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Inledning

Att det finns en väl fungerande marknad för böcker med ett stort antal oberoende aktörer och en bred 
utgivning är angeläget ur ett kulturpolitiskt perspektiv och för att värna yttrandefriheten. En bred utgivning  
av både fack- och skönlitteratur är till gagn för konsumenternas valfrihet och en viktig förutsättning för det  
offentliga samtal som är grundläggande i det demokratiska samhället. Utgivningen av litteratur är också 
angelägen för det svenska språkets utveckling.
– Ur kommittédirektiv för Litteraturutredningen, Kulturdepartementet 2011-03-24, s. 8.

Det finns en Akademibokhandel, känd under namnet LundeQ, belägen i Forumgallerian i 

centrala Uppsala, dit både studenter och andra uppsalabor flockas för att införskaffa sin 

intellektuella och andliga spis. För en läsare som uppskattar fantasy, science fiction och 

övernaturlig skräck, eller kort och gott fantastik, är det inget dåligt vattenhål – förutsatt att 

läsaren i fråga behärskar engelska i tillräckligt hög mån. Det finns flertalet hyllmetrar fyllda med 

framförallt engelsk fantasy, och en hel del science fiction också för den delen. Men hur är det 

med det svenska utbudet? Jodå, det finns en hylla för fantasy på svenska, utöver den som är helt 

tillägnad JRR Tolkiens verk – och inte mycket mer. Det mesta som finns på svenska i genren står 

bland barn- och ungdomslitteraturen. Jag sätter mig på huk framför hyllan med fantasy riktad till  

vuxna, och jämför titlarna och författarna som finns där med de som står bland de 

engelskspråkiga böckerna. Där hittar jag många matchande par – utöver Tolkien också David 

Eddings, Raymond E Feist, Terry Goodkind med flera. Moderna författare, välkända för en insatt 

läsare, som skriver traditionell episk fantasy. Inte mycket till bredd i det svenska utbudet, kan 

man tycka – förutom ett antal titlar av författare med ryskklingande namn, och ett fåtal svenska,  

som sticker ut bland de övriga böckerna. Jag känner igen namnet på förlaget som dessa titlar ges 

ut på; Coltso, ett imprint till Ersatz, som kommit att bli en viktig aktör under senare år och som 

erbjuder svenska fantastikläsare ett reellt alternativ till den anglosaxiska, episka fantasyn. Ett  

alternativ till de stora förlagskoncernerna. Jag reser mig upp igen och ser mig omkring – detta 

kan väl omöjligt vara all fantastik som ges ut på svenska? Kan det vara så att det finns fler 

mindre förlag som erbjuder ett alternativ till det likriktade utbud som förlagsjättarna erbjuder?

När det talas om ett behov av bredd i utgivningen av skönlitteratur är det kanske inte i första 

hand inom populärlitterära genrer man avser. Istället menar man vanligen den smalare 

litteraturen eller ”kvalitetslitteraturen”, som ofta kännetecknas av en fåtalig läsekrets och låga  

försäljningssiffror, men som istället anses ha högt kulturellt värde. Populärlitteraturen är per 
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definition kommersiellt gångbar och därför reflekteras det sällan över variationen i de 

populärlitterära genrerna.1 Till dessa genrer hör vad som ibland kallas de fantastiska genrerna 

eller fantastik, med vilka man vanligen avser science fiction, fantasy och övernaturlig skräck. 2

I min uppsats vill jag undersöka utgivningen av fantastisk litteratur på svenska i Sverige, med 

fokus på fantasyutgivning vid de små och oberoende förlagen. Fantasy är en genre som i 

västvärlden i hög grad domineras av författare som skriver på engelska och läses därmed ofta i 

Sverige på originalspråket. Trots det är majoriteten av den fantasylitteratur som ges ut på svenska 

översatt från engelska, och de författare som ges ut är gärna redan internationellt etablerade inom 

klassisk, episk fantasy. Genom en enkel sökning på ”fantasy” i svenskspråkiga Wikipedia hittar 

man en lista över berömda fantasyverk som översatts till svenska, totalt dominerad av 

engelsktalande författare med klassiska episka fantasyteman. Detsamma gäller om man söker 

fantasy via Libris eller en internetbokhandel, eller för den delen om man uppsöker hyllan med 

fantasy på svenska i en vanlig bokhandel. 

Kort sagt, utgivningen av fantasy på svenska är tämligen likriktad. Varför det är på det viset är 

öppet för spekulation, men en förklaring skulle kunna vara att fantasy och fantastik anses vara en 

populärlitterär, kommersiell genre. Man söker helt enkelt inte efter bredd eller variation, utan 

låter fantastiken vara en källa till ekonomiskt snarare än kulturellt kapital. Med en sådan 

utgångspunkt och syn på genren blir det naturligt att man satsar på redan etablerade författare 

och klassiska teman och genrer som man vet har en tydlig målgrupp. Internationellt bästsäljande 

författare som David Eddings, Terry Goodkind och JK Rowling blir en säker investering för 

förlaget och kan i sin tur hjälpa till att finansiera smalare litteratur, som inte ger förlaget några  

större ekonomiska vinster men istället högt kulturellt kapital och därmed bidrar till att förbättra  

förlagets anseende och status. Detta gäller särskilt de stora förlagskoncernerna, som inte olikt 

mäktiga klaner och släkter i en episk fantasyroman dominerar striderna på det slagfält som är den 

svenska bokmarknaden.

På marknaden finns dock ett flertal mindre förlag, oberoende eller klanlösa om man så vill,  

som specialiserar sig på just fantastik. Vid en första anblick tycks deras utgivning skilja sig 

1 Vad som är populärlitteratur respektive kvalitetslitteratur är naturligtvis inte givet och kommer att beröras längre 
fram i uppsatsen, men ibland benämns populärlitteraturen också som genrelitteratur – det vill säga, den kan delas 
in i definierbara genrer med egna typiska kännetecken.

2 Ibland avses även fler genrer, som magisk realism och folklore (se avsnittet ”Fantastik” i nästa kapitel), men 
fantasy, science fiction och övernaturlig skräck dominerar. Se exempelvis John-Henri Holmbergs Fantasy.  
Fantasylitteraturens historia, motiv och författare (1995) och Jerry Määttäs Raketsommar. Science fiction i  
Sverige 1950-1968 (2006).
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ganska markant från fantasyutgivningen på de större förlagskoncernerna – exempelvis ges 

många svenska fantasyförfattare ut på mindre förlag, och det samma gäller fantastik från andra 

språkområden än det angloamerikanska. Det verkar också finnas en tendens att ge ut böcker som 

riktar sig till vuxna snarare än huvudsakligen barn och ungdomar, och gärna verk med teman 

som skiljer sig från den klassiska, episka fantasyn (exempelvis JRR Tolkiens verk), som länge 

varit dominerande på marknaden. 

Syfte och frågeställningar

Det är inte svårt att vid en ytlig överblick av marknaden lägga märke till vissa skillnader mellan  

de stora och de mindre förlagens fantastikutgivning. Norstedts förlagsgrupp skyltar med ett fåtal 

etablerade och bästsäljande angloamerikanska författare som JRR Tolkien och JK Rowling. 

Bonnierkoncernen har flera mindre dotterförlag och imprints under vilka de ger ut fantasy och 

närliggande genrer – även här ofta översatta från engelska och från välkända namn inom genren, 

som exempelvis George RR Martin vars romaner ges ut på bokförlaget Forum. Ett förlag som 

sticker ut särskilt bland giganterna är Damm förlag, vilket ingår i Forma förlagsgrupp och ger ut 

en mängd väletablerade namn som David Eddings, Raymond E Feist, Neil Gaiman, Terry 

Goodkind, Stephenie Meyer med flera. Svenska namn förekommer förvisso, särskilt i 

Bonnierkoncernens dotterförlag, men utgivningen är begränsad och det är inte de namnen man 

ser i bokhyllorna. Det som vid första anblicken mest skiljer ut de mindre förlagen är från vilka 

språkområden författarna kommer – Coltso, ett imprint till Ersatz, har inriktat sig på slavisk 

fantastik, och hos de övriga är svenska författarnamn är betydligt vanligare. Teman som skiljer 

sig från den episka högfantasyn – den undergenre som fantasy oftast förknippas med – dominerar 

dessutom bland de mindre förlagen. Det är också på de mindre förlagen som den äldre, klassiska 

fantastiken ges ut.

Syftet med den här studien är att undersöka utgivningen av fantastik på svenska i Sverige, 

med tyngdpunkt på de mindre förlagens position på marknaden. Deras relation till och syn på de 

större förlagen är central, liksom hur de själva marknadsför sig och positionerar sig som 

distributörer av fantastik. Vilket är deras förhållningssätt gentemot de stora förlagen? Ser de sig 

som konkurrenter och uppstickare eller strävar man mer efter att komplettera de dominerande 

förlagens fantastikutgivning? Satsar man medvetet på en annan typ av litteratur än den episka 

anglosaxiska för att inte slåss på samma arena som de stora förlagen? Hur marknadsför man sig, 
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hur når man ut och vilka distributionskanaler använder man sig av? Dessutom avser jag att 

undersöka drivkraften bakom de mindre förlagen – i hur stor utsträckning motiveras man av 

ekonomisk vinst respektive viljan att nå ut med en viss typ av litteratur? Vilken typ av fantastik  

satsar man på, och varför? Jag vill vidare prova en tes: Att de små förlagen introducerar såväl 

författare som genrer som annars inte hade nått svenska läsare. Jag tror också att det i många fall 

finns en stark drivkraft utöver strävan efter ekonomisk vinning hos de små förlagen – det är inte 

ovanligt att de knappt går runt eller, i fallet med vissa nystartade förlag, inte börjat bli lönsamma 

ännu. Som ett litet förlag, med mindre personalstyrka, kan man anta att de som driver förlaget 

har en nära relation till de verk som ges ut och därmed en mer personlig koppling till själva 

litteraturen. Detta kan också påverka vad som ges ut.

Det kan tyckas märkligt att anta att mindre förlag, med mindre ekonomiska medel och snäva 

marginaler, skulle vara mer hugade att satsa på mindre säkra kort. En anledning till att detta trots  

allt är ett rimligt antagande är att dessa förlag dels behöver nischa sig för att sticka ut och nå 

läsare, dels att de sällan har råd att ta in de riktigt stora, väletablerade namnen. 

Det har mig veterligen inte gjorts någon liknande studie i Sverige tidigare, varför den här 

uppsatsen också ska betraktas som ett förarbete till framtida forskning. Den kommer att i ganska 

stor utsträckning utforska och beskriva fältet, kartlägga svenska fantastikförlag och öppna för 

ytterligare studier i ämnet.

Teoretiska utgångspunkter – det litteratursociologiska perspektivet

Den här uppsatsen är en litteratursociologisk studie, som så ofta är fallet när det handlar om 

populärlitteratur och icke-kanoniserad litteratur. Litteratursociologi är en inriktning inom 

litteraturvetenskapen som intresserar sig för litteraturens sociala villkor, inverkan och roll i  

samhället, produktionsförhållanden, spridning och så vidare. Lars Furuland har sammanfattat det 

litteratursociologiska perspektivet i en frekvent citerad mening: ”ett systematiskt studium av 

litteraturen som socialt fenomen och som system och institution i samhället”.3 Vidare beskriver 

han litteratursociologins främsta uppgift på följande vis:

Litteratursociologins uppgift bör främst vara att studera växelverkan mellan samhälle och dikt och 
sätta in diktverken i deras receptionssammanhang, men även (vilket är lika angeläget) analysera själva  
diktverken med särskild hänsyn till hur samhällsstrukturerna framträder. Litteratursociologer kan 
också under anknytning till samhälls- och beteendevetenskaperna ge viktiga bidrag till granskningen 
av olika litterära delinstitutioner genom tiderna: författarkår, förlag, bokhandel, bibliotek, kritik samt 

3 Bland annat citerat av Johan Svedjedal i artikeln ”Litteratursociologi”, ur Litteraturvetenskap – en inledning 
(2002), s. 81.
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skilda offentligheter och publiker.4

Det är främst innehållet den sista meningen som jag tagit fasta på i den här studien, där jag har 

valt att undersöka de litterära institutioner som avgör vilken litteratur som kommer ut i samhället  

– förlagen. Johan Svedjedal har i det litteratursociologiska fältet identifierat tre övergripande 

studieområden: Samhället i litteraturen, litteraturen i samhället och litteratursamhället. 5 Det 

förstnämnda berör hur samhället skildras i litteraturen och är därmed mer fokuserat på 

textanalys, medan det andra och tredje handlar om förhållanden utanför det litterära verket. Med 

litteraturen i samhället menas ofta hur litteraturen kan fungera som opinionsbildare och 

idéspridare, medan litteratursamhället är litteraturens yttre villkor, som förlagsvärlden, 

bokmarknaden eller biblioteksväsendet. Den här studien är framförallt förankrad i det tredje 

studieområdet eftersom det är förlagen och marknaden som står i centrum, men den berör också 

hur litteraturen verkar i samhället då jag i viss mån vill undersöka hur nya teman och författare 

introduceras.

Centralt för uppsatsens teoretiska utgångspunkter är sociologen Pierre Bourdieus fältteorier, 

som han beskriver i sitt verk Konstens regler (Les règles de l'art, 1992), ett verk som haft ett 

oerhört inflytande på det litteratursociologiska perspektivet i Sverige och övriga Norden under de 

senaste decennierna. En viktig term för Bourdieu är habitus, ett mångfacetterat begrepp som 

mycket förenklat kan sägas vara människors sociala beteende som styrs av det kollektiva 

medvetandet. Habitus är inte statiskt utan förändras i takt med samhället, är starkt knutet till  

normer och värderingar och påverkar i hög grad vår syn på vad som är högt respektive lågt 

stående litteratur. Det är alltså tätt sammankopplat med vanor och inte minst med smak, och 

skiljer sig mellan olika grupper, kretsar och klasser i samhället. Smak och värderingar laddar 

också företeelser med olika typer av kapital, som ekonomiskt, symboliskt, kulturellt och socialt 

kapital. Ekonomiskt och kulturellt kapital har ett ytterst komplicerat förhållande till varandra,  

och kan anses stå i motsatsförhållande men också samverka sinsemellan.6 Just ekonomiskt 

respektive kulturellt kapital och samspelet dem emellan är ofta centralt inom det  

litteratursociologiska studiefältet, och så även för den här uppsatsen. Ekonomiskt kapital är 

4 Lars Furuland, ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess forskningsfält”, ur Litteratursociologi.  
Texter om litteratur och samhälle (1997), red, Furuland, Lars; Svedjedal, Johan, s.19.

5 Johan Svedjedal, ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess grundantaganden”, 
ur Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, s.72-75.

6 Mer ingående, men ändå översiktliga, presentationer till Bourdieus teorier finns dels i Donald Broadys förord till  
den svenska upplagan av Konstens regler från 2000, samt hos Ann Steiners Litteraturen i mediesamhället (2009) 
i kapitlet ”Litteraturens offentligheter, litteraturens politik”.

9



givetvis rent materiellt, medan kulturellt kapital är kopplat till smak och värderingar. En högt  

ansedd men icke-kommersiell författare kan anses besitta högt kulturellt kapital, medan en som 

skriver bästsäljare har högt ekonomiskt kapital men ofta lågt kulturellt. Det är inte ovanligt att  

den ena typen av kapital närmast utesluter det andra, eftersom kommersiella genrer som deckare,  

romantik och för den delen fantasy ofta säljer bra, men anses  sällan vara ”högt stående” 

litteratur (mer om detta i uppsatsen bakgrundskapitel).

Litteratur är kanske mer än något annat kulturellt uttryck starkt förknippat med kulturellt  

kapital och en form av konsekration. För ett förlag kan det vara oerhört viktigt att skaffa sig både 

ekonomiskt och kulturellt kapital – det första säger sig självt, det är för att gå runt och göra vinst,  

men kulturellt kapital skänker också förlaget högt anseende och status. För att skaffa sig högt 

kulturellt kapital kan förlaget behöva satsa på mindre kommersiell, ”smal” litteratur, som kanske  

inte säljer i någon större utsträckning men däremot recenseras på kultursidorna och anses ha högt 

litterärt värde. Med detta icke-materiella kapital lockar förlaget till sig läsare, men också duktiga  

och välkända författare som i sin tur ger höga försäljningssiffror och högre vinst till förlaget. 

Dessa båda typer av kapital samverkar alltså, men har också ett sorts motsatsförhållande – det 

som säljer brett får ofta automatiskt låg kulturell status, i en sorts ”bakvänd ekonomisk värld”7 

som ändå kan vara mycket vinstgivande enligt ovanstående formel. För den här studien är det 

också viktigt att påpeka att det även internt inom traditionellt lågt stående litteraturformer – som 

fantastik – finns olika typer av kapital, och i hög grad en uppfattning om vad som anses vara 

högt respektive lågt stående litteratur. Kulturellt kapital kan vara avgörande även på 

fantastikmarknaden, något som kommer att bli uppenbart längre fram i uppsatsen.

