hösten 

ställts inför nya utmaningar och två möjligheter: Att göra en anpassning av utgivningen och 

bli något annat än vad vi vill vara, eller att lägga ner”.194 Om man läser mellan raderna 

framgår det att förlaget hade svårt att marknadsföra sina böcker utifrån den rådande 

indelningen av skönlitterära böcker. 

 En annan branschperson som banade väg för att böcker av åldersöverskridande 

karaktär skulle få ta mer plats på den svenska bokmarknaden är Titti Persson, som var 

redaktör på Mix förlag under tiden det fortfarande var ett crossoverförlag. Hennes inställning 

till böcker med publik bestående av både unga och vuxna läsare är mycket positiv, samtidigt 

som hon förstår svårigheten med att publicera gränslösa böcker: 

 

 
192 Ada Wester, förläggare på Gilla böcker/ Lilla piratförlaget, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-13. 
193 Ada Wester, förläggare på Gilla böcker/ Lilla piratförlaget, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-13. 
194 X Publishing, ”Om oss”, Om Oss | Xpublishing (hämtad 2021-04-30). 

http://www.xpublishing.se/om-oss
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Ja, det var det som var hela idéen från början. Till exempel gav vi ut Marissa Meyers 

månkrönika, som slagit stort i USA men inte riktigt hittade sina läsare här. Vi gav också ut två 

delar i en tänkt vampyr-trilogi av Johanna Strömqvist, välskrivna, samtida och superspännande – 

men de hittade inte heller riktigt sin publik. Problemet med ”allålderslitteratur” är väl att den får 

sin titel och kategorisering EFTER att den blivit en succé – på MIX trodde vi att vi skulle kunna 

bygga det från början, men det funkade inte riktigt. Harry Potter hade knappast klassats som 

allålderslitteratur om det INTE blivit en läsarsuccé – då hade serien stått bland övriga 9–12 

böcker i bokhandeln och inte skrivits om i tidningar.
195

 

 

Titti Persson lyfter fram den stora problematiken med crossover, det vill säga att böcker får 

den stämpeln långt senare efter det blivit succé. Därmed är crossover ett dåligt 

försäljningsbegrepp att använda för att böckerna har en helt annat status en annan tid. En 

central del av förläggarrollen handlar om att fundera över vilka böcker som kan komma att bli 

populära – och framför allt, en god inkomstkälla för förlaget på sikt. Som flertalet personer i 

studien lyft fram var det ingen som förutspådde att Harry Potter och hans magiska värld skulle 

bli en sådan succé över hela världen bland både unga och vuxna läsare. Som Titti Persson 

berättar att hon var med och publicerade flertalet titlar som sålde bra utanför Sveriges gränser. 

Men det är alltid en chansning att anta ett utländskt manus och översätta till svenska för att 

försöka nå samma succé på den svenska bokmarknaden. Framgångarna uteblev ofta och Titti 

Persson berättar att deras bokutgivning ”fick inte särskilt mycket uppmärksamhet 

överhuvudtaget”.196  

Catharina Wrååk jobbade i samma redaktion på Mix förlag och anser att alla de 

böcker de publicerade tillhör crossover. Men det var inte helt lätt att leta fram crossovertitlar. 

De tog till nya metoder för att leta fram och skapa gränsöverskridande manus, därför frågade 

de en större grupp författare, både debutanter och etablerade författare om att de skulle skriva 

utifrån en speciell fiktiv situation: 

 

Vi jobbade på nya sätt. Vi skapade en händelse på förlaget: att ett av våra kärnkraftverk i 

Sverige havererar och det stiger upp radioaktivt material, och så satte vi ihop grundhistorien och 

bad olika författare att skriva sin berättelse om några som drabbades av det. Vi knöt ihop 

författarna, redaktionen och läsarna till ett.197  

 

 
195 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
196 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
197 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
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Trots att redaktionen försökte tänka nytt och gå i bräschen för crossover tror heller inte 

Catharina Wrååk att det går att hamna rätt när man jobbar med allåldersböcker, för ”det är ett 

jättebra begrepp för oss som jobbar med böcker, men vilken läsare skulle säga ’åh 

allåldersböcker är det bästa att läsa’”.198 Däremot finner hon ett undantag som flertalet andra 

tillfrågade också lyft fram som exempel: Science fiction-bokhandeln i Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Catharina Wrååk anser att de funnit sin rätta publik, allt ifrån sjuåringen till ”oss 

som är över 60 som kliver in och känner oss hemma”, utifrån att helt avgränsa sig till några 

få, besläktade genrer (science fiction, fantasy och skräck).199 Hon uttrycker en frustration över 

att ”vi är så förbaskade åldersfixerade” och illustrerar i sitt fortsatta resonemang hur hon själv 

är ett slags allåldersläsare: ”jag läser ju samma böcker som jag läste när jag var tretton”, och 

syftar på allt från franska filosofer, ”de gamla ryssarna”, Agatha Christie och flertalet 

ungdomsförfattare.200 Kort och gott sammanfattar hon hela resonemanget med att uttrycka 

”man läser ju det man är intresserad av”, vilket möjligen är ett sätt att närma sig all sorts 

litteratur oavsett vilket slags läsare man är, ung som gammal.201 

 Cecilia Knutson, som arbetar som publicistisk chef för Rabén & Sjögren och B. 

Wahlströms, har heller inte sett en lika stor succé som Harry Potter inom crossoverfenomenet 

de senaste åren. Hon menar rentav att ”det finns ingenting som kan mäta sig med genomslaget 

som Harry Potter-böckerna fick”.202 Däremot finns det andra titlar som i mindre skala gjort 

succé på den svenska bokmarknaden, exempelvis Mats Strandbergs och Sara Bergmark 

Elfgrens Engelsforstrilogin. Dessa böcker har funnit en bred publik med tiden. Men vad som 

räknas som en crossovertitel är inte helt entydigt idag.  

Felicia Sjöö från bokförlaget Opal vill särskilja begreppen crossover och 

allålderslitteratur. Hon menar att allålderslitteratur är ”berättelser som läses av både vuxna 

och barn”, såsom Astrid Lindgrens böcker och Harry Potter.203 Ett exempel på en berättelse 

som Opal publicerade och som hon anser skulle kunna gå under termen allålderslitteratur är 

Bläck-trilogin av Cornelia Funke. När Felicia Sjöö reflekterar över begreppet crossover 

handlar det mer om övergången mellan åldersgrupperna:  

 

 
198 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
199 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
200 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
201 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
202 Cecilia Knutsson, publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. Wahlströms, Stockholm. 

Intervju via e-post 2020-11-03. 
203 Felicia Sjöö, redaktör på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-11-06. 
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Crossover däremot tänker jag inte läses av barn utan av ungdomar, unga vuxna och vuxna, till 

exempel Hungerspelen-trilogin. Opal ger inte ut så mycket litteratur inom den genren utan de 

böckerna står i stället Vox för. Jag skulle vilja säga att de flesta av deras böcker skulle kunna 

räknas in inom kategorin crossover.204  

  

Felicia Sjöö lyfter fram en intressant observation, vilket är att separera crossover med 

allålderslitteratur. Hon menar att allålderslitteratur är böcker som läses av både barn och 

vuxna, medan crossover riktar sig till ungdomar och uppåt. Denna syn påminner om unga 

vuxna och deras tänkta läsare. Med andra ord är dessa termer och genrer svåra att både 

definiera, och göra skillnad på.  

Ett förlag som har intresse för böcker inom ramarna är Vox by Opal, som är ett 

imprint tillhörande bokförlaget Opal. De har sloganen ”böcker som förtjänar en egen röst”.205 

Melinda Nordstrand, som är förläggare och marknads- och PR-ansvarig på Vox by Opal, 

upplyser om att de med imprintet ”uttalat endast riktar oss mot åldersgruppen unga vuxna”.206 

Bokförlaget Opal publicerar oftast böcker för lägre åldrar, och deras satsning på unga vuxna 

blev i stället Vox by Opal. Deras ambition är inte att publicera böcker i stil med Harry Potter, 

eftersom de uttalat riktar sig mot 9–12 år men som med tiden funnit vuxna läsare. Utifrån 

Felicia Sjöös uppställning är Vox by Opal en satsning på böcker som vänder sig uppåt i 

åldrarna, medan bokförlaget Opal har en tydlig målgrupp mot barn och ungdomar. Om deras 

böcker når en bred publik på sikt stämmer det snarare överens om att böckerna kan uppfattas 

som allålderslitteratur. 