Metod

Studien bygger på kvalitativa forskningsintervjuer med ansvariga personer på vissa utvalda 

förlag, samt iakttagelser av svenska förlags utgivning och marknadsföring. Metoden är både 

kvalitativ och kvantitativ, då både öppna och djupgående intervjuer samt kvantifierbara fakta  

som antal titlar, omsättning och antal förlag tas i beaktande. Utifrån informanternas svar och 

observationer av den svenska fantastikmarknaden i stort ska jag sedan försöka föra ett 

resonemang och svara på mina frågeställningar. Utöver intervjuerna och ingående studier på de 

förlag som presenteras närmare har jag försökt teckna en så komplett uppfattning av den svenska 

7 Bourdieu 2000, s. 314.
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fantastikmarknaden som möjligt, genom att besöka fysiska bokhandlar, gå igenom titlar på de 

stora e-bokhandlarna Bokus och Adlibris, undersökt fantastiska titlar och hur de sorteras på 

förlagens egna hemsidor samt haft kontakt med Science fictionbokhandeln. Den senare är 

mycket viktig för spridning av fantastisk litteratur i Sverige och strävar efter att ha ett närmast  

komplett utbud av fantastik som ges ut på svenska (plus ett omfattande engelskspråkigt 

sortiment) och har därmed en alldeles unik insyn i ämnet.

De förlag som granskas närmare har valts ut på en rad olika grunder. Viktigast var, i mitt 

tycke, att hitta en bredd i intervjuerna, från väldigt små till något större förlag, och att det skulle  

finnas en medvetenhet i att ge ut just fantastik. Litteraturen ska alltså marknadsföras som just  

fantastik. Det är med andra ord ointressant om ett förlag ger ut exempelvis Frankenstein som en 

del i en klassikerserie, men om den däremot lanseras som science fiction eller spekulativ fiktion 

och distribueras i den kontexten är det av intresse för studien. Om förlagen faktiskt ger ut 

litteratur som i en akademisk mening, utifrån teman, författare och så vidare, bör klassificeras 

som fantasy, science fiction eller skräck är mindre intressant än hur litteraturen marknadsförs och 

behandlas av bokhandlar och media. Det har dock inte varit något krav från min sida att förlaget 

ska ägna sig enbart eller ens primärt åt att ge ut fantasy, varför representanter från 

allmänutgivande förlag som Ersatz och Kabusa böcker har intervjuats. Däremot anser jag det av 

vikt att blanda allmänutgivande förlag med förlag som riktar in sig på just fantasy, och därför 

finns Mörkersdottir och Neogames representerade – små förlag som mycket medvetet endast ger 

ut fantastisk litteratur.

Jag har också försökt välja ut förlag vars utgivning skiljer sig åt på väsentliga punkter och 

gärna sådana som haft en särskild nisch inom genren. Ersatz har under imprintet Coltso inriktat 

sig på slavisk fantasy, Neogames – som är ett rollspelsförlag i grunden – ger främst ut romaner 

som utspelar sig i deras rollspelsvärldar, Mörkersdottir ger framförallt ut mörk urban fantasy 

riktad till unga vuxna och Hasturs primära utgivning består av verk av klassiska skräckförfattare. 

Kabusa böckers imprint Styxx fantasy var tänkt att representera den mer klassiska fantasyn, men 

visade sig liksom Mörkersdottir rikta in sig på urban fantasy. Styxx fantasy och Mörkersdottir 

kan anses ha en överlappande målgrupp men är samtidigt förlag som arbetar utifrån ganska 

skilda förutsättningar, vilket kommer att demonstreras längre fram i uppsatsen. Frågorna har skilt  

sig något intervjuerna emellan, utefter vad jag velat ta fasta på hos varje förlag, men en del  

frågor har varit konstanta. De sistnämnda har varit sådana som rört sig om förlagets allmänna 
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profil, huruvida man fått statligt bidrag eller dylikt ekonomiskt stöd, vilken inställning man har  

till de stora förlagen om vad man i allmänhet anser om den svenska fantastikmarknadens utbud, 

med särskild tyngdpunkt på om det är något som saknas och om förlaget försöker åtgärda detta. 

Utöver detta har jag ställt frågor utifrån varje enskilt förlags särskilda profil; i fallet Styxx har  

detta exempelvis rört sig om fokuset på kvinnliga författare, i fallet Hastur om bildningsideal, i  

fallet Coltso om fokuset på slaviska författare och så vidare. Detta för att teckna en så komplett  

bild som möjligt av varje förlags egenskaper och bidrag till det svenska utbudet.

De fem intervjuerna har alla gjorts med en ansvarig person på förlaget med god insyn i 

verksamheten, i de flesta fall motsvarande förlagschef eller dylikt. Min ambition var att göra 

intervjuerna öga mot öga med mina informanter, men av logistiska skäl har jag för den här 

studien bara träffat två av informanterna, Frida Rosesund från Mörkersdottir och Maths Claesson 

från Science fictionbokhandeln. Tre av intervjuerna har gjorts via telefon (Hastur, Styxx och 

Neogames) medan konversationen med Ola Wallin från Coltso utförts uteslutande via e-post på 

grund av tidsbrist från informantens sida. Därmed har mängden information jag fått ut av varje 

intervju varierat en aning, beroende på mina möjligheter att ställa följdfrågor et cetera, något som 

varit lite av ett problem när resultaten sammanställts. Det har också varit något varierat rörande 

hur mycket information förlagen vill lämna ut, särskilt när det kommer till försäljningssiffror och 

omsättning. I vissa fall har förlaget som policy att inte lämna ut dylik information, vilket jag 

givetvis respekterat.

Det finns naturligtvis problem med den här typen av studie. Den största och viktigaste frågan 

man bör ställa sig är: Vilken bild av den svenska bokmarknaden man kan skaffa sig genom att 

bara intervjua fem förlag? Svaret måste bli: En ganska begränsad sådan, men förhoppningsvis 

kan den ge en fingervisning om hur olika förutsättningar små förlag kan ha, och vad de gör för 

utbudet. Ett annat viktigt problem identifieras på annat håll, nämligen i utformandet av  

intervjuer. När man genomför en vetenskaplig intervju måste man försöka att i så största möjliga 

mån undvika frågor som är alltför ledande, medan man samtidigt bör sträva efter heltäckande 

svar. Det är problematiskt att ställa frågor om förlagets intentioner eller utröna om det 

exempelvis finns en bildningstanke bakom utgivningen, utan att man lägger orden i munnen på 

informanterna – samtidigt som detta är aspekter som jag är högeligen intresserad av. Den här 

typen av problematik är nästan omöjligt att undvika, om man inte ställer väldigt generella frågor  

och i så fall kan få svar som berör något annat än det jag ville ha reda på. Jag har ändå försökt att 
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i möjligaste mån undvika att ställa extremt ”slutna” frågor annat än som följdfrågor, för att inte  

bli alltför ledande eller få alltför svartvita svar. Om jag däremot har hittat en intressant tråd i  

informantens svar, som han eller hon själv tagit upp, har jag gärna utforskat den vidare.

Det finns också ett problem med den tidpunkt jag utforskar. I första hand har jag fokuserat på 

de senaste fem åren, från 2008 och framåt. Både Styxx, Hastur och Coltso är i sig väldigt unga 

och nystartade, men är alla födda ur större förlag och kan därmed spåras minst något decennium 

tillbaka. Mörkersdottir startades 2010 och har fortfarande inte riktigt lyckats etablera sig, och kan 

betraktas som junioren i sammanhanget. Neogames, å sin sida, har inte haft någon skönlitterär 

utgivning de senaste åren, även om den planeras att återupptas. Emellertid gavs det ut böcker 

fram till och med 2007, vilket kan anses vara sent nog för att vara aktuellt för studien.

Avgränsning

För att begränsa den här studiens omfång, och för att fantasy ofta ses som en litterär genre riktad 

till barn och jag vill undersöka det alternativa och kompletterande utbudet, har jag valt att i  

huvudsak fokusera på fantasy riktad till vuxna. Barn- och ungdomsfantasy kommer att tas upp i 

den mån det är relevant för studien och då det kan vara svårt att dra en skarp linje mellan fantasy 

riktad till barn och fantasy riktad till vuxna, men ska inte ses som ett huvudtema. Vidare 

fokuserar studien främst på den undergenre till fantastik som brukar benämnas fantasy, men 

eftersom fantasy, skräck, science fiction och dylika spekulativa genrer ofta hanteras liknande 

inom bokbranschen, distribueras via samma kanaler och når grovt räknat samma läskrets, 

kommer jag även att ta upp dessa i studien. 

En stor del av den fantastiska litteraturen som säljs i Sverige är på engelska. Denna 

försäljning kommer inte att beröras eftersom det är de svenska förlagen som är av intresse, 

däremot är översatt litteratur med annat originalspråk än svenska lika aktuellt som inhemsk 

fantastik. Det finns också väldigt mycket fantastisk litteratur i icke-traditionella format, som 

ljudböcker, e-böcker och serietidningar. Den utgivningen är enorm – särskilt rörande 

serietidningar – och distribueras ofta genom andra kanaler än ”vanlig” litteratur, exempelvis 

nedladdning på internet. Dessa medier har jag också helt bortsett från för att inte bli alltför 

utsvävande.

Vidare har jag valt att inte teckna någon historisk bakgrund till de fantastiska genrerna. Främst 

av utrymmesskäl, men också för att det finns extremt lite forskning om fantasyns intåg i Sverige, 
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vilket skulle ha varit det mest intressanta för den här studien. Det finns några svenska forskare 

som skrivit om fantasy, som John-Henri Holmberg, Annika Johansson och Stefan Ekman, men 

ingen av dem har gått närmare in på hur fantasy blev en etablerad genre i Sverige. Möjligen kan 

man finna något om svenska fantastikförfattare, men den skaran är till dags dato ganska fåtalig, 

och det hade varit mer intressant att se hur genren befäste sig i det svenska medvetandet och hur 

den distribuerades. Genrelitteratur har aldrig åtnjutit någon högre status i den akademiska 

världen. Detta har dock börjat förändras under senare år, och vi har sett flera avhandlingar som 

berör just fantastik, men ännu har ingen forskare på allvar tagit sig an uppgiften att kartlägga 

fantasygenrens historia i Sverige.

Litteratur och tidigare forskning

Populärlitteratur har alltid varit ett försummat fält i den akademiska världen, men under 2000-

talet har det kommit minst tre avhandlingar i Sverige som direkt tar upp populärlitterära genrer.  

Viktig för utformandet av den här studien har Jerry Määttäs avhandling Raketsommar. Science  

fiction i Sverige 1950-1968 (2006) varit, inte bara för att den diskuterar en fantastisk genre och 

dess ställning och utgivning i Sverige, utan också för att den sätter begreppet genre och hur dessa 

konstrueras i perspektiv. I min diskussion om genrer och uppdelningar har jag delvis använt mig 

av Määttas metoder. Där har jag också hänvisat till Stefan Ekmans avhandling Writing worlds,  

reading landscapes. An exploration of settings in fantasy (2010), där han inledningsvis diskuterar 

vad fantasy egentligen är. Den tredje avhandlingen, som jag inte använt mig av i den här studien 

men som ändå är intressant i sammanhanget, är Mattias Fyhrs De mörka labyrinterna. Gotiken i  

litteratur, film, musik och rollspel (2003). Det finns också en del äldre svensk litteratur som 

behandlar fantastiken. John-Henri Holmberg har skrivit flera böcker om science fiction, och även 

några om fantasy, bland annat Fantasy. Fantasylitteraturens historia, motiv och författare (1995). 

Sam J Lundwall har varit en viktig gestalt för forskningen kring de fantastiska genrerna i 

Sverige, och har bland annat skrivit flera bibliografier över science fiction och fantasy (den 

senaste 1997). När det kommer till populärlitteratur i allmänhet har Anders Öhman skrivit om 

ämnet i ett större perspektiv i Populärlitteratur. De populära genrernas estetik och historia 

(2002) och Dag Hedman har i antologin Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur 

(1995) sammanställt en grupp forskares artiklar i ämnet. Särskilt intressant för den här studien är 

Ulf Boëthius artikel i sagda antologi, ”Populärlitteraturen – finns den?”, som används för att 
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diskutera begreppet populärlitteratur i uppsatsen.

Även om den svenska forskningen kring fantastik är lite skral så finns det ganska mycket 

skrivet om det på engelska. John Clute och John Grant är författarna bakom The Encyclopedia of  

Fantasy (1997), som till skillnad från Don D'Ammassas Encyclopedia of Fantasy and Horror  

Fiction (2006) inte bara behandlar författare och verk, utan också teman och genrer. Clutes och 

Grants encyklopedi används kontinuerligt i studiens genrediskussioner. Dock är 

populärlitteraturen under ständig förnyelse, och vissa av Clutes och Grants resonemang kan 

kännas förlegade och svåra att applicera på 2000-talets fantastikkultur, varför jag också använt 

mig av andra forskares och även engagerade fans teorier och synvinklar. Mer uppdaterad är 

Farah Mendlesohns och Edward James The Cambridge Companion to Fantasy Literature (2012) 

som tar upp flera av de subgenrer som under det senaste decenniet blivit mycket vanliga inom 

fantasy. Mendlesohn står också bakom Rhetorics of Fantasy (2008) där hon skriver om olika 

typer av fantasy utifrån hur de övernaturliga inslagen introduceras i berättelsen.

Litteratursociologi är en livaktig disciplin i Sverige och det finns mycket relevant skrivet i  

ämnet på svenska. Särskilt viktig för den här studien har Lars Furulands och Johan Svedjedals 

antologi Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle (1997), ur vilken jag använt mig 

av flera artiklar när jag diskuterar teorier om det populärlitterära kretsloppet och det 

litteratursociologiska uppdraget, som Lars Furulands ”Litteratur och samhälle. Om 

litteratursociologi och dess forskningsfält”, Johan Svedjedals ”Det litteratursociologiska 

perspektivet. Om en forskningstradition och dess grundantaganden” och Hans Hertels ”Boken i 

mediesymbiosens tid”. Svedjedal har även skrivit flera vetenskapliga böcker med fokus på 

svensk litteraturutgivning, av vilka de viktigaste kanske är Boken samhälle. Svenska  

förläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887-1943 del I och II (1993). För en överskådlig 

bild av hur litteratursamhället ser ut i dagsläget, främst i Sverige men även internationellt, har  

Ann Steiners Litteraturen i mediesamhället (2009) använts. Steiner redogör både för 

förlagsmarknaden i Sverige, ger en historisk bakgrund till litteraturutgivningen i landet och 

diskuterar hur nya medier påverkar spridningen av litteratur. 

Terminologi

I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av ett flertal termer och begrepp som kan 

behöva förklaras närmare. Här redogörs för deras allmänna betydelser och hur de ska förstås i 
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uppsatsen. En del termer förklaras mer ingående på andra ställen, såsom vissa undergenrer inom 

fantasy eller litteratursociologiska begrepp.

Crossover – I Sverige delas vanligen utgivningen av skönlitteratur upp i två kategorier: Det som 

riktar sig till vuxna och det som riktas till barn och ungdom, där de senare målgrupperna i sin tur 

kan delas upp enligt åldrar i bokhandlarnas hyllor. Crossover är en benämning som vi lånat in 

från USA och avser litteratur som riktar sig till så kallade unga vuxna, läsare som befinner sig i 

gränslandet mellan ungdom och vuxen, men som inte sällan tilltalar även äldre läsare. Mycket av 

den moderna fantasyn är exempel på crossover, såsom Lian Hearns bokserie Sagan om klanen 

Otori eller Philip Pullmans böcker om den mörka materian. Böckerna om Harry Potter har också 

kallats crossover, även om de för det mesta betraktas som barn- och ungdomslitteratur. Crossover 

har kommit att bli ett viktigt begrepp under de senare åren, alldeles särskilt inom fantasy som 

traditionellt ofta setts som en genre för yngre men idag läses i stor utsträckning även av vuxna.

Episk fantasy – En svensk adaption av vad W. A. Senior kallar quest fantasy.8 Ett episkt 

fantasyverk är ofta uppbyggt kring protagonistens ödesmättade resa eller uppdrag, där den goda 

sidan måste bekämpa den onda, ofta i en sekundär värld. Mer om episk fantasy under avsnittet 

”Subgenrer och uppdelningar inom fantasy” i bakgrundskapitlet.

Fans och fankultur – Med ”fans” avses här den grupp läsare som aktivt söker upp, konsumerar 

och diskuterar fantastik, ofta i grupp, och har en medveten hållning till den fantastiska 

litteraturen, utan att för den sakens skull nödvändigtvis röra sig inom akademin. Tidigare har 

ordet i allmänhet tolkats som just en person med icke-akademiskt intresse, men jag skulle vilja  

påstå att det inte stämmer i nuläget. Fankulturen utgör en viktig faktor i diskussioner om 

exempelvis genredefinitioner, eftersom populärlitteratur sällan diskuteras tematiskt i den 

akademiska sfären. Den konsensus som uppnås kring populärlitterära genrer har därmed 

vanligtvis sitt ursprung i fansens diskussioner och egna analyser.

Fantastik – Detta ska här förstås som ett samlingsbegrepp för litteratur (och i en bredare mening 

även annan typ av narrativ kultur, som film eller datorspel) med inslag som är övernaturliga 

och/eller på något sätt markant skiljer sig från den primära världen, det vill säga den värld som vi 

lever i och betraktar som vår verklighet. Fantastik kallas ibland även spekulativ fiktion (direkt 

översatt från det engelska uttrycket speculative fiction). De genrer som oftast associeras till 

fantastiken är fantasy, science fiction och skräck, men även magisk realism samt folklore och 

8 W. A. Senior: ”Quest fantasies”. Ur The Cambridge Companion to Fantasy Literature, red. James & Mendlesohn 
(2012).
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myter kan rimligen räknas till den här kategorin. När jag i uppsatsen talar om ”fantastisk 

litteratur” ska detta inte förstås som en värderande benämning utan ett samlingsnamn för en 

grupp genrer. I bakgrundskapitlet kommer jag att diskutera hur dessa genrer förhåller sig till 

varandra och till annan typ av litteratur.

Högfantasy och lågfantasy – Fantasy är en bred genre som innefattar en mängd olika subgenrer. 

Den vanligaste uppdelningen är i så kallad högfantasy (high fantasy), som utspelar sig i en helt 

fiktiv eller sekundär värld, och lågfantasy (low fantasy), som utspelar sig i en värld som i 

huvudsak påminner om den värld vi lever i, den primära världen. Dessa termer förklaras mer 

ingående i bakgrundskapitlet.

Imprint – Med detta ska förstås ett förlagsmärke som ingår i en större förlagskoncern och ofta är 

nischad till en specifik typ av litteratur. Det är inte ett eget företag men kan i vissa fall skötas  

ganska autonomt och skilja sig markant från moderförlaget. Att använda sig av imprints kan vara 

ett sätt för ett förlag att ge ut litteratur som egentligen inte passar in på förlagets profil, utan att  

det färgar av sig på det övriga utbudet. Något som är vanligt förekommande är att ett förlag vill  

profilera sig som distributörer av kvalitetslitteratur, men samtidigt ge ut populärlitteratur  

eftersom det är mer ekonomiskt lönsamt, och då skapar ett imprint för att skilja 

populärlitteraturen från den övriga utgivningen. Ett exempel på detta som tas upp i den här 

uppsatsen är Coltso, ett imprint till förlaget Ersatz. Ett imprint är inte detsamma som ett mindre  

förlag som ingår i en större koncern.

Ett annat skäl till att använda sig av imprints är att underlätta sökandet av en viss typ av 

litteratur för konsumenterna. På samma sätt som ett klädmärke kan dela upp sina plagg i 

kategorier som ”ungdom”, ”man”, ”kvinna” eller ”större storlekar” och ofta ge varje kategori ett  

särskilt namn (klädkedjan Hennes & Mauritz kallar exempelvis sina kollektioner i större 

storlekar för kvinnor för H&M+ och hade länge ett ungdomsmärke som hette Divided), kan 

förlag märka sin litteratur för att markera vilken genre en bok tillhör.

Kodex – ”Bok” är ett tämligen vanskligt ord, vars specifika betydelse kan vara svår att 

identifiera. Enligt Ann Steiner i Litteraturen i mediesamhället är en bok det faktiska föremålet, 

som enligt Kungliga biblioteket definierats som ”en fysisk skrift med minst 49 sidor”.9 Bok kan 

dock i den här studien lika gärna vara en e-bok eller en ljudbok, och därför använder jag mig 

stundtals av begreppet ”kodex”. Kodex åsyftar det inbundna formatet, den form som vanligen 

9 Steiner, s. 11.
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förknippas med ordet bok.

Postapokalysm – Ett postapokalyptiskt verk utspelas som regel i framtiden, efter en stor 

katastrof som vanligen utrotat en stor del av världens befolkning och lämnat de överlevande i en 

karg och farlig miljö där karaktärerna måste kämpa för sin dagliga överlevnad. 

Populärlitteratur och kvalitetslitteratur – Det finns många mer eller mindre värdeladdade 

benämningar på populärlitteratur: Triviallitteratur, genrelitteratur, kioskromaner, masslitteratur,  

skräplitteratur och så vidare. Syftet med dessa stundtals nedsättande beteckningar är främst att  

särskilja den från den andra litteraturen, som ofta kallas kvalitetslitteratur eller bildad litteratur,  

och dit man räknar den litterära kanon. Populärlitteratur är idag det begrepp som oftast används 

och kan anses som relativt neutralt, och det är därför den beteckningen som används i den här 

studien. Varken populärlitteratur eller kvalitetslitteratur ska här förstås som värderande termer 

utan bara som beteckningar på litteratur som rör sig i olika kretslopp och behandlas olika i media 

och av den akademiska världen. En mer ingående diskussion om populärlitteraturen och dess 

ställning på bokmarknaden presenteras i nästa kapitel.

Steampunk – Inom spekulativ fiktion existerar olika typer av teman och genrer, men också olika 

typer av miljöer. Steampunk är samlingsnamnet på fiktiva världar och miljöer som estetiskt och i  

viss mån tekniskt påminner om den viktorianska eran, men med futuristiska och anakronistiska 

inslag. Enkelt uttryckt är det miljöer som skulle kunna vara en viktoriansk människas 

framtidsvision, ofta inspirerad av exempelvis Jules Vernes och H. G. Orwells science fictionverk. 

Tekniken är gärna ångbaserad och estetiken påminner kraftigt om sent 1800-tal och den 

industriella revolutionen, samtidigt som den tekniska utvecklingen ofta är långt mer framstående 

än under den viktorianska eran eller, för den delen, idag. Ordet steampunk uppkom som en 

motsvarighet till cyberpunken och har existerat som litterärt fenomen sedan 1980-talet, men ökat  

kraftigt i popularitet under 2000-talet. 
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Populärlitteratur, fantastik och fantasy

Triviallitteraturen

Den breda allmänheten vet, sägs det […], inget om litteratur utan måste uppfostras, och bästsäljande  
litteratur är ett stort problem som måste motarbetas. Tanken på litteraturens förfall, idén om att diktens  
syfte är att bilda människan och ställningstagandet att litteraturkritikerns och forskarens uppgift är att  
upplysa allmänheten, präglar debatten både då och nu.10 - Ann Steiner

Litteraturens ställning i samhället är att betrakta som väldigt tudelad. Den behandlas ofta som något  

upphöjt, något som bör vara fritt för alla och stå utanför kommersiella intressen, samtidigt som 

bokbranschen är oerhört lukrativ och omsätter enorma summor pengar varje år. Det finns en skräck 

för den kommersiella litteraturen, en motvilja inför tanken att litteratur styrs av marknadsintressen,  

men faktum kvarstår att de flesta läsare når litteraturen via kommersiella kanaler, som bokhandlar  

eller bokklubbar.11 Ändå är föreställningen att litteraturen bör vara höjd över något så krasst som 

ekonomisk vinning synnerligen seglivad, både inom akademin och i samhället i stort. Det blir 

särskilt uppenbart när man tittar på vilken typ av litteratur forskningen huvudsakligen ägnat sig åt – 

de genrer som traditionellt ansetts vara kommersiella (och därmed ofta per automatik av lägre 

litterär kvalitet) är extremt underrepresenterade, trots att de ofta når en stor grupp läsare.

Fram till 1970-talet var det i Sverige närmast en självklarhet att en litteraturvetare ägnade sig åt  

den litterära kanon och kvalitetslitteraturen. Om populärlitteratur förekom i studier var det så gott  

som uteslutande inom litteratursociologin och främst i avsikt att studera läsvanor.12 Men med 

litteratursociologins framväxt följde också ett brett litteraturbegrepp (dock med fokus på fiktion,  

inte facklitteratur och dylikt), och det blev aktuellt även med inom disciplinen tidigare försummade  

litteraturformer.13 Populärlitteraturen är inom litteratursociologin lika intressant som den 

kanoniserade litteraturen och estetiskt åtskiljande dem emellan förekommer inte.

Populärlitteraturen bör i viss mån förstås som ett åtskiljande begrepp, ett sätt att avskärma den 

från kvalitetslitteraturen – det vill säga, det existerar i egenskap av vad det inte är, lika mycket som 

av vad det är. Men det innebär inte att det inte finns definitioner som försöker fokusera mer på 

populärlitteraturens gemensamma nämnare snarare än på vad som skiljer den från 

kvalitetslitteraturen. Ulf Boëthius har i artikeln ”Populärlitteraturen – finns den?” identifierat sju  

sätt att närma sig en definition, vilka utgår från faktorer som läskretsar, graden av lättlästhet,  

10 Steiner, s. 8.
11 Ann Steiner har diskuterat detta mer ingående, framförallt i kapitlet ”Försäljning och distribution”, där hon bland 

annat skriver att det aldrig sålts så mycket böcker i Sverige som nu (dvs när boken publicerades, 2009).
12 Anders Öhman: Populärlitteratur. De populära genrernas estetik och historia (2002) s. 7.
13 Svedjedal, s. 72.
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läsarens syfte (det vill säga, om en bok läses enbart som underhållning), produktions- och 

distributionsförhållanden och litterär kvalitet.14 Många av dessa definitioner haltar, vilket författaren 

också poängterar. Själv förespråkar Boëthius en smaksociologisk definition, vilken, trots att den har 

sina svagheter, framstår som det bästa alternativet av de som presenteras och har också fördelen av 

att ta flera olika faktorer i beaktande. Enligt den smaksociologiska definitionen är populärlitteratur  

något som når ett stort antal läsare och samtidigt allmänt anses vara estetiskt eller moraliskt  

underlägsen. Den skiljer sig från den normativa litteratursynen eftersom den inte identifierar 

särskilda egenskaper som gör den mindre estetiskt tilltalande, utan snarare en allmänt rådande 

inställning till litteraturen. Begreppet blir härmed flytande och föränderligt allteftersom normer,  

kvalitetskrav och läsvanor skiftar. Detta är helt centralt för det smaksociologiska synsättet, som 

därmed demonstrerar att det inte går att dra en rak linje mellan vad som kan anses vara 

populärlitteratur respektive kvalitetslitteratur:

Populärlitteraturen är i själva verket lika mångskiftande som den övriga litteraturen. Gränsen mot den 

accepterade litteraturen är artificiell, godtycklig och flytande. Den bestäms av den litterära institutionens 

historiskt föränderliga normsystem, av kritikernas, litteraturhistorikernas, skolmyndigheternas, 

bibliotekens och akademiernas skiftande värderingar. Populärlitteraturen har således ingen särskild 

egenart. (…) Den får innefatta all den litteratur som de ledande smakbärarna i en kultur vid olika 

tidpunkter räknat dit, oberoende av de litterära verkens innehåll och form.15

Det är också på det här sättet begreppet ”populärlitteratur” ska förstås i den här uppsatsen, som en 

artificiell indelning som existerar utan tydliga gränsdragningar mot dess sociokulturella motpol, det  

som i den här studien går under epitetet ”kvalitetslitteratur”.

Det populärlitterära kretsloppet

Många forskare som ägnat sig åt litteratursociologi har pekat på det populärlitterära kretsloppet,  

vilket då skulle skilja sig från det kvalitetslitterära kretsloppet,16 som ett sätt att identifiera 

populärlitteratur. Man pekar då på produktions- och distributionsförhållandena som en skiljelinje 

mellan olika typer av litteratur. Denna definitionsform, som fångas i det numera tämligen 

intetsägande begreppet ”kiosklitteratur”, syftar ofta till de distributionskanaler som en gång var 

dominerande för den litteratur som ansågs undermålig. Idag distribueras populärlitteratur och 

kvalitetslitteratur i stort sett via samma kanaler – fysiska bokhandlar, internetbokhandlar, bibliotek  

et cetera. Bestsellers dyker förvisso fortfarande upp i hyllor eller extraprislådor på snabbköpet, men 

14 Ulf Boëthius, ”Populärlitteraturen – finns den?” ur Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur.
15 Boëthius, s. 19.
16 Robert Escarpit har kallat det jag benämner ”det kvalitetslitterära kretsloppet” för ”det bildade eller det finlitterära  

kretsloppet”, och  Hans Hertel och många andra forskare har kallat det för ”det speciallitterära kretsloppet”. Mer om  
detta finns att läsa i Hertels artikel ”Boken i mediesymbiosens tid” i antologin Litteratursociologi. Texter om 
litteratur och samhälle, s. 202-222.
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det kan knappast anses vara deras primära distributionskanal. I de pocketbokhandlar som går att 

finna på många av landets tågstationer trängs Camilla Läckberg med Vladimir Majakovskij, och de 

stora förlagen i Sverige ger ut allt från den mest obskyra diktsamling till bästsäljande 

detektivromaner. Prismässigt ligger de också ofta på ungefär samma nivå, då även ”smal” litteratur  

ges ut i pocketupplagor. 1990-talets pocketexplosion kan anses vara en bidragande faktor till att 

gränserna mellan populärlitteratur och kvalitetslitteratur på sina håll blivit mer otydliga, anser  

litteraturforskaren Ann Steiner:

Pocketboken kan till och med sägas ha inneburit att kvalitetslitteratur, populärlitteratur och andra 
värderande termer fick mindre betydelse eftersom alla böcker kunde ställas i samma försäljningsställ och 
marknadsföras på samma sätt. Indelning mellan gamla tiders kiosklitteratur och den goda litteraturens 
hårdband var därmed, åtminstone till viss del, upplöst.17

En bidragande anledning till att kretsloppen numera går i varandra har att göra med den svenska 

bokmarknadens avreglering 1970. Mellan 1843 och 1970 rådde nämligen hård kontroll av vem som 

fick distribuera litteratur, till vilket pris och i vilken utsträckning. Kontrollen sköttes av Svenska 

bokförläggarföreningen som också utnämnde de bokhandlar som fick lov att sälja förlagens 

produkter. Regleringen var strikt både från statligt håll och från förläggarna, och det var det här 

systemet som gav upphov till begreppet ”kiosklitteratur”, alltså böcker som var för billiga för att  

säljas på de ”riktiga” bokhandlarna och istället distribuerades till läsarna via andra kanaler – 

exempelvis kiosker.18 1970 avskaffades den stränga regleringen som dittills styrt 

litteraturmarknaden helt, och de fasta priserna som dittills gällt försvann. Pris eller försäljningsställe  

säger numera mycket lite om ett verks litterära kvalitet eller smaksociologiska position, och de  

föreställningar om det populärlitterära kretsloppet som hittills rått inom den litteratursociologiska  

forskningen är i akut behov av att uppdateras.

Med detta är det inte sagt att det inte finns någon skillnad alls mellan olika litterära kretslopp,  

tvärtom; populärlitteratur och kvalitetslitteratur kan exempelvis ges ut under olika imprints för att  

skilja dem åt för läsarna, mindre förlag eller bokhandlar kan ha som ambition att rikta in sig på den 

ena eller den andra formen, de recenseras i olika medier och studeras på olika sätt i den akademiska 

världen. Bland små förlag är skillnaderna extra tydliga, då många har ett intresse i att marknadsföra 

sig speciellt mot en viss målgrupp. Även bland de genrer som behandlas i den här studien finns det 

naturligtvis indelningar i ”högre” respektive ”lägre” litteratur, och förlag som exempelvis Alastor  

press med imprintet Hastur förlag har specialiserat sig på vad man anser vara klassisk fantastik av 

hög kvalitet. Det finns dock anledning att revidera de gamla kretsloppsmodellerna och lansera nya 

teorier om populärlitteraturens roll på marknaden.

17 Steiner 2009, s. 121.
18 Steiner ger en kort och koncis bakgrund till den reglerade bokmarknaden i Sverige i kapitlet ”Försäljning och 

distribution”.
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Om man ser tillbaka på den dominerande bilden av populärlitteraturen som fortfarande gällde i  

slutet av 1990-talet så framställs denna som nästan i avsaknad av ett egentligt kretslopp, åtminstone 

om man betraktar kretslopp som något som måste inkludera ett mått av återströmning. Detta gäller  

särskilt om man baserar uppfattningen av det populärlitterära kretsloppet på den franska 

litteraturforskaren Robert Escarpits modell som denne tecknade på femtiotalet – en modell som 

naturligtvis inte går att applicera rakt av på dagens litteraturmarknad i Sverige. 19 Escarpit skiljer på 

det kulturella kretsloppet (le circuit lettré) och de populära kretsloppen (les circuit populaires, i 

plural), emellan vilka det finns så kallade blockadbrytare som rör sig i båda sfärerna. Enligt Escarpit  

är konsumenten som rör sig i de populära kretsloppen passiv och väljer sin läsning intuitivt, inte 

utifrån någon litterär fostran, och utan möjlighet att ge någon feedback till författarna och 

distributörerna annat än rena försäljningssiffror. Läsarna i det kulturella kretsloppet, däremot, väljer  

sin litteratur från ett utbud som är kvalitetskontrollerat, och har dessutom möjligheten att påverka 

den framtida utgivningen via läsarbrev och litteraturkritik.20 Escarpits teorier har kritiserats, bland 

annat av Hans Hertel som säger: ”Att förstå vad som sker på den globaliserade bokmarknaden 

kräver en ny teoretisk ram.”21 Hertel tecknar sedan en egen modell, med fem kretslopp vilka 

uppträder som våningar i en byggnad. Dessa förbinds med en så kallad mediehiss, som symboliserar 

ett litterärt verks möjlighet att förflyttas från ett kretslopp till ett annat. 