Begreppet crossover är omtvistat och det finns onekligen många tolkningar av 

begreppet. Felicia Sjöö tänker exempelvis att de flesta titlar hos Vox by Opal finner läsare hos 

såväl vuxna som ungdomar, men Melina Nordstrand ser inte det som ett uttalat mål. Sara 

Ruder som arbetar i samma redaktion som Felicia Sjöö anser heller inte ”allålder är likställt 

med crossover”, men att bokförlaget Opal har publicerat flertalet titlar som ”kvalar in som 

allåldersbok”.207  

Sara Ruder lyfter fram Cornelia Funkes Bläcktrilogin (2009–2011) och Reckless 

(2010), Antonia Michaelis Sagoberättaren (2013), Ursula Poznanskis Saeculum (2013) samt 

Solveig Olsson-Hultgrens 1900-talskvinnor (2002–2012). 208 Karin Lemon från Bonnier 

 
204 Felicia Sjöö, redaktör på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-11-06. 
205 Vox by Opal, “Vox by Opal”, Vox by Opal : Vox by Opal (hämtad 2021-04-30). 
206 Melina Nordstrand, förläggare och marknads/ försäljningsansvarig på Vox by Opal, Stockholm. Intervju via 

e-post 2020-12-01. 
207 Sara Ruder, förläggare på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-10-29. 
208 Sara Ruder, förläggare på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-10-29. 

http://voxbyopal.se/
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Carlsen har en öppnade syn på crossover och lyfter fram flertalet författare och titlar som kan 

betraktas som crossover:   

 

Cassandra Clare, Christopher Paolini, Suzanne Collins, Rick Riordan … Kanske John Green och 

Nicola Yoon, men de går inte så lågt ner i ålder som Percy Jackson-världen (R.R. [Rick 

Riordan] har ju skrivit flera serier i halvgudarnas värld Olympens hjältar, Apollon och Magnus 

Chase) och Harry Potter. Men [crossover] har många vuxna läsare också.209  

 

Det är en stor spridning mellan olika genrer som böckerna har kategoriserats inom, men den 

gemensamma nämnaren är att dessa böcker har både unga och vuxna läsare. Jag har tillägnat 

ett eget avsnitt om böcker som kan uppfattas som crossover och allåldersböcker enligt de 

intervjuade. Därav kommer jag inte lägga särskilt mycket mer fokus på det i detta avsnitt, utan 

snarare introducera resonemanget bakom boktitlarna. 

 

 2.2.6 Crossoverutgivningen i Sverige  

Crossoverfenomenet och böcker med dubbla tilltal har en lång och brokig historia, där viktiga 

inslag varit kritiker som höjt sina röster emot bibliotekens indelning av barn- och 

vuxenlitteraturen och förläggare som anser att en bok alltid har en tilltänk målgrupp, vilket 

därmed genomsyrar resten av bokproduktionen. Var står diskussionen idag och i vilken 

utsträckning förekommer utgivning av crossoverböcker bland svenska barn- och 

ungdomsbokförlag?  

En av dem som arbetat med och länge varit nyfiken på just crossover är Ada 

Wester från Gilla böcker/ Lilla piratförlaget. Hon anser att debatten om målgrupp är 

omständlig: 

 

Idag är tyvärr crossover inget försäljningsargument, utan betecknar kanske snarare böcker som 

är lite för litterära för att riktigt vända sig till barn och unga? Vi använder det sällan utåt nu för 

tiden, men absolut internt. Ibland tvingas vi ”hitta på” en ålder för läsningen av en bok, och då 

brukar vi försöka att i alla fall inte sätta en övre gräns, utan hellre 9+, 12+ eller 15+.210 

 

Ada Westers ambition att publicera crossovertitlar mötte, likt andra i studien, motstånd av 

andra aktörer på den svenska bokmarknaden eftersom de oftast önskar en tydlig 

åldersindelning. Av samma anledning använder sig heller inte Rabén & Sjögren och B. 

 
209 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. 
210 Ada Wester, förläggare på Gilla böcker/ Lilla piratförlaget, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-13. 
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Wahlströms av begreppet crossover i försäljningssyfte, utan håller sig till den traditionella 

indelningen av barn- och ungdomsböcker. Cecilia Knutsson som arbetar som förläggare hos 

Rabén & Sjögren och B. Wahlströms upplyser om att ”vi använder oss inte särskilt ofta av 

begreppet numera. Vi säger ungdomsböcker om 12–15 och unga vuxna om 15+”.211 Däremot 

är de ”måna om att informera om vilka böcker som eventuellt kan passa även vuxna läsare”, 

så en idé om crossover tycks inte heller helt främmande.212 

Felicia Sjöö från Opal delar delvis denna syn på crossover. Hon tror att 

”begreppet crossover har dött ut lite i Sverige idag”, och menar i stället att kategorin Young 

Adult har tagit över diskussionen.213 Hon berättar också att arbetet bakom att grunda Vox by 

Opal delvis bygger på crossovertrenden inom bokvärlden och att våga nå ut till en bred 

publik:   

 

Den största marknadsföringsstrategin för crossover och YA skulle jag säga var valet att starta 

imprintet Vox by Opal. Där behöver ungdomsböckerna inte konkurrera med bilderböcker, 

kapitelböcker och faktaböcker utan får sin egen kanal. Det är förståeligt att en ungdom inte 

väljer att följa ett Instagram-konto där 90% av bilderna är av böcker riktade till små barn. På 

Vox by Opals sociala medier får böckerna en egen arena och det är möjligt att rikta 

marknadsföringen direkt mot ungdomarna, snarare än till deras föräldrar.214  

 

Sara Ruder, som arbetar i samma redaktion som Felicia Sjöö på Opal, menar att ”ungdomar är 

en kräsen målgrupp” och att varumärket Opal trots allt är ”ganska starkt förknippat med 

bilderböcker”, trots att de också publicerar ungdomsböcker.215 Av denna anledning valde 

förlaget alltså att starta ett imprint, Vox by Opal, för att göra en separat satsning på boktitlar 

som vänder sig till unga vuxna. Sara Ruder nämner dock att de inte använder sig av begreppet 

crossover, men att idén ligger till grund för imprintet. Melinda Nordstrand på Vox by Opal 

tydliggör att crossover ”är inte ett begrepp som används i Sverige idag”.216 Vad som går att 

konstatera är dock att företeelsen crossover tar sig andra uttryck, och Opals imprint utgör en 

 
211 Cecilia Knutsson, publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. Wahlströms, Stockholm. 

Intervju via e-post 2020-11-03. 
212 Cecilia Knutsson, publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. Wahlströms, Stockholm. 

Intervju via e-post 2020-11-03. 
213 Felicia Sjöö, redaktör på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-11-06. 
214 Felicia Sjöö, redaktör på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-11-06. 
215 Sara Ruder, förläggare på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-10-29. 
216 Melina Nordstrand, förläggare och marknads/ försäljningsansvarig på Vox by Opal, Stockholm. Intervju via 

e-post 2020-12-01. 
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större satsning inom det. Vox by Opal har blivit ”väl mottaget och böckerna har fått många 

fina omnämnanden och en del priser”.217 

 Bonnier Carlsen har inte gått samma väg som Opal, däremot upplyser Karin 

Lemon att de marknadsför böcker inom kategorin crossover som ungdomsböcker i stället. 

Hon har en önskan att den ”vanliga fysiska bokhandeln kunde jobba bredare” med dessa 

böcker.218 Ett återkommande tema i diskussioner om böcker som försöker nå en bred publik är 

att just SF-bokhandeln kommer på tal otaliga gånger, och det är inget undantag att förläggaren 

Karin Lemon nämner just den. Hon lyfter fram deras framgångsrika koncept med att ha ”en 

liten barnsektion med bilderböcker, men allt över 12 år står ju som blandat”.219  

I stället för att dela upp efter ålderskategori väljer SF-bokhandeln att dela upp 

böckerna efter genre. Karin Lemon trycker på att hon tycker det är väldigt tråkigt att den 

”vanliga” bokhandeln har en så traditionell syn på böcker, och att vi kan se och lära av SF-

bokhandeln och deras indelning av böcker. Maths Claesson som är en av grundarna till 

Science Fiction-bokhandeln, berättar i en intervju att deras försäljning av fysiska böcker har 

ökat med åren.220 I deras butiker runt om i Sverige säljer de bland annat böckerna om Harry 

Potter. Succéserien om den magiska världen som intresserat unga och vuxna var först ingen 

omedelbar succé, utan växte fram med tiden. Claesson hävdar att det krävs kunnig personal 

för att vägleda läsare till att finna nästa bok eller bli rekommenderad en liknande serie.221 

Titti Persson från Mix förlag delar synen på crossover – att det är en sorts 

genrelitteratur. Hon lyfter fram boktiteln Liftarens guide till galaxen (1979) av Douglas 

Adams i syfte att belysa att böcker som dessa har funnits på bokmarknaden och betraktats 

som crossover ”långt innan begreppet började användas”.222 Titti Persson och Catharina 

Wrååk har båda en positiv och öppen inställning till crossoverfenomenet, och de är som 

framgått bägge branschpersoner som verkat för att allålderslitteratur ska finnas på den 

svenska bokmarknaden. När Bonnierkoncernen ville satsa på litteratur som vänder sig till 

både unga och vuxna läsare grundades alltså Mix förlag, år 2011. Titti Persson berättar om 

den stora satsningen, som då var relativt ny på marknaden: 

 

Nästan allt vi publicerade när MIX var ett YA-förlag var crossover, eller i alla fall tänkt som 

crossover. I marknadsföringen riktade vi oss mer mot de som kunde tänkas vara intresserad av 

 
217 Sara Ruder, förläggare på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-10-29. 
218 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. 
219 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. 
220 Bokförsäljningsstatistiken: Helåret 2019, s. 12. 
221 Bokförsäljningsstatistiken: Helåret 2019, s. 12 
222 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
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t.ex. skräck rent allmänt än mot en särskild åldersgrupp. Vi fick inte särskilt mycket 

uppmärksamhet överhuvudtaget, MEN folk som själva skrev i genrerna letade upp oss och ville 

bli utgivna.
223

 

 

Det finns en stor likhet med SF-bokhandeln i hur Mix förlag försökte sälja in sina boktitlar: 

att utgå ifrån genre i stället för att vända sig till olika åldersgrupper i sin marknadsföring. 

Även om en boktitel kunde ha en bred målgrupp i åtanke valde Mix förlag (när det fortfarande 

var ett crossoverförlag) att lägga ett stort fokus på olika genrer som skräck, science fiction, 

dystopier med flera. I förlängningen hittade olika läsare i olika åldrar till verken eftersom det 

finns ett stort intresse för genrerna, och därmed har olika boktitlar funnit sin breda läsekrets. 