Hertels modell är mer dynamisk än Escarpits, men angriper inte en central fråga: 

Återströmningen. Escarpits teorier har fortsatt vara mycket inflytelserika, om än kritiserade, men 

brister på denna mycket viktiga punkt om man ska applicera dem på dagens litteratursamhälle.  

Föreställningen att läsare av populärlitteratur inte diskuterar litteratur eller har någon kontakt med  

distributörer eller författare är milt sagt förlegad. Tvärtom finns det idag många sätt för fans och 

läsare att interagera med upphovsmän, inte minst via elektroniska kanaler som bloggar, hemsidor 

och e-post, för att inte tala om de konvent och författarträffar som anordnas av bokhandlar, förlag 

eller kulturella föreningar. I Sverige anordnar Science fictionbokhandeln ofta signeringar, mässor 

och högläsningar med kända fantastikförfattare, och Harry Potters skapare JK Rowling har ofta i 

olika chattrum och på olika fansidor på internet fört dialog med sina läsare. Rowling är naturligtvis  

bara ett exempel av många, då de flesta bästsäljande författare idag har åtminstone en blogg eller en  

hemsida där man i någon mån kan tala direkt till läsarna och där läsarna kan komma med 

kommentarer. En kanske ännu viktigare utveckling är den som skett i diskussioner läsare och fans 

19 Se Escarpits Litteratursociologi (Sociologie de la littérature, 1958). För en överskådlig introduktion till Escarpits 
teorier, se Steiner, s. 13-14 och Hertels artikel.

20 Escarpits modell och teorier kan tyckas genomsyrar av ett visst mått klassförakt och dessutom en oerhört stelbent 
syn på litteratur och kultur. I rättvisans namn ska man dock ha i åtanke att han erkänner existensen av aktörer som 
rör sig mellan de olika kretsloppen och att litteratur också kan förflyttas från ett kretslopp till ett annat.

21 Hertel, s. 227.
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sinsemellan och de otaliga forum som finns just för den sortens utbyte. Läsare tipsar varandra, 

skriver bokbloggar där de recenserar och diskuterar litteratur, det finns särskilda internetforum för 

just fantastisk litteratur. Det är lätt att vara medveten som läsare av fantastisk litteratur idag, det är  

lätt att få veta vad andra fans tycker, och som konsument behöver man absolut inte vara passiv. Det 

utrymme som förvägras fantastiken i dagspressen tar fansen igen många gånger om på sociala 

medier. Denna enormt omvälvande revolution, som möjliggjorts främst tack vare internet, har ännu 

inte riktigt gjort sig märkbar i den litteratursociologiska forskningen.

Genrelitteratur och kulturellt kapital

Ibland används begreppet ”genrelitteratur” som synonymt med populärlitteratur, men det bör 

snarare förstås som en underkategori till den senare. Genrelitteratur, eller kategoriböcker som de 

också kallas, är kanske det mest typiska exemplet på populärlitteratur. Den utmärks av att ofta ingå i  

serier, gärna i pocketformat, och följa vissa formler, schabloner och mönster som återkommer hos 

alla eller merparten av verken i samma genre. Även här kan man ana att den mest framstående 

forskningen i ämnet börjar bli aningen inaktuell – de främsta verken i ämnet kan anses vara Janice 

Radways Reading the Romance. Women, patriarchy and popular literature från 1984 och John G 

Caweltis Adventure, mystery and romance. Formula stories as art and popular culture från 1976. 

Genrelitteraturen har, i den forskningstraditionen, ofta kallats ”formellitteratur”, ett begrepp som 

anspelar på böckernas likartade karaktär. Denna karaktär blir mest påtaglig i en bokserie; ett  

lättillgängligt och välkänt exempel är Ian Flemings böcker om specialagenten James Bond. 

Bondböckernas formel har diskuterats i Umberto Ecos berömda essä ”Berättarstrukturerna hos Ian 

Fleming” (1965), där han demonstrerar hur alla böckerna i serien följer ett visst schema. Detta sätt  

att analysera populärlitteratur har sedan blivit mycket populärt, till den grad att forskningen tenderar  

att enbart reducera dessa verk till sina formler.

Cawelti och Radway fokuserade främst på romantisk litteratur och spänningslitteratur, men även 

fantasy, skräck och science fiction (dock sällan magisk realism) räknas ofta till genrelitteraturen.  

Man pekar på vissa gemensamma drag och berättarstrukturer som verk inom dessa genrer ofta  har 

gemensamt med andra verk i samma genre – inom fantasy talas det ofta om kampen mellan gott och 

ont, ödets roll och fiktiva världar som inspirerats av europeisk högmedeltid. Fantasy förknippas, 

liksom annan genrelitteratur, inte i någon större utsträckning med högt kulturellt kapital. Det är  

dock viktigt att komma ihåg att det finns många olika subgenrer inom fantastiken, till och med inom 

fantasyn, och även inom science fiction och skräck. Dessa olika subgenrer förknippas i sin tur med 

olika nivåer av kulturellt kapital, särskilt bland den grupp människor som läser och diskuterar 

litteraturen – fansen.
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Överlag, oavsett genre, bedöms ett verks kulturella kapital åtminstone i någon mån efter hur 

originellt det är, hur mycket det bryter mot konventioner och hur den förhåller sig till andra verk i  

samma sfär, samt hur kulturell betydelse det får. Fantastiska verk är inga undantag. Därmed kan 

JRR Tolkien anses besitta relativt högt kulturellt kapital, eftersom han var oerhört viktig för 

fantasygenrens spridning och utformning.22 Andra författare kanske inte ansågs alltför inflytelserika 

under sin levnadstid, men har efter sin död fått upprättelse och höjt kulturellt kapital. Ett exempel på  

det senare är den amerikanske författaren Howard Phillips Lovecraft, som under 1920- och 1930-

talet skrev skräcknoveller för diverse pulpmagasin. Vid sin död 1937 var han relativt okänd, men 

hans kulturella påverkan på senare skräckförfattare är enorm och han betraktas ofta som en av 

1900-talets viktigaste skräckförfattare.23 Från att ha varit en renodlad pulpförfattare som aldrig gavs 

ut i kodexformat under sin livstid ges hans verk nu ut på kvalitetslitterära förlag och diskuteras av 

framstående litteraturvetenskapliga forskare.

Fantastik

Icke-realistisk litteratur […] var under mycket lång tid inte bara dominerande utan i allt väsentligt  
allenarådande. Det är svårt att […] över huvud taget hitta några realistiska litterära verk från tiden före  
1700-talet; praktiskt taget all bevarad litteratur är fylld av fantasiflykt, magi, fantasteri och saga.24 -  
John-Henri Holmberg

Ovanstående citat illustrerar varför det, inom ramen för den här studien, inte är möjligt att ge en 

heltäckande bakgrundshistoria till de fantastiska genrerna. Den är helt enkelt alltför komplex och 

omfattande, för även om vi idag kanske anser realistisk litteratur vara standard, så har det inte alltid  

varit så. Så gott som alla av de äldsta litterära verken som vi känner till har fantastiska inslag – 

Gilgamesheposet, Iliaden och Odysséen eller Bibeln, för att nämna några få. Det är alltså först när 

den realistiska litteraturen vinner mark som vi egentligen kan tala om fantastik som en egen genre,  

eftersom det är först då fantastiken har något att särskilja sig ifrån. Först på 1800-talet blir 

realistiska litterära skildringar (det vill säga, utan fantastiska och övernaturliga inslag) dominerande 

inom skönlitteraturen.25

Paraplybegreppet fantastik kallas ibland också spekulativ fiktion och går egentligen utanför de 

välkända genrerna fantasy, science fiction och övernaturlig skräck. Det används dels för att visa 

likheterna mellan dessa genrer, men också för att fånga den litteratur som traditionellt inte räknas in  

i dem, antingen för att den skiljer sig rent formelmässigt eller för att den uppstod innan dessa genrer 

definierats. Fantastik kan sammanfattas som all litteratur med fantastiska, övernaturliga eller  

22 Stefan Ekman går djupare in på Tolkiens betydelse för fantasygenren i sin avhandling Reading worlds, writing 
landscapes, s. 21-22.

23 Se t ex Don D'Ammassas text om Lovecraft i Encyclopedia of fantasy and horror fiction, s. 221.
24 John-Henri Holmberg, Fantasy. Fantasylitteraturens historia, motiv och författare, s. 11.
25 Ibid.
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spekulativa inslag och som skildrar en värld som på en eller flera fundamentala punkter skiljer sig 

från ”vår” värld. Fantastik är alltså ett väldigt brett och ganska svåranvänt begrepp, under vilket 

man kan samla så vitt skilda verk som Oscar Wildes Dorian Grays porträtt (The Picture of Dorian  

Gray, 1980), de isländska sagorna i den poetiska Eddan och serieförlaget Marvel Comics' tecknade 

serier om Stålmannen och andra superhjältar. 

Är termen fantastik då alls användbar, om den nu är så spretig? Ja, ur ett litteratursociologiskt 

perspektiv, eftersom den fantastiska litteraturens läsargrupper överlappar varandra, ofta 

marknadsförs mot samma målgrupp, recenseras och rapporteras om i samma medier och 

distribueras via samma kanaler. I Sverige finns det bokhandlar som specialiserar sig just på 

fantastisk litteratur – det mest talande exemplet är Science fiction-bokhandeln i Stockholm och 

Malmö, som namnet till trots saluför all typ av fantastik. Ur ett fan- och läsarperspektiv är det också 

relevant att samla dessa olika typer av genrer eftersom de gärna diskuteras i samma forum. Några 

svenska exempel på detta är den fandrivna nättidskriften Vetsaga som publicerar essäer och artiklar 

på temat science fiction och fantasy i litteraturen26, och nätforumet Catahya där man diskuterar allt 

om fantastik i kulturella uttryck.27

Då fantastik är ett, ur akademisk synpunkt, ganska outforskat ämne, men med en väldigt bred 

läskrets och aktiv fanbase, kan det vara rimligt att ta i beaktande vad fansen anser vara fantasy – det 

vill säga, den konsensus som råder i de diskussioner som förs bland de mer insatta läsarna. På 

Catahya, ett av Sveriges mest välkända och välbesökta internetforum för fantastik, går debatten 

högt och lågt. Johan Sandberg, en av forumets moderatorer och återkommande skribenter, har delat 

in fantastik i fem kategorier – science fiction, gotisk skräck, magisk realism, folklore och fantasy. 28 

Medan detta inte ska betraktas som en officiellt vedertagen kategorisering, ger det en fingervisning 

om hur bred de fantastiska genrerna är. Folklore är, enligt Sandbergs definition, folksagor och 

muntligt sagoberättande, och inte av större relevans för den här studien. Folksagor och myter kan 

förvisso betraktas som förlagor till fantasyn, och den senare har lånat många av sina drag och teman 

från dessa, men är inte särskilt intressant när man studerar den moderna fantastikens position i 

samhället, och intar därmed ingen framträdande roll i den här studien.

Magisk realism är också en svår genre, som skiljer sig oerhört i fråga om status och kulturellt 

kapital från fantasyn. Högt aktade författare, till och med nobelpristagare, förknippas ofta med 

genren, som Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, Jorge Louis Borges och Gabriel García Marqués. 

Den stora skillnaden mellan magisk realism och fantasy, vilket också Sandberg påpekar, är att den 

26 vetsaga.se
27 www.catahya.net   
28 http://www.catahya.net/litteratur/johan.asp   2012-05-05.
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förra bör läsas metaforiskt snarare än bokstavligt,29 vilket till viss del kanske kan förklara dess höga 

litterära ställning i förhållande till fantasy. Magisk realism och fantasy anses ofta vara  närliggande 

genrer som är svåra att skilja åt, men det råder ingen tvekan om att de ändå intar väldigt olika 

positioner i den kulturella världen.30 Eftersom magisk realism sällan marknadsförs som fantasy eller 

genrelitteratur kommer den knappt beröras i den här studien. Istället ligger fokus i allt väsentligt på 

fantasy, science fiction och övernaturlig skräck.

I den här studien används begreppet ”övernaturlig skräck” för att kapsla in skräckavdelningen i 

fantastiken. Sandberg har i sin översikt över de fantastiska genrerna istället använt uttrycket ”gotisk 

skräck”, i avseende att skilja den från den realistiska skräcken där skräckelementen bygger på något 

som inte är övernaturligt eller spekulativt. Även om all gotisk skräck inte alls är övernaturlig är det  

ändå i den traditionen som den övernaturliga skräcken vuxit fram, via 1800-talets Mary Shelley och 

Edgar Allan Poe, genom pulptraditionens HP Lovecraft och Robert E Howard, till moderna 

författare som Stephen King och Anne Rice. Flera av genrens tidiga författare förknippas också med 

science fiction, ensam bland de fantastiska genrerna att inte behandla övernaturliga fenomen. 

Shelleys Frankenstein (1818) nämns ibland som den första science fictionromanen,31 Poe skrev 

rymdnovellen ”The Unparalleled Adventure of one Hans Pfaall” (1935) och i HP Lovecrafts 

kosmiska skräckhistorier skildras både rymdvarelser, utomjordisk teknologi och vetenskaplig 

spekulation rörande människans ursprung och genuppsättning. I nästa avsnitt förklaras skillnaden 

mellan science fiction och fantasy (och annan övernaturlig fantastik) närmare.

Fantasy

En relevant fråga är om, och i så fall hur, man alls kan definiera specifikt fantasy och skilja den från 

andra fantastiska genrer. Det finns en tendens att klumpa samman fantasy med science fiction i 

bokhandlarnas hyllor (även om specialiserade butiker som regel håller sig till någon sorts 

godtycklig indelning) och den smaksociologiska synen på fantasy som populärlitteratur gör att vissa 

verk som har tydliga fantasyinslag räknas bort då de anses höra till kvalitetslitteraturen. Synen på 

fantasy som undermålig litteratur eller litteratur främst riktad till barn håller envist i sig, och verk  

som anses intellektuellt och estetiskt högstående får därför inte beteckningen fantasy. Detsamma 

kan gälla om ett verk ska marknadsföras som kvalitetslitteratur för vuxna.

Genredefinitioner är ett vanskligt ämne och det är i princip omöjligt att dra några raka streck 

mellan olika underkategorier av fantasy, eller avgöra exakt hur fantasy skiljer sig från exempelvis 

29 Ibid. Se även Stefan Ekmans definition av fantasy i nästa avsnitt.
30 För en mer ingående diskussion om begreppet magisk realism, se Sharon Siebers artikel ”Magical realism” i The 

Cambridge Companion to Fantasy Literature (2012).
31 Se exempelvis Holmberg, s. 12, och Brian Stablefords artikel ”Science fiction before the genre” ur The Cambridge 

Companion to Science Fiction (2003), red. E. James och Farah Mendlesohn.
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science fiction, övernaturlig skräck eller magisk realism – det senare påstås ibland helt enkelt vara 

fantasy på romanska språk, framförallt spanska. Att göra en klar uppdelning mellan olika genrer är 

inte målet för den här studien, utan fantasy ska framförallt betraktas som det som marknadsförs som 

fantasy, kategoriseras som fantasy av bokhandlare, omnämns som fantasy i media och i allmänhet 

anses vara fantasy. Genrer bör ses som något högst föränderligt och subjektivt. Som Jerry Määttä 

uttrycker det i sin avhandling Raketsommar: Science fiction i Sverige 1950-1968 (2006):

Här påstås inte att det skulle finnas något sådant som rena verk eller genrer, eller att dessa klassificeringar  

på något vis skulle vara absoluta, ahistoriska eller intersubjektiva. Genrer ses här snarare som 

konstruerade, föränderliga, socioestetiska och i högsta grad överlappande företeelser, vilka både påverkar  

och påverkas av t. ex. mänsklig interaktion, andra genrer eller enskilda konstverk, kategorisering,  

klassificering och periodisering i litteraturkritik och litteraturhistorieskrivning, förläggares 

marknadsföring, eller bredare idéströmningar och samhälleliga fenomen.32

Det försiggår ändå ständigt diskussioner om vad fantasy egentligen är, och hur det definieras. Ett 

aktuellt och därtill svenskt inlägg i debatten är Stefan Ekmans avhandling Writing Worlds, Reading  

Landscapes. An Exploration of Settings in Fantasy (2010) som utforskar hur miljöerna används i 

fantasylitteraturen. Ekman är själv inte intresserad av att presentera en ny definition, även om han 

inte är helt tillfreds med många av de som tidigare lagts fram, utan skissar istället i grova drag fram 

de egenskaper som vanligen förknippas med genren och som i vissa fall måste betraktas som helt 

grundläggande. Helt centralt för fantasyn är element som enligt vår världsuppfattning och 

naturlagarna är att betrakta som omöjliga, och att dessa inslag inte förklaras på ett rationellt eller  

vetenskapligt sätt. Vidare ska dessa inslag inte läsas som allegoriska eller metaforiska, utan de är  

”verkliga” inom berättelsens ramar och måste accepteras som en del av den verklighet som 

författaren beskriver.33 Detta är grundläggande, men hur skiljer fantasy sig från övrig fantastik?

Jerry Määttä diskuterar definitioner av science fiction-genren, en genre som gärna marknadsförs 

och distribueras via samma kanaler som fantasy och inte sällan har en överlappande läsarkrets. Den 

fundamentala skillnaden mellan science fiction och fantasy – av vilka båda bör betraktas som 

spekulativa genrer – är premisserna på vilka de spekulativa inslagen baseras. Dessa fenomen (hos 

Määttä benämnda som novum, plural nova) måste i science fiction baseras på vetenskaplig eller 

pseudovetenskaplig spekulation, och kan röra sig både i det tekniska och naturvetenskapliga fältet 

likväl som i det samhällsvetenskapliga och humanistiska.34 I fantasy är den typen av förklaringar 

överflödiga. Även om det inom fantasy ofta presenteras en form av system, eller ramar, inom vilka 

de övernaturliga elementen måste hålla sig, är de ändå i grunden just det – övernaturliga.

32 Määttä, s. 26.
33 Ekman, s. 16.
34 Määttä, s. 42.
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När man talar om definitioner bör man också, vilket Määttä påpekar, se till genrens megatext. 

Megatexten består av de attribut, teman, situationer och rekvisita som är vanligt förekommande 

inom genren. I fallet science fiction nämner Määttä bland annat utomjordingar, robotar,  

parallellvärldar, tidsresor och virtuella verkligheter;35 hos fantasyn motsvaras dessa av exempelvis 

magi, drakar och mytologiska bestar, sekundära världar, älvor, troll et cetera. Det är kanske också 

främst utifrån ett verks megatextuella tillhörighet som man tematiskt åtskiljer exempelvis fantasy  

och övernaturlig skräck, två fantastiska genrer som är synnerligen svåra att särskilja. Ett verk där de 

övernaturliga inslagen består enbart eller huvudsakligen av exempelvis vampyrer, som Stephenie 

Meyers Twilight-svit eller Anne Rices romanserie Vampyrkrönikan (The Vampire Chronicles), skulle 

troligen, traditionellt sett, kort och gott kallas vampyrfiktion eller skräck snarare än fantasy – trots  

övernaturliga inslag. Om det däremot förekommer vampyrer i en kontext där fler fantastiska 

element är närvarande och framträdande – som i Terry Pratchetts romaner om Skivvärlden 

(Discworld) – skulle vampyrerna ses som en del av en fantasymiljö. Det är dock viktigt att komma 

ihåg att den här typen av definitioner är väldigt flytande och föränderliga, för att inte nämna 

omdebatterade, och har börjat luckras upp under senare år allt eftersom begreppet urban fantasy 

vunnit mark.

Viktigast för den här studien är det som Määttä kallar för den paratextuella definitionen, det vill  

säga, fantasy är det som utgör en marknadskategori på bokmarknaden.36 Ett verk identifieras här 

efter hur det marknadsförs, vilken serie eller förlag det tillhör, vem författaren är, vad den har för 

titel, hur den behandlas i media och var verket är placerat i bokhandeln. Den här definitionen är 

speciell eftersom den förhåller sig till faktorer som står utanför själva texten, det litterära verket,  

men är den mest relevanta för en litteratursociologisk marknadsstudie. Fantasy definieras här först 

och främst som det som marknadsförs och distribueras under etiketten fantasy.

Subgenrer och uppdelningar i fantasy

Fantasy måste betraktas som ett brett begrepp, som i sin tur spänner över en mängd subgenrer. Den 

kanske vanligaste uppdelningen inom fantasygenren är mellan så kallad ”högfantasy” (high fantasy) 

och ”lågfantasy” (low fantasy). Med högfantasy avses vanligen ett scenario som utspelas i en helt 

fiktiv värld, exempelvis Midgård (Middle-Earth) i Tolkiens Sagan om ringen (Lord of the rings,  

1955),37 som inte har någon koppling till den världen som vi befinner oss i utan är en autonom plats 

35 Määttä, s. 42-43.
36 Määttä, s. 45. Määttä använder naturligtvis själv definitionen i fråga om science fiction, men den kan enkelt  

appliceras även på andra genrer, med fördel fantasy eftersom denna i mångt och mycket bygger på rekvisita.
37 Tolkiens berömda fantasytrilogi går, passande nog, under tre olika samlingsnamn på svenska: Sagan om ringen, 

Härskarringen och Ringarnas herre. Sagan om ringen är egentligen den svenska titeln på trilogins första del när den 
kom ut i Sverige 1959, och kom att i folkmun bli synonym med hela trilogin, trots att förlaget AWE-Gebers gav 
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med egen geografi, historia och, i vissa fall, fysiska lagar. En sådan värld kallas ofta för en sekundär 

värld, ett begrepp som myntades av Tolkien själv och som står i motsats till den primära världen, det  

vill säga den verklighet vi befinner oss i. Enligt John Clute och John Grant i Encyclopedia of  

Fantasy är en sekundär värld i de allra flesta fall synonym med begreppet ”otherworld”:

The two terms are indeed often used (…) to designate autonomous worlds that are not bound to the 

mundane world (the lands of the dead from which GHOSTS make their forays, and other territories 

common to SUPERNATURAL FICTION, are therefore excluded) and which are impossible in terms of 

our normal understanding of the sciences and of history (…) and which are self-coherent in terms of 

STORY (that is, they exist in a time and place and REALITY in which stories can be told, believed and 

returned to – like the Middle-Earth created by J.R.R. TOLKIEN).38 (Orig. kursiv och versaler.)

Begreppet ”otherworld” kan dock, enligt Clute och Grant, ses som ett bredare begrepp än ”sekundär 

värld”. En ”otherworld” kan vara omöjlig och styras av arbiträra lagar, som exempelvis i Lewis 

Carrolls Alice i Underlandet och Alice i Spegellandet, medan en sekundär värld, hur skiljd den än är 

från den primära världen, allt som oftast har fasta regler och fysiska lagar att förhålla sig till. Det 

finns ingen svensk motsvarighet till begreppet ”otherworld” och därför kommer ”sekundär värld” 

konsekvent användas i den här studien.

Lågfantasy, eller low fantasy, utspelas följaktligen i en värld liknande den primära världen, men 

med avgörande skillnader. Exempel på den här typen av fantasy är flera av Neil Gaimans verk, som 

Amerikanska gudar (American Gods, 2001) och Anansi Boys (2006), eller JK Rowlings bokserie 

om den unge trollkarlen Harry Potter, vilka ofta pekas ut som ett välkänt lågfantasyverk. I Rowlings 

universum existerar Europa, London är Storbritanniens huvudstad och vi kan anta att det en gång 

vandrat dinosaurier på planeten – kort sagt, det är en värld förvillande lik den vi ser varje dag, men 

med den viktiga skillnaden att magi existerar och det finns trollkunniga människor och 

övernaturliga varelser som lever och verkar utan omvärldens allmänna kännedom. Harry Potter-

böckerna är dock inte helt givet lågfantasy, eftersom man skulle kunna hävda att det 

trollkarlssamhälle som böckerna skildrar är en fiktiv värld inuti vår värld, och innehåller dessutom 

många element som vanligen förknippas med högfantasy. Lågfantasy skiljer sig ofta från 

högfantasyn i fler aspekter än hur mycket världen påminner om vår egen – det brukar vara mindre 

betoning på ödet och kampen mellan ont och gott, och mer fokus på karaktärer och relationer. Det 

finns dock gott om undantag från denna mycket generella regel; Harry Potter-böckerna är tämligen 

ödesmättade och kampen mellan den onda och den goda sidan är central. I Terry Pratchetts och 

böckerna samlingsnamnet Härskarringen. 2004 gav Norstedt förlag ut en nyöversättning där trilogin benämndes 
Ringarnas herre. I den här studien används Sagan om ringen konsekvent om hela trilogin eftersom det är den mest 
bekanta benämningen även hos de som inte är så insatta i genren.

38 Clute & Grant, s. 738.
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George RR Martins fantasyhistorier i sekundära världar, å andra sidan, är ont och gott ofta en fråga 

om perspektiv, och karaktärernas relationer utgör en viktig del av handlingen. Den här mycket 

förenklade uppdelningen mellan hög och låg fantasy är omdiskuterad, och ibland används 

begreppen snarare för att åtskilja fantasy med många övernaturliga och verklighetsfrämmande 

inslag (högfantasy) från historier där det fantastiska är något mer nedtonat (lågfantasy).

Urban fantasy är också en undergenre till fantasy där miljön är avgörande, då den utspelas 

huvudsakligen i stadsmiljö.39 Ofta är det fiktion som utspelar sig i författarens samtid och i den 

primära världen, som exempelvis Neil Gaimans Amerikanska gudar, men det kan lika gärna vara en 

historisk, framtida eller helt fiktiv miljö. Urban fantasy har ibland använts närmast synonymt med 

lågfantasy i modern tid, och vissa av informanterna som intervjuats för studien tolkar begreppet på 

det viset. Den här subgenren har ökat explosionsartat under 2000-talet och har nästan utvecklats till  

en alldeles egen genre dit man gärna räknar exempelvis vampyrromaner, och ibland används 

uttrycket ”urban fantasy & skräck”, exempelvis på Science fiction-bokhandelns hemsida. Sagda 

bokhandel har under många år haft en avdelning med kundtips på sin hemsida märkta ”Månadens 

fantasy” och ”Månadens sf”, och har på senare tid också fått tillskottet ”Månadens urban”40 (man 

menar då både fantasy och skräck). Då science fictionbokhandeln utgör något av ett nav i svensk 

fantastikkultur och speglar både det svenska och det internationellt västerländska utbudet av 

fantastik är detta en indikation så god som någon på att urban fantasy och skräck har blivit alltmer 

populärt de senaste åren. Genren skiljer sig från episk högfantasy inte bara i sina miljöer och teman, 

utan också med det faktum att många av de stora författarna – Stephenie Meyer, Charlaine Harris,  

Holly Black med flera – är kvinnor och har kvinnliga protagonister i sina verk. Urban fantasy har 

därmed ibland kommit att betraktas som en genre främst avsedd för kvinnliga läsare, något som 

möjligen understryks av att romantiska teman är vanligt förekommande.

Utöver nämnda ganska välkända subgenrer har en handfull forskare och akademiker gjort sina 

egna uppdelningar inom fantasy. Precis som i ovan nämnda fall så utgår dessa definitioner ofta från 

hur världen gestaltas och hur det fantastiska och övernaturliga tar sig uttryck, ibland också från 

vilka fantasyelement som står i fokus (magi, vampyrer, mytologiska varelser et cetera) eller hur 

vanligt förekommande dessa är. Värd att nämna är Farah Mendlesohn, som i sin Rhetorics of  

fantasy (2008) gjort en indelning som grundar sig i hur läsaren och karaktärerna presenteras för den 

värld som målas upp: The portal-quest fantasy, the immersive fantasy, the intrusion fantasy och the 

liminal fantasy.41 Mendlesohn är också redaktör för boken The Cambridge Companion to Fantasy  

39 Definition på urban fantasy från Clute & Grant, s. 975. För en mer ingående diskussion om urban fantasy, se 
Alexander C. Irvines artikel ”Urban fantasy”, ur James & Mendlesohns The Cambridge Companion to Fantasy 
Literature (2012).

40 Från bokhandelns hemsida: http://www.sfbok.se/fantazin/horrorklubb.asp 2012-05-05.
41 Farah Mendlesohn, Rhetorics of fantasy (2008).
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Literature (2012) tillsammans med Edward James. I bokens tredje del, vilken redaktörerna givit 

titeln ”Clusters”, beskrivs olika typer eller subgenrer av fantasy. Där talas bland annat om urban 

fantasy och magisk realism, men även genrer som Quest fantasies, Dark fantasy and paranormal  

romance och Historical fantasy. Quest fantasy är kanske den mest klassiska formen av fantasy, som 

ofta utspelar sig i en sekundär värld där det inte sällan finns en ganska svartvit uppdelning mellan 

”onda” och ”goda” krafter. Den klassiska historien är att protagonisten, som gärna lever ett lugnt, 

händelselöst liv, förses med en viktig uppgift, på vilken inte sällan hela världens öde vilar.  

Berättelsen skildrar sen den gode hjältens händelserika resa när han försöker slutföra sitt uppdrag 

och till slut konfrontationen med den onde antagonisten.42 Tolkiens Sagan om ringen är naturligtvis 

det mest uppenbara exemplet på detta, men det finns många fler. Då quest fantasy inte har någon 

motsvarighet på svenska används begreppet ”episk fantasy” i den här studien. 

Dark fantasy, eller mörk fantasy, har kommit att användas närmast synonymt med övernaturlig 

skräck, och används om exempelvis vampyrromaner och spökhistorier. Det är svårt att avgöra exakt 

var gränsen mellan övernaturlig skräck och ”dark fantasy” går, eftersom båda genrerna delar både 

teman och i viss utsträckning författare. Roz Kaveney skriver i sin artikel Dark fantasy and 

paranormal romance:

Part of the difference is that the central aim of horror is to create catharsis by confronting the reader with  
a world in which the worst thing happens to the characters with whom we identify, whereas the 
protagonist of dark fantasy comes through that jeopardy to a kind of chastened wisdom […].43

En annan viktig skillnad kan också sägas vara att skräck i viss utsträckning har som syfte att få 

läsaren att bli rädd eller känna obehag, medan detta nödvändigtvis inte är målet i mörk fantasy.  

Paranormal romance är en sorts subgenre till mörk fantasy som har romantik som ett av sina 

huvudteman, exempelvis Stephenie Meyers Twilight-romaner eller Charlaine Harris' böcker om 

Vampyrerna i Morganville.

Historical fantasy, eller historisk fantasy, är å sin sida ganska självförklarande – det är en 

berättelse som utspelas i en historisk miljö, men med fantasyinslag. Eftersom fantasy ofta utspelar 

sig i en miljö som påminner om europeisk högmedeltid eller någon annan svunnen tid, är det kanske 

inte konstigt att vissa författare väljer att skriva historiska verk med fantasyinslag. Samtidigt är den 

en närmast paradoxal genre, vilket vissa forskare påpekat, eftersom fantasy till sin natur är 

orealistisk, och den historiska romanen ofta strävar efter just realism och historisk korrekthet.44 

Trots detta så finns den flera romaner som klassas in i den här genren, exempelvis Susanna Clarkes 

Jonathan Strange & Mr Norrell (2004), som utspelar sig i England under tidigt 1800-tal.

42 W. A. Senior, s. 190.
43 Kaveney, s. 217.
44 Se Veronica Schanoes artikel ”Historical fantasy” ur The Cambridge Companion to Fantasy Literature (2012).
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Fantastik – den svenska marknaden idag

Polariseringen är en konsekvens av kontraktionen och koncentrationen, och den har lett till en växande  
klyfta: mellan stora och små förlag, mellan stora och små bokhandlar, mellan de få författare som kan  
leva av att skriva och de många med växande sociala problem, mellan bestsellerlistans hits och de 
tiotusen titlar som faller döda till marken.45 - Hans Hertel

Om man ska sammanfatta den svenska förlagsmarknaden så kan man säga att det finns tre stora 

koncerner, ett antal mellanstora förlag och en uppsjö av småförlag. Ann Steiner påpekar att det är  

svårt att avgöra vad som är ett mellanstort förlag och vad som är ett litet förlag, eftersom det finns 

flera olika måttstockar – antal utgivna titlar per år, omsättning, försäljningssiffror eller kulturellt  

inflytande.46 I en del fall, som med de tre riktigt stora koncernerna, är skillnaden mellan dessa och 

de mindre förlagen emellertid tillräckligt påtaglig för att det ska vara välmotiverat att dra en  

skiljelinje dem emellan. Vad som ska räknas som riktigt små förlag och bara halvsmå eller  

mellanstora förlag är dock knepigare; Steiner nämner Ordfront och Bokförlaget Atlas som exempel 

på mindre förlag, men dessa är fortfarande långt mycket mer väletablerade och har en större 

personalstyrka än exempelvis Mörkersdottir, Alastor Press och Neogames som får representera de 

riktigt små förlagen i den här studien. Förlag som inte har någon utgivning av fantastik har helt 

uteslutits ur följande redogörelse.

Vidare är det näst intill omöjligt att ge en översiktlig bild över den svenska fantastikmarknaden.  