En annan viktig aspekt som Titti Persson tar upp i sitt resonemang är att när 

förlaget grundades i syfte att publicera crossovertitlar valde folk att kontakta förlaget för att 

bli publicerade. När då folk vänder sig till ett specifikt crossoverförlag för att skicka in 

crossovertitlar tyder det på att det finns ett större intresse bland både läsare och författare att 

denna sorts litteratur ska få ta mer plats i bokvärlden. Däremot upplyser Catharina Wrååk, 

som arbetade nära Titti Persson, att det finns en stor utmaning att marknadsföra dessa titlar. 

Om en bok marknadsförs för att passa alla åldersgrupper tenderar det istället att ”inte passa 

någon”, menar hon. Däremot anser även hon att förläggare borde titta på SF-bokhandeln, som 

arbetar med en tydlig målgrupp: de som gillar fantastik (sf, fantasy och skräck). För att hitta 

rätt målgrupp som förlag borde förläggarna vara tydliga med genreinriktning, anser hon: ”om 

du är tydlig med målgruppen så kommer du att hitta dom och vidare sprida ryktet”.224 

Catharina Wrååk har en lång bakgrund som förläggare och redaktör på den svenska 

bokmarknaden, och hon ”har varit med om att ge ut böcker som är helt fantastiska, men som 

inte riktigt haft någon tydlig målgrupp och som inte har nått fram. Och ibland har man i stället 

blivit överraskad”.225  

Många gånger handlar det för förläggarna om att göra research och följa de 

boktrender som förekommer, och gärna ligga ett steg före alla andra för att kunna vara först 

med ett tema som säljer. En bokutgivning kan generera mer än lyckade försäljningssiffror, det 

kan bidra med att förlaget ligger i framkant och därmed locka de bästa författarna inom en 

växande genre på sikt. En utmaning som flertalet av de intervjuade vittnar om är att en succé 

som Harry Potter bara inträffar vart hundrade år. Marknaden för crossoverböcker har därmed 

 
223 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
224 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
225 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
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inte de bästa förutsättningarna för att lyckas överleva. Med andra ord är det väldigt svårt att 

definiera ett verk som crossover då många boktitlar blir snarare kategoriserade som det efter 

en lång tid. Dessa förutsättningar är svåra att jobba emot som förläggare på dagens 

bokmarknad. Ett verk som inte är kategoriserat som crossover, men som blivit en läsarsuccé 

och som nått en bred läsekrets är Karin Smirnoffs trilogi om Jana Kippo; Jag for ner till bror 

(2018), Vi for upp med mor (2019) och Sen for jag hem (2020). Catharina Wrååk menar att 

det i hög grad var stilen som gjorde den till en överraskande succén: 

 

Ta en bok som Karin Smirrnoffs serie, denna ganska kantiga och annorlunda bokserie om en ung 

kvinna som återvänder hem och som ser sin ungdom på ett nytt sätt. Det är ju inte en bok som 

man skulle säga skulle bli den största boken i Sverige, men det blir den – det är inte vad den 

handlar om, utan hur hon har skrivit den, att det går att identifiera sig med den och hon har en 

fantastisk ton.226 

 

2.2.7 Vilken litteratur väljer förlagen att publicera idag och varför?  

Vilka böcker som anses vara crossover eller av allålderskaraktär är inte helt entydigt idag. 

Crossover är som framgått ett brett fenomen som förekommer på bokmarknaden både 

internationellt och i Sverige, även om inte begreppet är så utbrett i Sverige idag. Litteratur 

som riktar sig till barn och ungdomar kategoriseras oftast utifrån olika åldersgrupper, medan 

litteratur som vänder sig till en vuxenpublik brukar sorteras in i olika genre som deckare, 

självbiografier, feel good, lyrik, historia, mat och dryck, etc.  

Vanliga åldrar att sortera in böcker för barn och unga är 0–3, 3–6, 6–9, 9–12 

respektive 12–15 år samt unga vuxna. En vidare indelning som är förekommande hos 

bokhandlare är kapitelböcker, faktaböcker, bilderböcker, lättlästa böcker, presentböcker och 

småbarnsböcker.227 Dessa kategorier är relativt strama eftersom de förutsätter att det finns en 

sorts läsare i åtanke när verket publiceras på bokmarknaden. Böcker som anses vara av 

allålderskaraktär placerar sig per definition emellan, eller kanske snarare utanför, 

ålderskategoriseringarna.  

Fenomenet crossover är inget nytt begrepp idag, däremot är det, som framgått, 

långt ifrån alla i bokbranschen som använder sig av begreppet. I stället förekommer andra 

termer och kategorier i diskussioner om hur man publicerar böcker för blandade åldrar. Men 

 
226 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
227 Svenska barnboksinstitutet, ”Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet: en dokumentation, årgång 2020”, 

Microsoft Word - Dokumentation 2020 (barnboksinstitutet.se) (hämtad 2021-05-19). 

https://www.barnboksinstitutet.se/wp-content/uploads/2020/04/Dokumentation-2020.pdf
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vilken litteratur av detta eller besläktat slag väljer förlagen att publicera idag och varför? 

Arbetar förlagen aktivt med att publicera litteratur som når ut till flera målgrupper?  

 Först och främst upplyser Cecilia Knutsson från Rabén & Sjögren att begreppet 

crossover förekommer i diskussioner om ”böcker för unga vuxna, som både läses av 

ungdomar och vuxna”. Hon menar dock det är en felaktig användning och att bruket av 

termen därefter har ”klingat av”.228 Rabén & Sjögren har inget ändamål att publicera böcker 

inom kategorin crossover, däremot förekommer titlar som placerar sig emellan olika 

åldersindelningar, vilket lyfts fram tidigare i analysen.  

Förlagens olika syn på att aktivt arbeta för att publicera böcker inom fenomenet 

crossover skiljer sig dock mycket åt. Bonnier Carlsen är ett förlag som gärna publicerar 

tonårsböcker ”som går högt upp i ålder”, menar Karin Lemon.229 Hon berättar också hur hon 

tänker kring böcker som klättrar i åldern, samt hur hon förhåller sig till begreppet crossover: 

 

Jag tänker nog att personerna i den här boken är 16+ det blir perfekt för de som är yngre och vill 

läsa uppåt och de äldre som gillar YA. Vi vet ju att det är många 12 - 13 åringar som läser 15+ 

medan de som är 15+ till viss del gått över till vuxenförfattare. Men jag tror att få 13-åringar 

läser Sally Rooney. Det är inte specifikt så att jag letar efter crossover, men jag satsar nog på 

många som är crossover.230 

 

Karin Lemon har däremot stor förståelse för att andra svenska bokförlag väljer att inte satsa 

på böcker som marknadsförs för en målgrupp på över 12 år. Hon menar att de ekonomiska 

förutsättningarna spelar stor roll för hur förlagen har möjlighet att publicera och göra 

satsningar inom fenomenet crossover. Det förekommer t.ex. adaptioner av utländska böcker 

som blir Netflix-serie eller film. Dessa böcker har ett högt värde i bokbranschen och det är 

därför dyrt att köpa rättigheterna, och i nästa steg översätta till svenska för att nå ut till en 

svensk publik. Karin Lemon menar att ”man måste ha resurser för marknadsföring, göra upp 

en plan med återförsäljare” för att det ska fungera på bokmarknaden.231 Bonnier Carlsen är 

dock ett av förlagen som gärna publicerar böcker för alla åldrar, och därmed inte räds att anta 

dessa utmaningar. 

 
228 Cecilia Knutsson, publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. Wahlströms, Stockholm. 

Intervju via e-post 2020-11-03. 
229 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. 
230 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. 
231 Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15. 
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 Till skillnad från Karin Lemon, som länge varit verksam i förlagsbranschen, är 

Felicia Sjöö på Opal en av de yngre redaktörerna som verkar för att genren unga vuxna ska nå 

en större publik. Felicia Sjöös syn på böcker inom genren är mycket positiv: 

 

Nu har jag inte jobbat speciellt länge på förlaget men YA är en genre som jag i allmänhet 

brinner för ska nå en större publik. I Sverige är böcker för unga vuxna den kategori som säljer 

sämst inom barn- och ungdomslitteraturen, medan YA i till exempel USA är en enormt stor 

genre. Men jag tror trots detta att böcker för unga vuxna är oerhört viktigt att satsa på då unga 

vuxna precis som barn i alla andra åldrar (och vuxna med för den delen) har rätten att i 

litteraturen kunna hitta någon att identifiera sig med. I och med att genren även kan läsas av 

vuxna breddas den tilltänkta målgruppen och chansen är förstås då även större att fler köper 

boken, något som är ett måste som det ser ut idag.232  

 

När hon frilansade hos Vox by Opal läste Felicia Sjöö en del utländska ungdomsbokmanus. 

Hennes upptäckt var att de manus hon pitchade in till förlaget var de manus som vände sig till 

en lite äldre publik. Vox by Opal, som är ett relativt nytt imprint på den svenska 

bokmarknaden, publicerade ett av manusen Felicia Sjöö rekommenderade, nämligen 

ungdomsboken Poet X (2020) av Elizabeth Acevedo. Redan under studietiden intresserade 

hon sig för genren young adult, och i sitt projektarbete i förlagskunskap på Stockholms 

universitet jämförde hon ”hur amerikanska och svenska förlag jobbade med sina sociala 

medier för att marknadsföra ungdomsböcker”.233 Det var ett samarbete med Vox by Opal som 

resulterade i vidare arbete inom förlagsvärlden. Studier som dessa är ett sätt att skapa en 

tydlig bild över hur förlagen förhåller sig till gränsöverskridandelitteratur och vidare förstå 

hur förlagen faktiskt förhåller sig till rådande genrer idag. Likt denna studie inkluderas 

förlagens roll i utveckling på den svenska bokmarknaden. 