Det skulle kräva tillgång till en fullständig förteckning över alla förlags utgivning, deras omsättning 

och distribution samt en sammanställning av dessa data med hänsyn till många andra faktorer. Man 

ska också ha i åtanke att fantastik är ett mycket brett begrepp och kan betyda olika saker i olika 

sammanhang, och att hitta statistik på olika litterära genrer är dessutom nästan omöjligt. Det organ 

som står för de mest översiktliga siffrorna, Svenska förläggareföreningen (SvF), delar bara in 

statistiken i mer lättidentifierade kategorier som lyrik och dramatik, översatt och icke översatt  

skönlitteratur, barn- och ungdomslitteratur med mera. Föreningen visar dessutom bara siffror för de 

förlag som är medlemmar, vilket är långt ifrån alla, särskilt när det gäller mindre, specialiserade  

förlag. Man ska också ha i åtanke att bokbranschen är i ständig förändring – många av de förlag 

som presenteras närmare i den här studien startades för mindre än tre år sedan, och nya förlag 

startas ständigt, eller köps upp, säljs, eller går i konkurs. 

Förlagsjättarna – Bonniers, Norstedts och Forma

Det går ändå att se flera trender i den svenska fantastikutgivningen, särskilt hos de stora förlagen. 

45 Hertel, s. 206.
46 Steiner s. 77.
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Den allra tydligaste är att den består i oerhört stor utsträckning av översättningar från 

angloamerikanska författare, inte sällan internationella bästsäljare och gärna efter att verken 

aktualiserats i filmatiseringar och dylikt. I Sverige finns det, enkelt uttryckt, tre stora 

förlagskoncerner: Bonnierförlagen, Norstedts förlagsgrupp och Forma Publishing Group, som alla 

tre äger ett antal förlag som ingår i koncernen. I följande avsnitt berättas kortfattat om utgivningen 

av fantastisk litteratur vid de stora förlagen, men det är viktigt att poängtera att detta bara är för att  

ge en fingervisning om de stora förlagens utbud, inte en heltäckande bild.

Bonnierförlagen

Albert Bonniers förlag är ett av landets äldsta bokförlag och Bonnierförlagen står för en betydande 

del av den svenska bokmarknaden, med en årsomsättning på runt 2,5 miljarder svenska kronor och 

en mångtalig och brokig skara underordnade förlag.47 Där samsas allmänutgivande förlag som 

Albert Bonniers förlag, Forum förlag och Wahlström & Widstrand med mer specialiserade dylika 

som Bonnier fakta, Bonnier audio och det relativt nystartade 2244, som fokuserar på 

kvalitetslitteratur från länderna vid Svarta havet. E-bokhandeln Adlibris, en viktig aktör på den 

svenska marknaden, ägs också av Bonnierkoncernen. Det är värt att notera att den skönlitterära 

utgivningen tycks ha expanderat kraftigt de senaste åren, med sju förlag som publicerar 

skönlitteratur 2012 att jämföra med fyra 2009. Många av förlagen publicerar främst facklitteratur 

eller annan typ av litteratur som inte är av intresse här, och förutom bokutgivning ägnar sig 

Bonnierkoncernen också åt att ge ut tidskrifter, affärstidningar och dagstidningar, samt andra typer 

av medier som TV, film och musik.48

I april 2012 lät Bonnierförlagen annonsera startandet av ett nytt förlag med fokus på just 

genrelitteratur, Fenix, som bland annat ska ge ut urban fantasy och därmed följer den allmänna 

lågfantasytrend som tycks råda. Andra genrer som man uppges ska fokusera på är historiska 

romaner, romantik och spänning, och målgruppen anges vara kvinnor som vill ha läsning som 

underhållning.49 Huvuddelen av de författare som anges publiceras hos förlaget är 

angloamerikanska och, något ovanligt i fantasy överlag men inte inom urban fantasy, kvinnor. Det 

mest kända namnet i sammanhanget är förmodligen Charlaine Harris, författaren bakom 

47 Företagets egna uppgifter enligt http://www.bonnierforlagen.se/OmOss/, http://www.albertbonniersforlag.se/Om-
forlaget/ 2012-04-15.

48 För den intresserade finns en kortfattad översikt över Bonniers utgivning och förlag från 2009 hos Steiner, sidorna 
79-81. Se också Staffan Sundins Från bokförlag till mediekoncern. Huset Bonnier 1909-1929 (2006) och Mats 
Larssons Förlag, konglomerat och mediekoncern 1953-1990. Bonniers – en mediefamilj (2001). 

49 Artikel om förlaget på Bonnierförlagens hemsida: 
http://www.bonnierforlagen.se/Nyhetsarkiv/2012/Bonnierforlagen-startar-Fenix—ett-nytt-forlag-inom-
genrelitteratur/.
Förlagets hemsida: http://www.fenixbok.se/.
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vampyrromanerna om Sookie Stackhouse, som är förlagan till den mycket populära HBO-tvserien 

True Blood. Förlagets produkter är mycket specifikt riktat till kvinnor och har en ganska klassisk 

genrelitteraturprofil, med billiga böcker och ett ”månadens bok”-erbjudande. Urban fantasy är här 

direkt riktat till kvinnor, en grupp läsare som annars sällan förknippas med just fantastik. Förlaget är 

en indikation på hur också subgenrer inom fantastik kan bli könskodade.

I övrigt har få av de som i nuläget samlas under Bonnierflaggan något direkt fokus på fantastisk 

litteratur. Det lysande undantaget är Mix förlag, en tämligen färsk nykomling i Bonnierfamiljen som 

startades hösten 2011 och ger ut både fysisk och digital litteratur. Mix ger inte enbart ut fantasy, 

science fiction och skräck utan också deckare, klassiker och kärlekshistorier, med den förenande 

faktorn att målgruppen är crossover.50 Förlaget fokuserar mycket på digital litteratur och distribuerar 

e-böcker (främst kortare noveller) direkt via hemsidan,51 men ska i juni 2012 släppa en svensk 

översättning av den internationellt erkände fantasyförfattaren Neil Gaimans mastodontverk 

Amerikanska gudar. Värt att nämna är att ett annat bonnierförlag, Forum, redan 2003 gav ut samma 

verk på svenska och att den nya utgåvan kallas för jubileumsutgåva. En anledning till att man väljer  

att släppa den här titeln på nytt kan vara att det amerikanska produktionsbolaget HBO planerar att  

sända en TV-serieversion av boken under 2013, något som säkerligen kommer att ge försäljningen 

en skjuts. Det ska dock påpekas att Mix också ger ut fantastiska romaner av betydligt mindre 

välkända författare, både svenska och engelska. Tyngdpunkten inom den fantastiska utgivningen 

ligger på modern urban fantasy och lågfantasy.

Det är också Bonnierförlagen som står för den svenska utgivningen av den populära 

fantasyförfattaren George RR Martins romanserie Sagan om is och eld (A song of ice and fire, 

1996-2011, sista delarna ej utgivna), hos Forum förlag och Månpocket. Böckerna fanns i 

översättning sedan tidigare, gavs ut på nytt i samband med att HBO sände en TV-serie baserad på 

serien under titeln Game of Thrones, som gjorde stor succé och också togs in av SVT. Utöver 

Martin har Forum ingen fantastikutgivning att tala om i dagsläget, men Månpocket distribuerar 

aktivt flertalet fantastiska titlar: Vampyrromanen Vampyrens märke (2007) av P. C. Cast och Kristin 

Cast, Charlaine Harris' vampyrromaner, Lian Hearns japaninspirerade fantasyserie om klanen Otori 

med flera. Månpocket är dock att betrakta som en något udda fågel eftersom det ägs av både 

Norstedts förlagsgrupp och Bonnierförlagen, tar in verk från andra förlag och dessutom har en egen 

utgivning av originalmanus. Förlaget står idag för ungefär 40% av pocketmarknaden och därmed 

också för en betydande del av den fantastik som ges ut i pocketformat på svenska.52 På bokförlaget 

Semic finns en del fantasyutgivning riktad till barn och ungdomar, bokserier som Kristin Cashores 

50 Se ”crossover” under avsnittet ”Terminologi” i uppsatsens inledande kapitel.
51 http://www.mixforlag.se/  
52 Från förlagets hemsida: http://www.manpocket.se/Om-oss/Historik/ 2012-05-13.
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De utvalda (2011-2012), Michelle Pavers Vargbröder (Chronicles of Ancient Darkness, 2004-2009), 

Peter Bergtings Legenden om Morwahyle (2011) med flera. Bonnier Carlsen ger ut barn- 

ungdomsfantasy av bland annat Christopher Paolini och några svenska författare som Martin 

Widmark och Jo Salmson. På Semic finns även vuxenfantastik av Michelle Paver, och Wahlström & 

Widstrand, som också ingår i Bonnierkoncernen, står bakom utgivningen av skräckförfattaren 

Anders Fagers verk. 

Det är uppenbart att det finns några riktiga storsäljare och viktiga namn inom genren på 

Bonnierförlagen. George R. R. Martin har gjort enorm internationell succé och Neil Gaiman räknas 

ofta till den moderna fantasyns riktigt stora namn. På Albert Bonniers förlag ges klassiker som 

Harry Martinsons science fictionepos Aniara. En revy om människan i tid och rum (1956) ut. Ändå 

kan man inte kalla utbudet brett, särskilt inte när det kommer till vuxenfantastiken. Det möjliga  

undantaget är Mix som har en imponerande bredd av både fantasy, science fiction och skräck, dock 

framförallt i e-boksformat. Det nya projektet Fenix kanske markerar Bonniers verkliga intåg på 

fantastikens slagfält – ett projekt som dessutom har en kvinnlig målgrupp.

Norstedts förlagsgrupp

Norstedts förlagsgrupp är tillsammans med e-bokhandeln Bokus, Coop böcker och 

Akademibokhandeln en del av Kooperativa förbundets förlags- och bokhandelsverksamhet, KF 

media. I förlagsgruppen ingår Norstedts, ett allmänutgivande förlag med vuxen målgrupp, samt 

Rabén och Sjögren som ger ut media för barn och ungdomar. Utöver detta har man också märket 

Panpocket, som står för Norstedts skönlitterära pocketutgivning. För bara några år sedan fanns det 

betydligt fler förlag och imprints som stod under Norstedts, men under 2008-2009 gick många av 

dem helt enkelt upp i Norstedts respektive Rabén & Sjögren.53 2011 lade man även ner imprintet 

Tivoli som fokuserade på kommersiell skönlitteratur, ett tilltag som mycket väl kan ha påverkat  

Norstedts fantastikutgivning. Nedskärningarna på antalet förlag och imprints speglar en 

nedskärning i utgivningen i stort, särskilt utgivningen av genrelitteratur och kommersiell 

skönlitteratur.54

Rörande fantastikutgivningen utmärks den av få men oerhört namnkunniga författare, bland 

annat står förlaget för utgivningen av både JRR Tolkien och JK Rowling i Sverige. I samma veva 

som de framgångsrika filmatiseringarna av Tolkiens Sagan om ringen-trilogi börjat gå upp på 

biograferna gav förlaget ut Åke Ohlmarks gamla översättning i en nyutgåva, och ett par år senare 

53 Steiner s. 81.
54 Norstedts har under de senaste decenniet präglats av flera kriser och omstruktureringar, vilket framgår av Ann  

Steiners korta översikt i Litteraturen i mediesamhället, sidorna 81-83. För vidare läsning, se Bo Petersons 
Boktryckaren som förläggare (1993) samt PAN på Riddarholmen (1998).

35



startades ett uppmärksammat och omdiskuterat projekt att släppa en nyöversättning av trilogin. Idag 

ger förlaget fortfarande ut båda översättningarna, samt en rad andra Tolkienböcker och även en del 

facklitteratur om Tolkien. När man år 1999 började ge ut Rowlings populära barn- och 

ungdomsserie om trollkarlen Harry Potter gjordes det på förlaget Tiden, men tillsammans med 

Tidens övriga utgivning gick de så småningom upp i Rabén & Sjögren. Harry Potter kan bara antas 

ha varit oerhört lukrativt för förlaget, som ändå – barn- och ungdomsmålgruppen till trots – inte har 

särskilt många andra fantasytitlar i sin utgivning. 

Bland förlagets övriga titlar som riktar sig till vuxna finns ett fåtal fantastiska verk, ofta 

lågfantasy i historiska miljöer som Susanna Clarkes Jonathan Strange & Mr Norrell (2005) och 

Erin Morgensterns Nattens cirkus (The Night Circus, 2011). Även postapokalyptiska verk som 

Justin Cronins Flickan från ingenstans (The Passage, 2010) förekommer, liksom spänningsromaner 

med mer suggestiva övernaturliga inslag som Joe Hills Horn (Horns, 2010). Alla dessa verk är 

tydligt riktade till vuxna läsare, har lite eller inget gemensamt med den traditionella, episka  

högfantasyn och tycks inte marknadsföras specifikt som fantastik. Både Clarke och Cronin innehar 

mycket högt kulturellt kapital för att vara fantastik, och har nått läsare även utanför den klassiska 

målgruppen. Det är möjligt att det finns en rädsla för att man avskräcker läsare som vanligen inte 

uppskattar den typen av litteratur. Mycket lite i böckernas utformning säger någonting om deras 

genretillhörighet, och ingen av dem är sorterade under någon given genre annat än skönlitteratur på 

koncernens e-bokhandel Bokus. Det senare kan tyckas lite märkligt, eftersom framförallt Jonathan 

Strange & Mr Norrell framhållits som en av 2000-talets bästa fantasyromaner och vann år 2005 det 

prestigefyllda ”Hugo award for best novel”, som årligen delas ut av World Science Fiction Society 

till en fantasy- eller science fiction-roman.55 Det är nästan som om Norstedts inte riktigt vill skylta 

med att man ger ut fantasy och andra fantastiska genrer, såvida det inte är verkligt klassisk sådan 

(Tolkien) eller riktat till barn och ungdom (Rowling). 

Forma Books

Forma Books är en del av det norskägda mediebolaget Forma Publishing Group, som ger ut 

tidskrifter i flera skandinaviska länder samt Lettland. Dessutom driver bolaget fyra bokförlag i  

Sverige: Ica bokförlag, B. Wahlströms bokförlag, Damm förlag och Ponto pocket. Ica bokförlag ger 

ut bland annat kokböcker och biografier, och under Pontos märke publiceras alla koncernens 

pocketböcker, samt några titlar som går direkt till pocket, exempelvis Douglas Adams humoristiska 

science fictionserie Liftarens guide till galaxen (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, 1979-1992). 

Mest intressant är Damm förlag och B. Wahlströms, skönlitterära förlag som båda har en gedigen 

55 http://www.webcitation.org/5yVVIasNL   2012-04-18.
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fantastikutgivning där Damm riktar sig till vuxna och B. Wahlströms till barn och ungdomar. Av de 

tre stora förlagsgrupper som presenteras här står Forma för det absolut bredaste utbudet av episk 

high fantasy, med många av genrens mest kända nutida namn.

B. Wahlströms har länge varit ett förlag som förknippas med billiga, lättlästa böcker för barn och 

ungdom, även om man ursprungligen var ett billighetsförlag för vuxna.56 Förlaget är känt för sina 

ungdomsserier, som getts ut sedan 1914 och är märkta med röda bokryggar om böckerna riktar sig 

till flickor och gröna dylika om de riktar sig till pojkar. Dessa serier, med samma färgkod, säljs än 

idag hos förlaget. Värt att anmärka är att trots att fantasy och skräck länge betraktats som manliga 

genrer har flera av de rödryggade romanerna fantasyteman, och en serie – Deltoras bälte (Deltora 

Quest, 2000-2004) av Emily Rodda – finns med både röda och gröna ryggar. Emily Rodda står för 

de flesta fantasytitlarna bland de rödgröna serierna, och den övernaturliga skräcken – som är 

rödmärkt – representeras huvudsakligen av författarinnan Sharon Siamon och hennes böcker om 

Rysarklubben. Även utanför de rödgröna serierna står B. Wahlströms för den svenska utgivningen 

av flera stora internationella fantastikförfattare, som David Eddings, Clive Barker, Eoin Colfer och 

Stephenie Meyer, samt även en lång rad mindre kända namn. Vampyrer, spöken och varulvar är 

vanliga företeelser och den övernaturliga skräcken dominerar.

Damm förlag grundades 1941 och hette tidigare Richters. Förlaget har under hela sin aktiva tid 

haft en bred utgivning, med många populärlitterära författare och genrer, exempelvis samarbetade 

man under en tid med Walt Disney och mellan 1988 och 2007 var man en del av danska 

Egmontkoncernen, som bland annat ger ut serietidningar och liknande media.57 Förlaget har 

fortfarande en väldigt populärlitterär utgivning, vilket speglas i dess breda fantastikutbud. Många av 

samtidens mest välkända angloamerikanska högfantasyförfattare återfinns här, som Terry 

Goodkind, Patrick Rothfuss, Joe Abercrombie, Raymond E Feist, Terry Pratchett, Tad Williams, 

David Eddings med flera, plus några svenska namn och även en roman av Neil Gaiman; Stardust 

(1998), som gavs ut i samma veva som den filmatiserades. Detta understryks av att bokomslaget är 

identiskt med en av filmens affischer. De flesta av de nämna författarna har relativt lågt kulturellt  

kapital även för att vara fantasy, med möjligt undantag för Gaiman och Pratchett som har mycket  

lite gemensamt med den klassiska, episka fantasyn, och en del av dem betraktas traditionellt som 

ungdomsförfattare. Däremot är flera av dem internationella bästsäljare, även om de sällan tilltalar  

läsare utanför den klassiska målgruppen.