Melina Nordstrand, som är förläggare och marknad- och försäljningsansvarig på 

Vox by Opal, betonar svårigheten att publicera litteratur som vänder sig till flera 

åldersgrupper. Hon menar att bokhandeln är strikt med indelning av skönlitterära verk idag, 

och därmed alltid kräver tydlig kategorisering. Hon förklarar vidare hur förlaget arbetar för att 

deras böcker ska finna sina läsare: 

 

Så det är svårt att nå olika åldersgrupper då bokhandeln är strikt i sin kategorisering. Harry 

Potter såldes in som en barnbok 9–12 men med tiden när läsarna blev äldre tog dem med sig 

 
232 Felicia Sjöö, redaktör på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-11-06. 
233 Felicia Sjöö, redaktör på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-11-06. 



 
 

53 
 

serien in i nästa åldersgrupp och med tiden blev serien därmed crossover. Men det är inte många 

som lanserats som både barnbok och vuxenbok samtidigt då marknadsföringen av boken blir 

väldigt splittrad. Man måste vara väldigt tydlig i lanseringen av en bok så att den når 

målgruppen i fråga och inte försvinner i mängden pga. att man är otydlig i sitt budskap.234  

 

Bokförlaget Opal, som startade imprintet Vox by Opal, letar inte idag aktivt efter böcker som 

attraherar vuxna, menar Sara Ruder som är förläggare på förlaget. Hon arbetar med att hitta 

manus som kan passa Opals bokutgivning och utveckla dessa för att nå sin fulla potential på 

den svenska bokmarknaden. Hon menar att om det ”är en bok bra och vänder sig till läsare 

under 19 år så spelar det mig igen roll om den också attraherar vuxna”.235 Likt tidigare 

diskussioner i analysen framkommer det att flera intervjuades syn på att böcker ska 

kvalificeras in som crossover är öppnare än litteraturforskare som AnnaKarin Kriström som i 

stället väljer att lägga mycket fokus på uppställning av kriterier. 

Ada Wester på Gilla böcker är en av dem som förespråkar att crossoverböcker 

ska ta mer plats på den svenska bokmarknaden:  

 

Under slutet av 00-talet och början av 10-talet var det ett uttalat mål, både på X Publishing och 

Gilla Böcker. Idag är det inte så – men det är fortfarande ofta de böckerna som når längst in i 

mig som förläggare. Eller: när böcker når längst in i mig, så tänker jag att de är för alla.236 

 

X Publishing och Gilla böcker är två förlag på den svenska bokmarknaden som arbetade 

aktivt för att publicera böcker inom fenomenet crossover, vilket skiljer sig från de flesta 

förlag. De allra flesta förlag har inget emot att publicera dessa böcker, men det är inget 

ändamål. Det ses snarare som en bonus om deras bokutgivning finner nya läsare med tiden. 

Ett förlag som gick i linje med X Publishing och Gilla böcker var Mix förlag. 

Titti Persson arbetade som redaktör på förlaget tillsammans med Catharina Wrååk under flera 

år och tillsammans utgjorde de redaktion med mångsidiga redaktionella arbetsuppgifter. Mix 

förlags inställning till att aktivt leta fram manus inom kategorin crossover var rentav ett av 

huvudmålen med Bonniers satsning: 

 

Som sagt, på MIX BRANN vi för crossover och hoppades på att hitta nya vägar för att den 

sortens böcker skulle nå ut och luckra upp den snäva kategoriseringen barn/vuxenböcker. 

 
234 Melina Nordstrand, förläggare och marknads/ försäljningsansvarig på Vox by Opal, Stockholm. Intervju via 

e-post 2020-12-01. 
235 Sara Ruder, förläggare på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-10-29. 
236 Ada Wester, förläggare på Gilla böcker/ Lilla piratförlaget, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-13. 
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Kanske var tiden bara inte mogen? Nu, när jag jobbar på ett renodlat barn- och ungdomsförlag 

känner jag mig lite bränd. Min erfarenhet är tyvärr att de där böckerna som riktar sig till alla från 

0–100 i 99 fall av 100 snarare ramlar mellan stolarna för att INGEN känner sig som målgruppen, 

sedan kanske den 100:e råkar vara Twilight, Cirkeln eller Harry Potter …
237

 

 

Likt Titti Persson delar hennes tidigare kollega Catharina Wrååk en mycket positiv och öppen 

syn på att förlag ska jobba aktivt för att publicera crossoverböcker. Hon säger att ”det är klart 

att man vill ha böcker som går över alla åldrar och som kan tilltala en stor publik. Det måste 

ju vara en förlags dröm att hitta dem och vara först på dem!”.238 Men som flertalet personer 

som deltagit i studien vittnar om är det är ytterst ovanligt att böcker inom kategorin crossover 

är ekonomiskt lönsamma. Som Titti Persson lyfter fram är det ett fåtal gånger en bok når de 

önskade framgångarna på den svenska bokmarknaden idag.  

 

2.2.8 Crossovertitlar enligt de intervjuade 

I samband med intervjuerna föreslår de intervjuade flertalet böcker som kan uppfattas som 

crossovertitlar. Detta avsnitt handlar om dessa böcker och hur de förhåller sig till den franske 

litteratursociologen Robert Escarpits begrepp ”skapande förräderi” samt till Susanne Perssons 

indelning av allåldersböcker.239  

 Tonvikten ligger till en början på förlag som aktivt publicerat böcker som kan 

anses vara crossover. De utpräglade crossoverförlag som deltagit i studien är Mix förlag och 

X Publishing. I samband med intervjuerna med Titti Persson och Catharina Wrååk lyfte de 

båda fram hur de arbetat med Bonnierförlagens satsning på crossover, det vill säga att de 

startade Mix förlag tillsammans. Utgångspunkten var att ”nästan allt vi publicerade när MIX 

var ett YA-förlag var crossover, eller i alla fall tänkt som crossover. I marknadsföringen 

riktade vi oss mer mot de som kunde tänkas vara intresserad av t.ex. skräck rent allmänt än 

mot en särskild åldersgrupp”, berättar Titti Persson.240 I första hand publicerade de digitala 

noveller som hade tydliga genreinriktningar. Men det fanns undantag och de böcker som 

trycktes var Neil Gaimans Amerikanska gudar (2001), Alden Bells I dödsskuggans land 

(2012), Anna Lindbergs Något måste hända nu (2012), Josefin Palmqvista Etikett (2012), 

Anna Kerubis Karma Boulevard (2012), Karin Tidbecks Amatka (2012), Marissa Meyera 

Cinder (2012) och Scarlett (2013), Johanna Strömqvists Smittad (2012) och På gränsen 

 
237 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
238 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
239 Kriström 2008, s. 21. 
240 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
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(2013), Åsa Schwartzs Lust (2013), Malva B Begär. Oanständiga berättelser (2013), Maria 

Friedners Besvärjelser och beskydd (2013).241 

Vid första anblick går det att urskilja att merparten av de utgivna titlarna var 

sådana som utkom i originalutgåva under tidsperioden 2001–2013. Därefter är det tydligt med 

den stora representationen av kvinnliga författarskap, med Neil Gaiman och Alden Bell som 

enda undantag. De tillfrågade hos Mix förlag är överens om att ”crossover oftast är 

genrelitteratur”.242 Därför är det relevant i sammanhanget att granska hur de omnämnda 

crossovertitlarna har kategoriserats som på den svenska bokmarknaden för att nå ut till sina 

läsare. Catharina Wrååk lyfter fram att de valde att fokusera på ”skräck, sex, fantasy – starka 

genrer, för att det är lättare att hitta läsare när de själva vet vad de gillar att läsa – men också 

flera vardagsskildringar”.243 Flertalet av böckerna som publicerades hos Mix förlag hör till 

genrer som science fiction, fantasy, skräck- och spökhistorier, men det finns också flera 

moderna och samtida titlar som behandlar vardagsämnen i form av romantik, relationer, sex 

och samlevnad. Det finns till och med böcker som passar in på flera kategorier, till exempel 

Marissa Meyers Cinder och Scarlett, som kategoriseras under flertalet genrer: barnlitteratur, 

science fiction, kärleksroman, ungdomslitteratur, fantasy och dystopi. På det stora hela finns 

det en tydlig indelning på genre bland de publicerade böckerna på Mix förlag, särskilt dystopi, 

science fiction, skräck och spökhistorier, medan många av de andra titlarna har fokus på 

vardagsskildringar med inslag av romantik och relationer. Mix förlags ambition var som 

framgått att publicera crossoverböcker och att varje enskild läsare skulle finna den genre hen 

gillar att läsa och därmed söka sig dit. 

Ett annat förlag som utgav sig för att vara ett crossoverförlag var X publishing. 

Som Ada Wester berättat tidigare att ”om vi inte skiljde barn- och ungdomsböcker från 

vuxenböcker, är jag rädd att de skulle få färre recensioner, färre litteraturpriser, och mindre 

exponering i både media och bokhandel”.244 Därför måste man ha i åtanke att de böcker som 

förlaget publicerade var avsedda att egentligen nå ut till en stor läsekrets, trots att 

genreindelningen tyder på en mer traditionell indelning av skönlitterära böcker. Ada Wester 

lyfter fram flertalet böcker och författarskap som fick stor spridning på X Publishing, som 

Meg Rosoff och Shaun Tan. Två böcker som sålde bra var Jellicoe Road (2006) av Melina 

 
241 Johanna Strömqvists böcker Smittad och På gränsen var tänkta som delar av en vampyrtrilogi, men det blev 

endast två publicerade böcker i slutändan. Amerikanska gudar av Neil Gaiman var en nyutgåva. 
242 Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26. 
243 Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-01. 
244 Ada Wester, förläggare på Gilla böcker/ Lilla piratförlaget, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-13. 
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Marchetta och Låt vargarna komma (2012) av Carol Rifka Brunt.245 Den sistnämnda titeln 

kategoriserades som vuxenroman i Storbritannien, men när den publicerades i Sverige fick 

den stå bland ungdomsböcker. 

Ada Wester jobbar alltså idag som förläggare på Gilla böcker/Lilla Piratförlaget 

och i samband med övergången tog de som framgått över delar av X Publishings 

bokutgivning. Två svenska ungdomsromaner de publicerat som fått stor spridning är Här 

ligger jag och blöder (2010) av Jenny Jägerfeld och Jag är tyvärr död och kan inte komma till 

skolan idag (2011) av Sara Ohlsson. Ada Wester berättar att dessa böcker ”lästes och älskades 

– lika mycket av vuxna som av tonåringar”.246 

Utöver att nämna den egna utgivningen nämner Ada Wester flera titlar som hade 

att göra med crossoverfenomenet. Hon tror att crossoverfenomenets ”utveckling började med 

den så kallade crossover-läsningen, med stora läsarsuccéer som Harry Potter [1997–2007] och 

Twilight [2005]. Sedan fortsatte det så, med Hungerspelen [2008], Divergent [2011] och John 

Greens böcker”.247 Hon är inte den enda bland de tillfrågade som delar denna syn på 

crossoverfenomenet, och de nämnda böckerna upprepas i flertalet svar bland de intervjuade. 

Andra böcker som nämnts i intervjuerna i samband med vad som kan anses vara en 

crossovertitel är bland annat Douglas Adams Liftarens guide till galaxen (1979), Julia Quinns 

Bridgerton-serien (2000-2006), Rick Riordans Percy Jackson-serien (2005–2009), Cornelia 

Funkes Bläck-trilogin (2009–2011), Ursula Poznanskis Saeculum (2011), Mats Strandberg 

och Sara Bergmark Elfgrens Engelsforstrilogin (2011–2013), Antonia Michaelis 

Sagoberättaren (2013), Malin Persson Giolitos Störst av allt (2016), Mats Strandbergs Slutet 

(2018), Sally Rooneys Normala människor (2018), Gustav Tegbys Beröringen (2019), 

Camilla Stens Bergtagen (2020). 248 Andra författarskap som lyfts fram är också Christopher 

Paolini, Cassandra Clare och Nicola Yoon.  

Utifrån en granskning av dessa böcker och författarskap framkommer det att 

både manliga och kvinnliga författarskap är representerade bland crossovertitlarna (med 

någorlunda jämn fördelning), samt att böckerna har publicerats under en lång period, närmare 

bestämt 1979–2020. Flertalet av böckerna gavs dock främst ut under andra hälften av 2010-

talet och fram tills idag. Genremässigt sträcker sig dessa böcker från högt till lågt – allt ifrån 

 
245 Jollicoe Road av Melina Marchetta har givits ut flertalet gånger efter 2006. Senast 2020 publicerade Gilla 

böcker/ Lilla Piratförlaget romanen som pocket med nytt omslag. 
246 Ada Wester, förläggare på Gilla böcker/ Lilla piratförlaget, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-13. 
247 Ada Wester, förläggare på Gilla böcker/ Lilla piratförlaget, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-13. 
248 Engelsforstrilogin av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren är en litterär serie bestående av böckerna 

Cirkeln (2011), Eld (2012) och Nyckeln (2013). Percy Jackson är en serie av äventyrsböcker som ursprungligen 

bestod av fem böcker, varav den första blev adapterad till film 2010. 
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att de kategoriserats som barnböcker, fantasy, romantik, böcker för unga vuxna, skolskräck, 

dystopier, ungdomsböcker och science fiction till romantik och relationer. Det finns tydliga 

genrer som väcker intresse hos läsarna, däremot är det svårt att särskilja vilka genrer som är 

mest dominerade inom crossoverfenomenet. I vidare studier skulle det därför vara intressant 

att göra en större empirisk studie bland flera förlag utöver de som ingår i denna granskning 

för att kartlägga vilka genrer som är mest framträdande inom crossover på den svenska 

bokmarknaden. 

En annan observation är att flertalet av böckerna som de intervjuade har lyft 

fram som crossoverböcker är verk som ingår i serier bestående av flera böcker. Dessa serier, 

som till exempel Liftarens guide till galaxen, Engelsforstrilogin, Bläck-trilogin, Bridgerton, 

Harry Potter, Twilight, Percy Jackson och Hungerspelen, har förmodligen börjat ingå i andra 

kategorier och funnit sina läsare längs vägen. Många av böckerna, rentav de flesta, har blivit 

adapterade till film och serier idag. I en tidigare diskussion om böcker som adapteras till 

andra medier framkom en idé om att film och serier gör litteraturen mer lättillgänglig. En 

filmserie som Hungerspelen, som skapat en stor publik, gör det möjligt för böckerna att bli 

återutgivna, antingen i nytt format eller med annat omslag, och förmodligen också nå flera 

nya läsare. Som vi sett på bokmarknaden kan dessa adaptioner möjliggöra att böckerna får en 

ny kategorisering, likt böckerna om Harry Potter som fått målgruppsanpassande omslag efter 

20 år sedan de publicerads.  

Robert Escarpit myntade begreppet ”skapande förräderi” och menade att det 

handlar om ”förskjutningar, en nyordning av det poetiska mönstret”.249 I klartext betyder det 

att en del av verkens långa liv bygger på översättningar, vilket innebär en ”övergång från en 

viss språklig miljö till en annan”.250 Ada Wester berättade att Låt vargarna komma av Carol 

Rifka Brunt först kategoriserades som en vuxenbok i Storbritannien, men att den i Sverige 

gavs ut som en ungdomsroman. Dessa skillnader i marknadsföring är en del av den litterära 

processen och i flera av böckerna som lyfts fram i avsnittet har kategoriseringen skiftat 

beroende på land de publicerats i, när de getts ut, återutgivning efter adaptation, och i 

slutändan har böckerna ofta omvärderats och nått en större och breddare målgrupp än 

ursprungligen avsett. Den tilltänka målgruppen och den först tydliga genreindelningen har 

lösts upp och utvecklats över tid. Crossoverfenomenet är som framgått brett och många 

gånger svårt att definiera. Dessutom är det en kategori som ständigt utvecklas och finner nya 

 
249 Svedjedal 2012, s. 188–189. 
250 Svedjedal 2012, s. 183. 



 
 

58 
 

läsare, och de omnämnda böckerna är del av den utvecklingen som konkreta exempel på vad 

som håller på att hända på den svenska bokmarknaden. 

Finns det då inga kriterier eller tydliga särdrag för det som anses vara crossover? 

AnnaKarin Kriström lyfter fram Susanna Perssons uppställning av tänkbara kriterier och 

kategorier för en allåldersbok, vilka kan vara intressanta att jämföra med titlarna ovan: 

 

1. Kanoniseringskriterium: verk med klassikerstatus. 

2. Marknadsföringskriterium: verk utgivna för barn och vuxna, stora och små, alla åldrar etc. 

där tilltalet till en bred målgrupp anges explicit i förlagens annonsering eller på bokomslag 

där författarens avsikt att skriva för både barn och vuxna är uttryckligen formulerat. 

3. Popularitetskriterium: litteratur som når hög popularitet bland både barn och vuxna. 

4. Innehållskriterium: ungdomsböcker med ett innehåll som har potential att intressera läsare 

från 10–12 år och uppåt.251 

 

Det första av dessa, kanoniseringskriteriet, bygger på verk med klassikerstatus. Den enda 

titeln som egentligen kan sägas ha någon klassikerstatus är förmodligen den drygt fyrtio år 

gamla Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams, som också är den äldsta boken som 

nämndes i sammanhanget. 

Det andra kriteriet, gällande explicit marknadsföring av böcker för både unga 

och vuxna, alla åldrar och hela familjen, fallerar också ganska direkt. Som framkommit i 

denna studie finns det, trots flertalet crossoversatsningar från olika förlag på den svenska 

bokmarknaden, en traditionell uppställning och kategorisering av barn- och vuxenlitteratur 

som förlagen i sin marknadsföring måste förhålla sig till. Som branschpersoner från Mix 

förlag och X Publishing berättar var ambitionen att allt de publicerade var av allåderskaraktär, 

det vill säga att deras bokutgivning endast bestod av crossoverböcker, men de kunde inte 

explicit marknadsföra det som en genre. 

Det tredje kriteriet, om popularitet, är nog det som bäst stämmer in på titlarna i 

denna studie, eftersom när de intervjuade har svarat på frågor om gränsöverskridande 

litteratur nämns ofta titlar som funnit en stor publik, både bland unga och vuxna läsare. Därav 

deras sätt att betrakta dessa böcker som crossovertitlar. En vidare utveckling av detta är att 

vissa böcker efter lång tid på bokmarknaden, står under flertalet kategoriseringar. Ett konkret 

exempel, som redan nämnts, är att det finns målgruppsanpassande omslag av Harry Potter i 

Sverige, även om det kom betydligt tidigare i Storbritannien. Ett annat exempel är 

 
251 Kriström 2008, s. 21. 
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Hungerspelen, som är kategoriserad som ungdomsbok medan dess läsare består av en stor och 

bred läsekrets. Det är ju långt ifrån endast ungdomar som läser Hungerspelen eller annan 

litteratur som Normala människor, som även blev omtalad tv-serie under 2020. 