Damm skäms inte för att man ger ut fantastik utan har en sektion på sin hemsida betitlad just 

”Fantasy och Science fiction”, likväl som sektionerna ”Deckare, thrillers och spänning” och ”Serier 

56 Steiner s. 83.
57 Ibid.
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och skämtteckningar”58, genrer som sällan anses ha särdeles högt kulturellt kapital. Bokomslagen 

för också tankarna till genren, då de ofta pryds av grälla färger och motiv som svärd, slott och män i 

rustning. Detta kan jämföras med Norstedts utbud, som inte delas in i populära genrer alls (med 

undantag för deckare) och som gärna har mer diskreta och mindre äventyrliga omslag, Tolkien 

undantaget. Damm kan i flera avseenden ses som en antites till Norstedts.

Mellanstora förlag 

Här börjar det bli svårt att dra en gräns – vilka förlag är ”små” och vilka är ”medel”? Det vore inte 

helt korrekt att enbart titta på omsättning eller antal utgivna titlar, då detta inte säger något om 

exempelvis hur etablerat förlaget är eller vilken kulturell status det besitter. Det är med andra ord  

flera olika faktorer som måste beaktas – och för att ett förlag ska vara intressant för den här studien, 

måste det dessutom ha någon form av fantastikutgivning.

Natur & Kultur är ett allmänutgivande förlag med ett omfattande utbud av läromedel, men som 

också har en relativt bred skönlitterär utgivning. Den icke-facklitterära utgivningen uppskattas till  

ungefär 100 titlar per år59 och förlaget har stått för den svenska utgivningen av internationellt kända 

högfantasyserier som Robert Jordans mycket populära och omfattande Sagan om drakens återkomst 

(Wheel of Time, 1990-2010, sista delen ej utgiven), Robin Hobbs bokserier Berättelsen om 

fjärrskådarna (The Farseers, 1995-1997) och Handelsmännen och de magiska skeppen (The 

Liveship Traders, 1998-2000), samt Stephen Donaldsons Kampen om Mordant (Mordant's Need, 

1987). Förlaget har även givit ut mer klassisk fantastik, som TH Whites Kung Artur-saga Svärdet i  

stenen (The Once and Future King, 1958) och Isaac Asimovs science fictionromaner och 

novellsamlingar från 1950-talet. Idag är dock det fantastiska utbudet betydligt smalare, och förlaget  

tillhandahåller numera bara Philip Pullmans högfantasytrilogi om den mörka materian (His Dark 

Materials, 1995-2000) samt Asimovs klassiska novellsamling Jag, Robot (I, Robot, 1950).

Ett annat förlag som bör falla i den här kategorin är Bra Böcker, som ingår i Cydoniakoncernen 

tillsammans med bland annat Nationalencyklopedin. Förlaget har en stadig utgivning som 

uppskattades till ungefär 30 titlar om året 2009,60och bör på grund av detta samt den etablerade plats 

det intar på den svenska bokmarknaden räknas till som ett ganska centralt förlag i Sverige. 

Utgivningen är bred och innefattar både skönlitteratur, facklitteratur, ljudböcker och lexikon, med 

ett litet men prestigefyllt utbud fantastisk litteratur. Stephen Kings högfantasyserie Det mörka 

tornet (The Dark Tower, 1982-2012) är de enda fantasyverk förlaget distribuerar i nuläget (även om 

de tidigare även givit ut bland annat Gene Wolfe). I övrigt ger man också ut Släktet (The Strain 

58 Förlagets hemsida: http://  www.damm.se  /Bocker/Alla-genrer/   
59 Siffra från år 2007. Steiner, s. 84.
60 Steiner, s. 85.
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2009-2011), Guillermo del Toro och Chuck Hogans vampyrtrilogi, där dystopisk science fiction 

möter skräckelement. Övernaturlig skräck finns också representerat hos Bra Böcker, av bästsäljande 

författare som Stephen King och Dean Koontz. Dessa namn förknippas förvisso sällan med högt 

kulturellt kapital, men är välkända och, åtminstone i fallet King, närmast ikoniska namn inom 

genren. Det mörka tornet är en ganska udda fantasysaga, som utspelas i vad som närmast kan 

beskrivas som en surrealistisk vilda västernmiljö, och ligger långt från den klassiska högfantasyn 

som ofta förknippas med en värld som påminner om europeisk högmedeltid.

Ordfront förlag är en del av den ideella föreningen Ordfront, som verkar för demokrati och 

öppen samhällsdebatt, utan att vara bunden till något politiskt parti. Förlaget har en utgivning på 

ungefär 30 titlar om året, och dessutom ungefär 5-10 tecknade seriealbum under imprintet Galago.61 

Ordfront förknippas i huvudsak med politisk och samhälleligt engagerad litteratur, men är också 

förlaget som står bakom utgivningen av Sveriges kanske första riktigt stora fantastiska författare, 

John Ajvide Lindqvist. Lindqvist skriver övernaturliga skräckromaner i en modern svensk urban 

miljö, där zombies och vampyrer möter vardagsrealism. Lindqvist har skördat stora framgångar 

även internationellt, och hans debutroman Låt den rätte komma in (2004) har filmatiserats både i en 

svensk version och en hollywoodversion, den senare under titeln Let me in (2010).

Magisk realism finns representerat på den svenska bokmarknaden främst via Bazar förlag, som 

ger ut exempelvis Paulo Coelhos bästsäljande romaner där mer subtila övernaturliga inslag som 

profetior och dylikt är vanliga inslag och där det magiska ofta är en metafor.62 Förlaget 

tillhandahåller också science fiction i form av Steve Altens undergångsroman Mayatestamentet 

(Domain, 2001) med uppföljare, samt Frank Schätzings Den femte dagen (Der Schwarm, 2009) som 

är en av få icke-angloamerikanska fantastiska romaner som getts ut på svenska under de senaste 

åren. Bland förlagets titlar finns också ett par fantasyromaner från andra språkområden än de 

engelska, som Ruben Eliassens Profetians utvalda (Profetiens utvalgte, 2006) och Laura Garcia 

Gallegos Minnen av Idhun: Motståndsrörelsen (Memorias de Idhun: La resistencia, 2004).

Utöver de ovanstående har naturligtvis fler halvstora svenska förlag en eller ett par fantastiska 

titlar i sin utgivning: Vertigo förlag (som förvisso har en relativt liten utgivning men ändå kan anses 

ett vara ett välkänt och viktigt alternativ på den svenska bokmarknaden och därför hamnar i den här 

kategorin) har släppt en HP Lovecraft-samling under titeln Skräcknoveller, Atlantis bokförlag ger ut 

några George Orwell-titlar, däribland hans framtidsdystopi 1984 (1949), Alfabeta förlag har en 

parodi på Tolkiens Sagan om ringen med titeln Härsken på ringen bland sina titlar, Weyler förlag 

ger ut den dystopiska framtidsskildringen Corpus Delicti av Juli Zeh och även Piratförlaget har en 

61 Från förlagets hemsida: http://www.ordfront.se/Bocker.aspx 2012-04-29
62 Därmed räknas Coehlos romaner vanligen inte som fantasy, åtminstone inte enligt Ekmans definition. Se Ekman, s. 
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titel i samma genre, Per Wahlöös Stålsprånget. Ersatz och Kabusa böcker har valt att samla sin 

omfattande utgivning under imprintsen Coltso och Styxx, något som kommer att diskuteras i nästa 

kapitel.

Små förlag och egenutgivning

Ann Steiner uppskattar att det finns närmare 1300 företag i Sverige med någon form av 

förlagsverksamhet, varav ungefär 300 kan beskrivas som mer professionella förlag med en 

”regelbunden utgivning avsedd för allmänheten”.63 Endast ett fåtal av dessa – 63 stycken, av vilka 

förlag som tillhör samma koncern fortfarande räknas som enskilda förlag64 – är medlemmar i 

Svenska förläggareföreningen (SvF), som enligt egna uppgifter beräknas stå för ungefär 70-75% av 

bokutgivningen i Sverige. Med andra ord är antalet förlag som inte är medlemmar i SvF betydligt 

fler, men med jämförelsevis mycket liten utgivning per förlag. Många av de riktigt små förlagen, 

precis som de företag som har bokutgivning som en bisyssla vid sidan av den huvudsakliga 

verksamheten, är inte medlemmar i SvF. Detsamma gäller print-on-demand-företag, som inte alltid  

måste vara baserade i Sverige för att ge ut böcker på svenska. Den här delen av bokmarknaden är 

särskilt svår att kartlägga, särskilt när det kommer till egenpublicering och print-on-demand, 

eftersom inte ens Science fictionbokhandeln som annars strävar efter att ha ett så heltäckande utbud 

som möjligt tar in alla dessa titlar i sitt sortiment.65 

Det är vanligt att de små förlagen är mer nischade än de större, att de har en mer specifik 

målgrupp och sprider sina produkter på ett lite annorlunda sätt. Mest intressant i det här 

sammanhanget är de små förlag som ägnar sig åt just fantastik. Några av dem, som Neogames, 

Mörkersdottir och Hastur förlag, kommer att presenteras närmare i nästa kapitel. Men de är långt 

ifrån de enda mindre förlagen med inriktning på fantastisk litteratur i Sverige. Ett av flera som 

startades under 2000-talet är Wela förlag, som framförallt ger ut fantasy och science fiction riktat  

till barn- och ungdomar, men även en del titlar för vuxna och unga vuxna. Förlaget drivs av 

författaren Cecilia Wennerström, som själv ger ut sina verk på förlaget, och enligt informationen på 

förlagets hemsida drivs verksamheten ”av entusiasm och kompisanda”66, vilket implicerar att alla 

författare på förlaget har en mer eller mindre personlig relation till varandra. Utgivningen omfattar  

bara ett par titlar om året och består delvis av digital utgivning i form av e-böcker och ljudböcker.  

Författarna är alla svenskspråkiga, men genrerna spänner över ett ganska brett spektrum med allt 

från science fictionromaner med cyberpunkdrag som KG Johanssons Frukost i skymningen (2009) 

63 Steiner, s. 78. Notera att denna uppskattning är från 2007.
64 Enligt SvFs egna uppgifter: http://forlaggare.se/om-svf/vara-medlemmar. Steiner anger antalet till 69 år 2007, men 

antalet har minskat något sedan dess.
65 Intervju med Maths Claesson, butikschef på Science fictionbokhandeln i Stockholm, 2012-04-18.
66 Från förlagets hemsida: http://welaforlag.se/omwela.htm 2012-05-04.
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via norrländsk sagoinspirerad fantasy (Lisa och de andra, 2011, även den av Johansson) till klassisk 

högfantasy för ungdomar, som Johan Rosenblads Simos drömmaren: Demonernas portar (2004). 

Längre fram i studien presenteras Hastur förlag, ett imprint till Alastor Press, som har valt att 

rikta in sig på klassisk skräck och fantastik från sekelskiftet 1900. Ett annat förlag med liknande 

verksamhet är Aleph, som utöver tidigare oöversatta klassiker av exempelvis Edgar Allan Poe och 

HP Lovecraft också satsar på idéhistorisk litteratur.67

Ordbilder Media AB driver sedan 2003 en förlagsverksamhet som framförallt fokuserar på 

fantastiska och surrealistiska tecknade serier, men som även ger ut ett litet urval romaner. Böckerna 

är framförallt översatta från engelska och japanska, precis som serierna, och spänner både över 

fantastik och icke-fantastiska genrer. De är inte det enda förlaget i Sverige att ge ut tecknade serier  

med fantastiskt innehåll; Kolik förlag ger ut grafiska romaner och serier som framförallt riktar sig 

till vuxna, men fantastiska titlar som Lina Neidenstams Maran (2011), Elin Fahlstedts Umbra 

(2011), Karl Johnsons Mara från Ulthar (2010) och Lars Krantz' Dödvatten (2009). Fantastiska, 

orealistiska och övernaturliga inslag i tecknade serier är naturligtvis ingen ovanlighet överlag utan 

snarare regel än undantag, men ovan nämnda titlar har mer klassiska skräck- och fantasyinslag 

(varulvar, spöken, mytiska varelser) än exempelvis seriebolaget Marvels superhjälteserier. 

I vissa fall är det svårt att dra en linje mellan vad som är ett förlag och vad som är mer av en 

print-on-demandtjänst eller ett hjälpmedel för aspirerande författare. Ett exempel är Bombadil  

Publishing, en sorts stödorganisation för unga författare i åldrarna 12-26 år, som är baserad i 

Sverige men verkar internationellt och ger ut böcker på engelska såväl som på spanska och svenska. 

Organisationen grundades 2007 och har ett något annorlunda koncept: Istället för redaktörer 

använder man ”coacher” som uppmuntrar och lyfter fram de unga författarna och hjälper dem att nå 

ut med sina verk.68 Tanken är att författaren ska vara så fri som möjligt att uttrycka sina idéer och 

visioner. Förlagets namn anspelar på fantasylitteratur (Tom Bombadil är en karaktär från Tolkiens 

Sagan om ringen-trilogi) men utgivningen sträcker sig över flera genrer och omfattar även 

faktaböcker och annan litteratur som ligger utanför den skönlitterära sfären. Flera av titlarna faller  

dock inom fantastik, som Amsalor och draken (2011) av Mattias Lönnebo och Eldfloder (2009) av 

Elin Holmerin. En del av utgivningen består som nämnt även av engelska och spanska titlar, men 

förlaget ägnar sig inte åt översättning utan ger enbart ut böcker på deras respektive originalspråk.

Ett relativt vanligt fenomen är författare som startar förlag för att ge ut sina egna böcker. Några 

exempel är Ordspira förlag som drivs av Eva Holmquist, där den enda tillgängliga titeln är 

Holmquists science fictionroman Kedjor känns bara när du rör dig (2012) och Undrentide förlag 

67 Förlagets hemsida: http://www.alephbok.se/.
68 Från Bombadil Publishings hemsida: http://www.bombadilpublishing.com/?page_id=21 2012-05-05.
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där Elin Holmerin ger ut sina egna urban fantasyromaner. Båda förlagen uppger att de har en 

inriktning på fantastisk litteratur, där Undrentide drar det hela lite längre och anger en ambition att  

”synliggöra svensk originell fantasy”69. Även om varken Ordspira eller Undrentide för närvarande 

ger ut böcker av externa författare tycks både ha en ambition att göra det i framtiden. Det är inte  

helt ovanligt att ett förlag börjar ge ut böcker av sin grundare för att sedan ta in andra författare;  

Mörkersdottir förlag som presenteras närmare i nästa kapitel är ett exempel på detta, eller Darkness 

publishing. Darkness publishing är ett litet förlag som ägs och drivs av Aengeln Edlund, där han ger 

ut sin fantasybok Gainea (2011) och Maria Edgrens ungdomsfantasy Den magiska bokskrivaren 

(2012).70

Författare som inte vill gå igenom processen att starta ett helt nytt förlag för att ge ut sina egna 

verk kan istället vända sig till någon print-on-demand-firma för att få se sin bok i tryck. Några av de 

mest välkända print-on-demand-firmorna i Sverige är Vulkan, Recito och Papertalk. Vulkan kallar  

sig för Nordens största bokutgivare och strävar efter att vara den billigaste aktören på den svenska 

marknaden.71 Som många andra liknande firmor har inte Vulkan någon katalog över sina 

publicerade titlar på hemsidan, vilket är standard på vanliga förlag. Deras tjänster är helt riktade till  

personer som själva vill trycka böcker, inte till potentiella läsare, och kan därmed ses som ett  

tryckeri snarare än ett förlag i ordets egentliga bemärkelse. En sökning på Bokus avslöjar dock att 

åtminstone 18 fantastiska titlar (fantasy och science fiction) tryckts hos Vulkan, men de är inte de 

enda fantastiska titlar som tryckts på liknande sätt. Åtminstone ett tiotal verk i genren har tryckts  

hos Recito förlag, och ungefär fem stycken hos Papertalk. Utöver dessa finns det många fler företag 

med liknande tjänster, inte minst utomlands där man ofta kan få böckerna till ett ännu lägre pris. Det  

råder ingen tvekan om den här typen av företag drastiskt ökat egenutgivningen hos aspirerande 

författare, men det är fortfarande mycket svårare att nå en publik utan de kanaler eller den 

marknadsföring och prestige som kommer med att publiceras på ett etablerat förlag.