Den fjärde och sista kriteriet, gällande innehåll, handlar om att ungdomsböcker 

kan innehålla dubbla tilltal som lockar flera olika sortens läsare, unga som vuxna. Denna 

aspekt har diskuterats många gånger tidigare i uppsatsen bland de olika förläggarna och 

redaktörerna eftersom böcker för unga vuxna är en genre som växer sig större med tiden. 

Flertalet titlar som Störst av allt, Normala människor, Twilight, Här ligger jag och blöder och 

Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag är böcker som blivit omnämnda i 

recensioner, lånats ut i stor utsträckning, adapterats till film och serier. Dessa ungdomsböcker 

har lockat en publik bestående av unga och vuxna, likt dubbla tilltal. Sedan finns det författare 

som skriver för unga vuxna som John Green och Nicola Yoon, men som ändå har fått en bred 

publik, förmodligen för att böcker för unga vuxna befinner sig ofta i gränslandet mellan 

ungdom- och vuxenlitteraturen idag. 

Tidigare forskning om crossoverböcker på den internationella marknaden har 

riktat ljus på genrer som fantasy, young adults och klassiker som Lewis Carolls Alice's 

Adventures in Wonderland (1865). Walt Disney började använda sig av termen ”multipurpose 

books” när de adapterade olika berättelser till film. I jämförelse med de intervjuades svar är 

det ingen som direkt lyft fram aspekten med klassiker som börjat ingå i flera kategorier. I 

stället har de talat mycket om nya böcker på den svenska bokmarknaden som riktat sig mot 

unga vuxna, likt genrer som young adults och new adults.  

AnnaKarin Kriström ägnade en hel avhandling åt att granska Barbro Lindgrens 

och Hans Alfredsons böcker i relation till termen allålderslitteratur. Dessa namn förekommer 

inte bland de intervjuade, däremot är Lindgren i grunden barn- och ungdomsboksförfattare 

som även började skriva för vuxna. Hennes böcker hade folk svårt att recenseras eftersom hon 

inte hade en tydlig målgrupp, likt X Publishing och Mix förlags bokutgivning. Två 

författarskap som förekommer bland svenska litteraturforskare är Astrid Lindgren och Maria 

Gripe eftersom de båda varit öppen med att de inte skriver för barn, utan för alla 

åldersgrupper. Detta påminner om Mix förlags böcker som snarare fokuserade på 

genreinriktning än ålderskategorier.  

Vad som finns gemensamt mellan den tidigare forskningen om 

crossoverfenomenet och de titlar som presenterats hos de intervjuade är att det finns en stor 

representation av fantasytitlar. Alla är de överens om att fantasyböcker som Harry Potter, 
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Hungerspelen, Percy Jackson, Divergent med flera har lagt grunden för det stora intresset för 

crossoverfenomenet. 
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3.1 Sammanfattande slutdiskussion  

Denna uppsats undersöker gränsdragningen mellan barn- och vuxenlitteratur ur ett svenskt 

förlagsperspektiv. Idag finns det klassiska barn- och ungdomsberättelser som blir lästa och 

älskade av flera generationer, fastän de från början var skrivna för en vuxen publik. Den 

moderna ungdomsboken närmar sig samtidigt alltmer vuxenlitteraturen, och böcker för unga 

vuxna är en genre som växer sig starkare på den internationella bokmarknaden. Ibland kallas 

böcker med dubbla tilltal, det vill säga böcker som går att tyda ur en barnkod och en 

vuxenkod, för allålderslitteratur. Dessa olika tilltal tycks locka en bred läsekrets. Ett av de 

mest framstående exemplen i modern tid är Harry Potter och hans magiska värld. I 

Storbritannien definieras böckerna som crossover och det har bidragit till ökat intresse för 

denna företeelse – litteratur som vänder sig till både unga och vuxna läsare.  

Crossoverfenomenets framväxt på den internationella bokmarknaden är redan 

ett faktum, men hur förhåller sig den svenska bokmarknaden till denna företeelse? Denna 

uppsats bygger på intervjuer med flertalet förläggare, litterära chefer och redaktörer på 

svenska barn- och ungdomsbokförlag. Syftet är att dels undersöka de svenska förlagens syn 

på crossover som kategori, hur begreppet används i praktiken och vilka sådana satsningar som 

gjorts i Sverige, dels hur branschpersonerna resonerar kring målgrupper, identifikation med 

karaktärer, böcker för unga vuxna och litteratur med dubbla tilltal förhåller sig till den 

rådande marknaden. Frågeställningar som hur olika förläggare, redaktörer och andra 

branschpersoner på den svenska bokmarknaden resonerar om begreppet och fenomenet 

crossover, om det förekommer satsningar på crossover i Sverige, vilka sorts böcker anser de 

intervjuade kunna betraktas som crossover och vidare hur de marknadsförs idag och slutligen 

håller synen på synen på barn- och ungdomslitteraturen att förändrats de senaste 20 åren? 

I vidare perspektiv behandlar denna studie de förändringar som skett inom den 

svenska barn- och ungdomslitteraturen sedan 2000-talet. Böcker som är gräns- och 

genreöverskridande förekommer idag i allt större utsträckning. Denna studie syftar därför till 

att synliggöra de förändringar som är pågående på den svenska bokmarknaden.  

Uppsatsen utgår från ett litteratursociologiskt perspektiv, med fokus på 

litteratursamhället och den litterära processen, och ansluter till flera av inriktningens 

grundantaganden, såsom värderingsdistans, grupperspektiv och ett brett litteraturbegrepp. 

Metoden jag använt mig av är kvalitativa intervjuer med olika branschpersoner från svenska 

barn- och ungdomsbokförlag: bokförlaget Opal, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms, Bonnier 

Carlsen, Vox by Opal, Gilla böcker, Lilla Piratförlaget, X Publishing och Mix förlag. 
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Redovisningen och analysen av intervjuerna följer i huvudsak den litterära processen, det vill 

säga går från idéer om målgrupp för ett bokmanus till att de blivit tryckta och publicerade på 

den svenska bokmarknaden, med konkreta exempel på titlar som betraktas som ”crossover” i 

nutid.  

Först och främst är de intervjuade överens om att idén om en tänkt målgrupp är 

en av de mest centrala delarna av arbetet med att välja de manus som förlagen ska gå vidare 

med i det redaktionella arbetet. Det förekommer dock bokmanus som står mellan två 

ålderskategorier. Dessa manus brukar normalt sett guidas till att finna ”rätt” målgrupp av 

förlaget för att de ska kunna sälja boken på bokmarknaden, samt anpassas efter bibliotekens 

rådande indelning av skönlitterära böcker. Vid antagandet av manus börjar alltid ett intensivt 

arbete, och att tidigt välja en åldersbestämd målgrupp underlättar det redaktionella arbetet 

med att anpassa innehållet och omslaget efter den tilltänka målgruppen.  

Undantag förekommer, och jag har noterat bland de intervjuade att flera av 

förlagen är öppna för manus som går över åldersgränserna. Det rör främst de förlag som valt 

att satsa på litteratur för unga vuxna, en genre som ligger i gränslandet mellan barn- och 

vuxenlitteratur. Vox by Opal, X Publishing och Mix förlag är tre förlag som visat intresse för 

böcker som kan tänkas uppskattas av såväl unga som vuxna. De två sistnämnda förlagen är 

ytterligare undantag i sammanhanget eftersom de dessutom utgav sig för att vara renodlade 

crossoverförlag. I stället för att identifiera en ålderskategori valde Mix förlag att satsa på olika 

genrer som lockar många läsare, vilket skiljer dem från de flesta andra förlag som deltagit i 

studien. Det finns dock en ambition bland vissa förläggare om att publicera litteratur som går 

över ålderskategorierna, och en av de intervjuade önskar att man kunde marknadsföra 

litteratur på samma sätt som man gör med sällskapspel idag, det vill säga att rekommendera 

dem ”för hela familjen” eller ”från 10 år”. I nuläget är det dock problematiskt, eftersom det 

finns på bokmarknaden en tydlig indelning av skönlitterära böcker som förlagen måste 

förhålla sig till. 

 När manuset är antaget och ålderskategorin är bestämd arbetar redaktionen för 

att bokutgivningen ska anpassas efter mottagaren. Det är vanligt förekommande att böcker 

som publiceras för barn och ungdomar har karaktärer i samma åldrar som läsarna. De 

intervjuade är till stor del överens om att identifikation är grundläggande för att läsaren ska 

attraheras av bokens innehåll, och det kan handla om att de är jämnåriga eller befinner sig i 

samma skedde i livet. En delad uppfattning är också att många läsare föredrar att läsa böcker 

med lite äldre karaktärer, för att de själva ska känna sig mognare och äldre. En särskild genre 

som utmärker sig i sammanhanget är böcker för unga vuxna. En allmän iakttagelse är att 
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dessa böcker tenderar att fokusera på övergången från tonåring till vuxen, och kan därför vara 

till stöd för den enskilda läsaren som befinner sig i gränslandet mellan åldrarna. Flertalet av 

de intervjuade anser också att finns en inre konflikt mellan läsarnas vilja att identifiera sig 

med karaktären och viljan att läsa uppåt. 

 Mix förlag är återigen ett undantag i studien eftersom de var ett crossoverförlag 

som ansåg att crossoverlitteratur är genrelitteratur. De valde att frångå idéen om identifikation 

med karaktärer för den tänkta målgruppen. I stället lade de fokus på tongivande genrer som 

många åldrar lockas av: skräck, fantasy, vardagsskildringar, sex och relationer med flera. 

Deras bild var att läsare läser de böcker som de själv är intresserade av, snarare än att de 

skulle titta på ålderskategorier och identifikation med karaktärerna. Böcker med dubbla tilltal 

gjorde det möjligt för Mix förlag att bredda sin bokutgivning och frångå den traditionella 

synen på barn- och ungdomsböcker. 

 Gränsdragningen mellan barn- och vuxenlitteraturen håller på att mjukas upp, 

och flertalet av de intervjuade vittnar om dessa förändringar på den svenska bokmarknaden. 

En aspekt som lyfts fram tidigare är genren unga vuxna, som ligger i gränslandet mellan barn-

och vuxenlitteraturen, och som flera förlag börjat satsa mer på under de senaste tio åren. Den 

sortens böcker genererar dock mer än goda försäljningssiffror; flera intervjuade anser att 

många läsare tycker om att skriva om böckerna i sociala medier, vilket bidrar till större 

uppmärksamhet kring genren idag. En delad syn bland de intervjuade är också att adaptioner 

av ungdomsböcker skapar ett starkare band till sina läsare, och genererar nya läsare med 

tiden. Att böcker för unga vuxna har en bred läsekrets är de flesta väldigt överens om, 

däremot skiljer det sig något vad gäller vilka förlaget valt att rikta böckerna till från början. 

En av de intervjuade anser att ungdomsböckerna går mot åldern 20+, medan vuxenböckerna 

går ner i sena tonåren. En annan av de intervjuade lyfter även fram att en viktig anledning till 

att genren växer sig starkare idag är för att det finns många bra författarskolor i Sverige som 

många unga duktiga författare letar sig till.  

En annan aspekt som flertalet av de intervjuade lyfter fram är att det finns 

konstnärliga bilderböcker för en vuxenpublik; tidigare har bilderböcker endast förknippats 

med barnlitteratur. Den distinkta skiljelinje som fortfarande förekommer mellan barn- och 

vuxenlitteratur står dock i vägen för förlag som Mix förlag och X Publishing, som valde att 

satsa på crossoverböcker. Dessa förlag lades ner efter några verksamma år, däremot tog Gilla 

böcker över bokutgivningen för X Publishing. Om förlagen inte rättar sig efter det rådande 

systemet riskerar förlagen att få mindre chanser till recensioner, litteraturpriser och framför 

allt exponering i både bokhandel och media. Det korta svaret på om det förekommit 
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satsningar på crossoverlitteratur i Sverige är således ja, däremot tycks det saknas 

förutsättningar för att renodlade crossoverförlag ska kunna överleva ekonomiskt på den 

svenska bokmarknaden. 

I vilken utsträckning förekommer det då böcker med allålderskaraktär på den 

svenska bokmarknaden? Utifrån de olika svaren jag fått i denna studie framkommer det att 

flertalet intervjuade säger att de inte publicerar crossoverböcker, det vill säga böcker med 

dubbla tilltal. Däremot är de flesta öppna med att de gärna tar emot manus som vänder sig till 

unga vuxna, för det är en genre som många vill läsa idag. Jag tolkar detta som att många 

förlag gillar idén om crossover och generellt böcker som rymmer en ungdomskod och en 

vuxenkod. Däremot tycks inte begreppet användas särskilt ofta hos förlagen, utan snarare i 

studier om bokutgivning och om hur förlag arbetar med olika målgrupper. Förlagen använder 

i stället åldersgrupperna 12–15 år för ungdomsböcker och 15+ för unga vuxna. 

De förlag som avviker i studien är de förlag som aktivt valde att satsa på 

crossoverböcker i Sverige: Mix förlag och X Publishing. Jag vill dock återigen påminna om 

att det finns ett tredje förlag som valde att satsa på crossover, Tidens förlag, men de ingår inte 

i studien då de inte svarade på intervjuförfrågan. Redaktionen på Mix förlag är överens om att 

det största problemet med crossoverböcker är att de ofta definieras som crossover först efter 

lång tid. Harry Potter-böckerna publicerades exempelvis först som barnböcker, och blev först 

efter att flera delar utkommit startskottet på fenomenet crossover i modern tid. Oddsen för att 

hitta nästa ”Harry Potter” anses mycket låg – sådana succéer förekommer i bästa fall vart 

tionde år – varför förutsättningarna för att crossoverböcker ska överleva på den svenska 

bokmarknaden är begränsade. Crossover tycks helt enkelt inte vara ett lyckat 

försäljningsbegrepp. Om förlagen ska lyckas med att nå ut är det möjligt att de snarare ska 

betrakta crossover som genrelitteratur, vilket var Mix förlags utgångspunkt i sin stora 

satsning. Denna syn jämför flera intervjuade med SF-bokhandeln, som är nischad på enstaka 

genrer och på den vägen fått en egen prägel med många konsumenter.  

Avslutningsvis bör det ändå poängteras att endast för att termen crossover inte 

explicit används i exempelvis marknadsföringen betyder det inte att fenomenet crossover inte 

förekommer på den svenska bokmarknaden. Under intervjuerna framkom tvärtom många 

exempel på boktitlar som kan uppfattas som crossover enligt de intervjuade. Bland dessa finns 

en stor spridning vad gäller genrer, manliga och kvinnliga författarskap, när de publicerades 

och om de ingick i bokserier. Det finns också flertalet exempel på hur böcker kategoriserats 

som vuxenbok i Storbritannien men blivit marknadsförda som ungdomsbok i Sverige.  
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Med andra ord förekommer det crossover på den svenska bokmarknaden fastän 

de böckerna lyfts fram med andra termer och genrer. Det skiljer sig också åt i vilken 

utsträckning förlagen är villiga att aktivt publicera den sortens litteratur. Oavsett inställning 

till crossoverfenomenet går det att ta fasta på att gränsdragningen mellan barn- och 

vuxenlitteraturen börjar mjukas upp, och att det förekommer större förändringar inom barn- 

och ungdomslitteraturen idag. Den svenska bokmarknaden är i ständig rörelse och förlagen är 

en naturlig del av den utvecklingen.   

 

3.1.1 Förslag på vidare forskning 

I denna studie har jag valt att frångå genreteorier eftersom det är ett eget forskningsfält för sig, 

samt att studien i stället fokuserar på förlagens syn på böcker med dubbla tilltal och 

åldersöverskridande litteratur. Utifrån resultaten i denna studie skulle det dock vara möjligt att 

diskutera och argumentera för om crossover utgör en genre eller kategori på bokmarknaden. 

Ett av resultaten jag kom fram till är att flertalet personer som försökt satsa på 

crossoverböcker i Sverige delar uppfattningen om att crossover i sig består av genrelitteratur, 

det vill säga att fenomenet crossover består av flertalet genrer. 

Böcker med dubbla tilltal är ett brett och fortfarande ett relativt outforskat fält 

inom Sverige och litteratursociologin. De flesta som granskat fenomenet crossover har främst 

haft ett stort fokus på fantasy och den internationella bokmarknaden. Om jag skulle utvidga 

denna sorts fältstudie hade jag därför fortsatt granska crossover ur ett svenskt 

förlagsperspektiv med fokus på genreorienterade teorier.  

Ann Steiners bidrag ”Klassiker, fantasy och sanna berättelser – marknadens 

genrebeteckningar” i antologin Brott, kärlek, främmande världar: texter om populärlitteratur 

(2015) skulle vara en intressant utgångspunkt att börja i. Utifrån de resultat studien har visat 

har jag en förhoppning om att flera liknande studier ska genomföras i och med att barn- och 

ungdomslitteraturen i Sverige håller på att sudda ut ålders- och genrekategorierna. 
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4.0 Källor och litteratur 

 

4.1 Otryckta källor 
 

Ada Wester, förläggare på Gilla böcker/ Lilla piratförlaget, Stockholm. Intervju via e-post 

2021-04-13 

 

Catharina Wrååk, tidigare litterär chef på Mix förlag, Stockholm. Intervju via zoom 2021-02-

01 

 

Cecilia Knutsson, publicistisk chef för textböcker på Rabén & Sjögren och B. Wahlströms, 

Stockholm. Intervju via e-post 2020-11-03 

 

Felicia Sjöö, redaktör på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-11-06 

 

Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen, Stockholm. Intervju via e-post 2021-03-15 

 

Melina Nordstrand, förläggare och marknads/ försäljningsansvarig på Vox by Opal, 

Stockholm. Intervju via e-post 2020-12-01 

 

Sara Ruder, förläggare på Bokförlaget Opal, Stockholm. Intervju via e-post 2020-10-29 

 

Titti Persson, redaktör på Mix förlag, Stockholm. Intervju via e-post 2021-04-26 

 

4.2 Tryckta källor 
 

Andræ, Marika, Rött eller grönt?: flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms 

ungdomsböcker 1914-1944, B. Wahlström, Diss. Uppsala : Univ., 2001,Stockholm, 2001  

 

Beckett, Sandra L., Crossover fiction: global and historical perspectives, Routledge, New 

York, 2009  
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Bokförsäljningsstatistiken: Helåret 2019, Svenska bokhandlareförening Service AB och 

Svenska Förläggare AB, 2020  

 

Ehriander, Helene, ”Värden och värderingar hos förlagsredaktörer Astrid Lindgren och Rabén 

& Sjögren förlag”, i Barnlitteraturens värden och värderingar Kärrholm, Sara & Tenngart, 

Paul (red.), 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012  

 

Grenby, M. O. & Immel, Andrea. (red.), The Cambridge companion to children's literature, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2009  

 

Kriström, AnnaKarin, De gränslösa böckerna: om Hans Alfredson och Barbro Lindgren i 60- 

och 70-talens allålderslitteratur, [Ny utg.], Eriksson & Lindgren, Stockholm, 2008  

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Tredje [reviderade] 

upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2014  

 

Kåreland, Lena, Barnboken i samhället, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013  

 

Kåreland, Lena, Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och 

ungdomslitteratur, Natur och kultur, Stockholm, 1994  

 

Kåreland, Lena, Skönlitteratur för barn och unga: historik, genrer, termer, analyser, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2015  

 

Kärrholm, Sara & Tenngart, Paul (red.), Barnlitteraturens värden och värderingar, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2012  

 

Nordlund, Anna & Svedjedal, Johan, Läsandets årsringar: rapport och reflektioner om 

läsningens aktuella tillstånd i Sverige, Svenska förläggareföreningen Ek.för., Stockholm, 

2020 https://www.forlaggare.se/sites/default/files/lasandets_arsringar_0.pdf (hämtad 2021-05-

19) 

 

 

https://www.forlaggare.se/sites/default/files/lasandets_arsringar_0.pdf
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Philip Nel, Nel, Philip & Paul, Lissa, Keywords for Children's Literature [Elektronisk resurs], 

NYU Press, 2011  

 

Svedjedal, Johan (red.), Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle, 2., [förändrade] 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012  

 

Svenska barnboksinstitutet, ”Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet: en dokumentation, 

årgång 2020”, Microsoft Word - Dokumentation 2020 (barnboksinstitutet.se) (hämtad 2021-

05-19) 

 

4.3 Digitala källor 
 

Boktugg, ”B. Wahlströms blir en del av Norstedts och Storytel satsar på originalutgivning för 

barn”, B Wahlströms blir en del av Norstedts och Storytel satsar på originalutgivning för barn 

- Boktugg.se publicerad 2018-02-18. (hämtad 2021-05-21) 

 

B. Wahlströms, ”Böcker”, Böcker (wahlstroms.se) (hämtad 2021-04-30)  

 

B. Wahlströms, ”Förlagets historia”, Förlagets historia (wahlstroms.se) (hämtad 2021-04-30)  

 

Bonnier Carlsen, ”Om förlaget”, Om förlaget - Bonnier Carlsen (hämtad 2021-04-30) 

 

Gilla böcker, ”Gilla Böcker”,  Gilla Böcker « Lilla Piratförlaget (lillapiratforlaget.se) (hämtad 

2021-03-30) 

 

Goodreads, ”New Adult fiction books”, New Adult Fiction Books | Goodreads  (hämtad 

2021-05-20) 

 

Lilla Piratförlaget, ”Förlaget”,  Förlaget « Lilla Piratförlaget (lillapiratforlaget.se) (hämtad 

2021-04-10) 

 

Lilla Piratförlaget, ”kontakta oss”, Kontakta oss « Lilla Piratförlaget (lillapiratforlaget.se) 

(hämtad 2021-04-10) 

 

https://www.barnboksinstitutet.se/wp-content/uploads/2020/04/Dokumentation-2020.pdf
https://www.boktugg.se/2018/02/08/b-wahlstroms-blir-en-del-av-norstedts-och-storytel-satsar-pa-originalutgivning-for-barn/
https://www.boktugg.se/2018/02/08/b-wahlstroms-blir-en-del-av-norstedts-och-storytel-satsar-pa-originalutgivning-for-barn/
http://www.wahlstroms.se/bocker
http://www.wahlstroms.se/om-oss/Forlagets-historia
https://www.bonniercarlsen.se/om-forlaget/
https://lillapiratforlaget.se/start/gilla-bocker/
https://lillapiratforlaget.se/start/gilla-bocker/
https://www.goodreads.com/shelf/show/new-adult-fiction
https://lillapiratforlaget.se/start/forlaget/
https://lillapiratforlaget.se/start/forlaget/
https://lillapiratforlaget.se/start/kontakta-oss/
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Litteraturbanken, ”Tidens klassiker”, Tidens klassiker - Svenskt översättarlexikon 

(litteraturbanken.se) (hämtad 2021-04-30) 

 

Norstedts Förlagsgrupp, ”Om Norstedts Förlagsgrupp”, Om Norstedts Förlagsgrupp (hämtad 

2021-03-30) 

 

Rabén & Sjögren, ”böcker”, Böcker (rabensjogren.se) (hämtad 2021-04-30) 

 

Rabén & Sjögren, ”Hur det började och fortsatte”, Hur det började och fortsatte 

(rabensjogren.se) (hämtad 2021-03-30) 

 

Rabén & Sjögren, ”Rabén & Sjögrens Redaktion”, Rabén & Sjögrens Redaktion - Norstedts 

Förlagsgrupp (hämtad 2021-03-30) 

 

Rabén & Sjögren, ”Medarbetare”, Medarbetare (rabensjogren.se) (hämtad 2021-04-30) 

 

Rabén & Sjögren, ”startsida”, Rabén & Sjögren (rabensjogren.se) (hämtad 2021-04-30) 

 

Opal, ”Om förlaget”, Om förlaget | Opal (hämtad 2020-09-14) 

 

Opal, ”Kontakt”, Kontakt | Opal (hämtad 2021-03-30) 

 

Svensk bokhandel, ”Blir helt digitalt”, Blir helt digitalt | Svensk Bokhandel (svb.se) publicerad 

2013-10-03 (hämtad 2021-04-30) 

 

Svensk bokhandel, ”Ett drivhus för framtiden”, Ett drivhus för framtiden | Svensk Bokhandel 

(svb.se) publicerad 2012-05-05 (hämtad 2021-04-30) 

 

Sveriges radio, ”Förlaget X Publishing lägger ner”, Förlaget X Publishing lägger ner - 

Kulturnytt i P1 | Sveriges Radio publicerad 2013-11-27 (hämtad 2021-03-30) 

 

Tidens förlag, ”Om oss”, Om oss (tiden.se) (hämtad 2021-04-30) 

 

X Publishing, ”Om oss”, Om Oss | Xpublishing (hämtad 2021-04-30) 

https://litteraturbanken.se/%c3%b6vers%c3%a4ttarlexikon/artiklar/Tidens_klassiker
https://litteraturbanken.se/%c3%b6vers%c3%a4ttarlexikon/artiklar/Tidens_klassiker
http://www.norstedts.se/om-oss/hitta-till-oss/Om-Norstedts-Forlagsgrupp
http://www.rabensjogren.se/bocker
http://www.rabensjogren.se/bocker
http://www.rabensjogren.se/om-oss/Forlagets-historia/Hur-det-borjade-och-fortsatte
http://www.rabensjogren.se/om-oss/Forlagets-historia/Hur-det-borjade-och-fortsatte
https://rekrytering.norstedts.se/departments/raben-sjogrens-redaktion
https://rekrytering.norstedts.se/departments/raben-sjogrens-redaktion
http://www.rabensjogren.se/om-oss/medarbetare
http://www.rabensjogren.se/
https://www.opal.se/om-oss
https://www.opal.se/kontakt
https://www.svb.se/nyheter/blir-helt-digitalt
https://www.svb.se/ett-drivhus-framtiden
https://www.svb.se/ett-drivhus-framtiden
https://sverigesradio.se/artikel/5716923
https://sverigesradio.se/artikel/5716923
http://www.tiden.se/om-oss
http://www.xpublishing.se/om-oss


 
 

70 
 

 

Vox by Opal, “Om oss”, Vox by Opal: Om Oss : Vox by Opal (hämtad 2021-04-30) 

 

Vox by Opal, “Böcker”, Vox by Opal: Böcker : Vox by Opal (hämtad 2021-04-30) 

 

Vox by Opal, “Författare”, Vox by Opal: Upphovsmän : Vox by Opal (hämtad 2021-04-30) 

 

Vox by Opal, “Kontakt”, Vox by Opal: Kontakt : Vox by Opal (hämtad 2021-04-30) 

 

Vox by Opal, “Vox by Opal”, Vox by Opal : Vox by Opal (hämtad 2021-04-30) 
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 5.0 Intervjufrågor 

 

Kan du berätta kort om din roll på förlaget och vad dina huvuduppgifter är? 

 

Hur styrande är tanken om målgrupp i antagandet av manus och i det följande arbetet med 

manuset? 

 

Böcker som riktar sig mot barn och ungdomar brukar i regel utgå ifrån karaktärer i samma 

åldrar som den tilltänkta målgruppen. Tror du att det kan påverka vilka som tilltalas av 

böckerna? På vilket sätt? 

 

Flertalet barnlitteraturforskare anser att gränsdragningen mellan barn- och vuxenlitteratur 

börjar mjukas upp, är det en tendens du märker av i ditt arbete? Om ja, på vilket sätt? Ge 

gärna exempel! 

 

Den moderna ungdomsboken närmar sig vuxenlitteraturen idag. En utveckling av 

ungdomsboken som vuxit fram under en längre tid är “böcker för unga vuxna” och genren 

placerar sig mellan traditionella ungdomsböcker och vuxenböcker. Hur skulle du beskriva 

genrens framväxt och hur går tankarna gällande den tilltänkta publiken? 

 

Litteratur som vänder sig mot både unga och vuxna läsare är genren crossover, i svenska 

termer allålderslitteratur. Böckerna om Harry Potter och hans magiska värld ökade intresset 

för genren redan i slutet på 90-talet. Har ni publicerat litteratur i samma stil/ genre? Ge gärna 

exempel! 

 

Vad är din generella uppfattning av genren och begreppet crossover idag? Om det 

förekommer publicerade böcker inom genren på ert förlag, hur har ni valt att marknadsföra 

det? Vilket mottagande fick ni då? 
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Begreppet crossover är inget nytt begrepp, däremot kan begreppet verka främmande för 

många ändå. Har du på förlaget aktivt jobbat för att ni ska publicera böcker inom genren? 

Varför? Varför inte? 

 

 