En annan väg är att ge ut en bok på ett företag som inte huvudsakligen ägnar sig åt bokutgivning 

och därmed inte kan klassas som förlag. Det här är också ett tillvägagångssätt som tycks ha ökat 

under 2000-talet, och där några fantastiska titlar hittat en väg ut på bokmarknaden. Värt att nämna 

är exempelvis Erika Johanssons science fictionroman K55 – Lögnernas valv (2011), en 

undergångsberättelse som givits ut på Foldspace media som i grunden är ett konsultbolag inom 

systemteknik och IT. Nutida science fiction på svenska hör inte till vanligheterna, och särskilt inte 

svensk science fiction av en kvinnlig författare.

Det har redan påpekats att förlagsbranschen är föränderlig, att förlag ständigt startas upp, säljs 

69 Från förlagets hemsida: http://undrentide.wordpress.com/ 2012-05-05.
70 Förlagets hemsida: http://darknesspublishing.se/.
71 Från förlagets hemsida: http://www.vulkanmedia.se/ 2012-05-05.
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och läggs ner. Det samma gäller för närliggande verksamheter, som inte kan betraktas som 

traditionella förlag. Inom den svenska fantasyutgivningen har rollspelsföretagen spelat en viktig 

roll,72 men 2000-talet har hittills varit ett dåligt sekel för de svenska rollspelen. Under 2011 

förkunnade två av landets främsta företag i branschen, Järnringen och Riotminds, att utgivningen 

skulle upphöra helt.73 Riotminds hade aldrig någon skönlitterär utgivning, men Järnringen gav vid 

sidan av spelprodukter ut fantasyböcker av författaren Erik Granström (Granström har numera gått 

över till förlaget Coltso). Ett annat svenskt rollspelsföretag som i viss mån befattar sig med 

skönlitterär utgivning, om än inte på samma sätt, är Rävspel som står bakom produkter till  

rollspelen Western, Lemuria och Gondica. Rävspel har ingen skönlitterär utgivning per se, men en 

av deras medarbetare – Anders Blixt, tillika en av Sveriges mer kända fantasyförfattare – skriver 

romaner i de fiktiva världar där Gondica och Lemuria utspelar sig och använder sig bland annat av 

Rävspels hemsida för att marknadsföra sina böcker. Själva utgivningen av de faktiska produkterna 

sker dock på Neptunus Data, som egentligen är ett IT-företag. Det rollspelsförlag som troligen haft 

den mest omfattande skönlitterära utgivningen är Neogames, ett välkänt företag i rollspelskretsar 

som bland annat står bakom fantasyrollspelet Eon, och som under många år givit ut romaner som 

utspelar sig i förlagets olika spelvärldar. Neogames kommer att studeras mer ingående i nästa 

kapitel.

Science fictionbokhandeln

På Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm, mitt bland souveniraffärer och caféer inhysta i gamla 

1600-talsvalv, ligger Science fictionbokhandeln som under många år spelat en central roll för den 

svenska fantastikmarknaden. Butiken har legat där sedan 1996 och har under 2000-talet expanderat 

och öppnat systerbutiker i Göteborg och Malmö, och driver dessutom en populär postordertjänst. 

Här säljs både fantasy, science fiction, skräck i alla dess former samt en del annan litteratur, 

framförallt spänningsromaner av välkända som Dan Brown eller Stieg Larsson, och ett litet utbud 

särskilt utvald facklitteratur. Produkterna innefattar förutom böcker också filmer, brädspel,  

figurspel, rollspel, kläder, serietidningar och diverse samlarsaker som muggar, gosedjur och väskor 

med motiv från olika böcker, spel och filmer.74

Science fictionbokhandeln är av intresse eftersom den under flera decennier varit högst 

involverad i den svenska fantastikutgivningen och har haft en unik ställning i svensk fantastikkultur.  

Man kan därmed anta att de som driver företaget har en god insyn i förlagens verksamhet och 

72 No pun intended.
73 Järnringen är mest kända för att stå bakom utgivningen av det svenska cyberpunkrollspelet Mutant, efter att ha tagit 

över licensen från Paradox Entertainment. Riotminds har sedan år 2000 givit ut flera olika upplagor av det klassiska 
fantasyrollspelet Drakar och demoner. 

74 Butikens hemsida: http://www.sfbok.se/index.asp 2012-05-07.
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utbud, och hur dessa har förändrats över åren. Science fictionbokhandelsn verksamhet går att spåra 

tillbaka till 1970-talet, och har sina rötter i  Skandinavisk förening för science fiction (SFSF), 

genom vilka man på den tiden kunde beställa litteratur från USA och Storbritannien. Maths 

Claesson, butikschef på Science fictionbokhandeln i Stockholm tillika en av verksamhetens 

grundare, säger att utbudet av fantasy och science fiction i 1970-talet Sverige var mycket skralt; på 

fantasyfronten kunde man på sin höjd hitta Tolkien, Ursula LeGuin och Stephen R Donaldson. Det 

fanns ett något större utbud av science fiction, men även detta var väldigt begränsat, så ville man 

läsa sådana böcker fick man gå via SFSF, vilket Claesson gjorde. Så småningom, under tidigt 1980-

tal, beslöt han tillsammans med några andra sig för att starta en försäljningsverksamhet där man 

köpte in böcker från utlandet – mest, enligt Claesson, för att han och hans medarbetare på så sätt 

kunde få gratis böcker till sig själva. 1984 flyttade verksamheten in i en liten trång lokal 

tillsammans med en viss Horst Schröder som drev en försäljningsverksamhet med serier för vuxna 

läsare. Båda verksamheterna växte dock snabbt, så året därpå skildes de åt och det som skulle 

komma att bli Science fictionbokhandeln flyttade in i nya lokaler.75

Under 1980-talet drevs bokhandeln ideellt i SFSF:s regi. 1990 bildade de personer som drev 

butiken ett aktiebolag och köpte upp verksamheten. I samma veva blev fantasy alltmer populärt,  

både i Sverige och internationellt, och de svenska förlagen började i högra utsträckning översätta 

och ge ut fantasy. Claesson uppskattar att när butiken öppnade bestod utbudet av ungefär två 

tredjedelar science fiction och en tredjedel fantasy, men under nittiotalet blev proportionerna de  

motsatta. Inte för att man sålde eller köpte in mindre science fiction – Claesson bedömer att den 

marknaden varit relativt konstant – utan för att fantasy blev så mycket mer populärt. Detta speglar 

åt vilket håll utvecklingen har gått, för att sedan nå en sorts höjdpunkt för fantasyns popularitet 

under tidigt 2000-tal.

Bokhandelns många hyllmetrar med böcker visar tydligare än några officiella försäljningfssiffror 

hur det fantastiska utbudet ser ut i Sverige idag. Claesson bedömer att 8 av 10 böcker som säljs är 

på engelska, och de allra flesta svenska titlarna är översatta från engelska. Claesson tror att detta är  

symtomatiskt för svenska fantastikläsare, eftersom de flesta i Sverige kan engelska och många inte 

orkar vänta på att det ska släppas en ny översättning. En stor del av bokhandelns svenska utbud är 

angloamerikansk fantastik från de stora förlagen, med ett mycket viktigt undantag: Coltso. Coltso 

jämnar ut de stora förlagens övervikt och har dessutom ett utbud som kommer från helt andra 

språkområden. Dessutom säljer deras böcker mycket bra, vilket Claesson är lite förvånad över, 

eftersom han menar att det ofta är svårt att sälja den typen av litteratur om den är skriven av någon 

75 Det finns en kort beskrivning av verksamhetens historia på deras hemsida: http://www.sfbok.se/div/hist.htm 2012-
05-07.
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som inte bara är obekant för en västerländsk publik utan också har ett namn som låter väldigt 

märkligt och främmande i svenska öron. Konsumenterna känner sig som regel tryggare med 

angloamerikanska författare, enligt Claesson, vilket kan vara en orsak till att den övervägande delen 

av den översatta litteraturen är angloamerikansk. Han misstänker dock att en annan anledning till att  

så mycket fantastik översätts från engelska, trots att många svenskar kan läsa det språket, beror på 

att det finns en dålig kunskap och inget utpräglat intresse för genren på de större förlagen.

Överlag är Claessons uppfattning att de små, nischade förlagen inte bara har mer intresse för 

utan och betydligt större insyn i och kunskap om de fantastiska genrerna. De stora förlagen, i hans 

uppfattning, styrs mer av marknadskrafter och försäljningssiffror, medan de små ofta har en 

ambition att ge ut riktigt bra litteratur. Själv arbetade han för Bonnier under några år för något  

decennium sedan, på ett imprint som kallades Bonniers fantasy, där han fick uppfattningen att det 

enda som spelade någon roll för förlaget var hur mycket pengar en titel drog in. Gav man ut första 

delen i en romanserie väntade man och såg hur bra den sålde innan man beslöt sig för att ge ut de 

övriga delarna. Det var ganska uttalat, säger Claesson, att den verksamhet han bedrev skulle dra in 

pengar för att bekosta utgivning av smalare, mindre kommersiell litteratur. Fantasyutgivningen hade 

med andra ord inget egenvärde i sig, en inställning som Claesson tycker är genomgående för de 

stora förlagen. Däremot påpekar han att det finns mindre förlag och imprints hos de stora 

koncernerna som har kunnig och engagerad personal, exempelvis Mix och Bonnier Carlsen. Han 

tror också att de stora förlagen kan vara rädda att ge en titel etiketten fantasy för att man är rädd att  

tappa läsare, i synnerhet bland en vuxen publik.

Science fictionbokhandeln har naturligtvis också märkt av den ökning av små nischade förlag 

och egenutgivning som skett under de senare åren. Man har som ambition att ta in så gott som all 

fantastik som ges ut på svenska, översatt eller ej, och har därför kontakt med alla svenska förlag 

som har någon form av fantastikutgivning. Det finns också en avdelning i butiken avsedd för just 

eget förlag eller egen utgivning, men där tar man inte alltid in precis allt som ges ut. Claesson 

påpekar att, samtidigt som det är väldigt roligt att det blivit lättare för människor att trycka och ge ut  

sina egna böcker, så finns det en fördel med förlag eftersom dessa har redaktörer, korrekturläsare, 

formgivare och andra professionella människor som arbetar med böckerna. Det är sällan en person 

som ger ut sin egen bok har tillgång till detta och därför finns det en del böcker som ges ut som inte 

är av fullgod kvalitet. 

Trots detta tycker Claesson att det är mycket positivt att det växer fram nya förlag med inriktning 

på fantastik och att det har blivit lättare att ge ut böcker. Han tror att det öppnar för kunniga, insatta  

och engagerade människor bakom utgivningen, något han tycker saknas hos de stora förlagen.76

76 Intervju med Maths Claesson, butikschef på Science fictionbokhandeln i Stockholm, 2012-04-18.
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En djupdykning i fem förlag 

Styxx fantasy 

Styxx fantasy är ett imprint till Kabusa böcker, ett mellanstort allmänutgivande förlag beläget i  

Göteborg. Förutom Styxx driver Kabusa också Charlie by Kabusa, ett imprint som ger ut 

facklitteratur i syfte att gå emot och/eller kritisera heteronormen, samt Kopparmärra förlag som ger  

ut västgötsk regionalhistorisk litteratur. Kabusas utgivning är bred och spänner över verk av 

klassiska svenska författare som Pär Lagerkvist och Fritiof Nilsson Piraten till nutida översatt 

litteratur från flera länder, särskilt de nordiska.

Styxx fantasy startades under 2010 och är därmed vid den här studiens genomförande en ung 

aktör på den svenska bokmarknaden, men utgivning av fantastisk litteratur har skett hos Kabusa 

böcker sedan tidigare. Förlaget startades för att moderförlaget upplevde att man ville ha ett särskilt  

märke att samla all fantastik under, och Styxx böcker står nu att finna hos de flesta fysiska och 

internetbaserade bokhandlar. Styxx fantasy representerar flera olika underkategorier till de 

fantasiska genrerna, bland annat har man gett ut en nyöversättning av Richard Mathesons 

stilbildande skräckroman Legend (I am Legend, 1954), vilken sedan tidigare finns utgiven på 

svenska som Varulvarnas natt. Matheson är en gigant inom genren, men också den enda riktigt 

klassiska författare som ges ut av Styxx, åtminstone för närvarande. De övriga fem författarna som 

publicerats hos Styxx till dags dato är alla nutida, och alla kvinnor – Line Bidstrup (Danmark), 

Nene Ormes (Sverige), Carrie Ryan (USA), Gail Carriger (USA) och Rachel Caine (USA). 

Efter Matheson bör troligen Caine betraktas som det mest kända namnet, då hon klättrat på flera 

bästsäljarlistor med sin romanserie om vampyrerna i Morganville. Två av böckerna i den serien, 

Glashuset och Döda flickors dans har getts ut på svenska hos Styxx och det är meningen att även de 

övriga böckerna ska översättas och distribueras av förlaget. Lise Bidstrup skriver fantasy för barn 

och ungdomar med sin romanserie om galaxen Spiralen, Nene Ormes står bakom Udda verklighet, 

en urban fantasyroman som utspelas i Malmö, Carrie Ryans De vassa tändernas skog är en 

postapokalyptisk zombieroman och senast gav Styxx ut steampunkromanen Själlös av Gail 

Carriger. Utgivningen spänner alltså över flera fantastiska genrer och teman, men ger framförallt ett  

intryck av att fokusera på moderna varianter av de fantastiska genrerna, oftast lågfantasy. Urban 

fantasy med inslag av vampyrer och dylika företeelser är att betrakta som ett tämligen nytt fenomen 

inom fantastiken, åtminstone i mer utbredd skala. Steampunk och postapokalysm är genrer (eller 

kanske snarare miljöer) som ökat i popularitet under de senaste decennierna även om deras existens 
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går längre tillbaka. Zombies och vampyrer har varit frekvent förekommande inom populärkulturella  

filmer och TV-serier under 2000-talet, med TV-serier som True Blood, The Vampire Diaries och 

The Walking Dead samt filmer som Twilight-sagan. Styxx fantasy ger därmed intryck av att vara ett 

väldigt trendkänsligt förlag, med god insyn i vad som är populärt i den fantastiska kulturen.

Intervju med Kerstin Aronsson, förlagschef på Styxx fantasy

När Aronsson ombeds beskriva förlagets profil, poängterar hon ambitionen att nå läsare utanför den 

klassiska målgruppen. Hon ser fantasy som den nya deckaren, en bred genre som kan tilltala många, 

och som blir mer och mer utbredd och accepterad. När Styxx varit ute och marknadsfört förlagets 

böcker har man ofta stött på människor som säger att de inte läser fantasy alls, och Aronsson har fått 

intrycket av att det inte alltid anses vara särskilt fint, precis som det var med deckarromanerna en 

gång. Man strävar efter att bredda genren och komma bort från den klassiska högfantasyn, och 

därför fokuserar man mer på urban fantasy och mer ovanliga genrer. Aronssons ambition är att 

Styxx ska vara för fantastisk litteratur vad förlaget Minotaur är för deckargenren, en sorts 

kvalitetssäkring för läsaren som kan räkna med att få bra böcker i en viss genre.77 Man vill bryta 

mot den allmänrådande uppfattningen att fantasy är undermålig litteratur, och har som ambition att  

översätta och ge ut fler klassiker inom fantastiken, som man gjort med Mathesons Legend. Den 

översättning som fanns sedan tidigare ansågs inte hålla måttet, och man tyckte att en så bra bok 

förtjänade bättre: ”Att ge ut en nyöversättning markerar att vi tar genren på allvar, att vi vill ha bra 

översättningar (…). Det är ett sätt att hantera en genre med respekt, tycker jag, att se till att de 

riktigt bra böckerna finns i riktigt bra översättningar”, säger Aronsson.

Styxx bildades som ett imprint till Kabusa böcker för att det skulle bli lättare för konsumenterna 

att hitta den sortens litteratur. Det blir svårare och svårare att nå läsare via de traditionella kanalerna  

– fysiska bokhandlar – eftersom alltfler handlar via internet. På en e-bokhandel måste man veta vad 

man är ute efter, man ska ha något att söka på. Det utrymme där nya böcker möter nya läsare 

krymper, och för att verkligen synas är det viktigt med en hård profilering. Aronsson säger att risken 

finns att ingen hade hittat Legend om den givits ut direkt under Kabusa, utan att den bara försvunnit 

i mängden. Aronsson understryker att man inte vill dra någon kvalitetsgräns mellan 

”populärlitteratur” och ”finlitteratur”, utan att det finns bra litteratur i alla genrer – liksom dålig. Det  

ges även ut flera populärlitterära verk direkt under Kabusa böcker, som exempelvis deckare. Ett 

imprint är ett sätt att vara tydligare och att direkt visa vilken genre en bok tillhör. Aronsson medger  

att det finns en risk att man möjligen missar de läsare som inte redan är intresserade av den sortens 

litteratur, men hoppas att förlaget ska förmedla en kvalitetskänsla som kan tilltala alla sorters läsare.  

77 Minotaur är ett deckarförlag som specialiserar sig på översatt kriminallitteratur, http://www.minotaur.se/. 
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Genom att ha Styxx som ett imprint kan man också ge böckerna som ges ut på förlaget ett uniformt 

utseende, och tanken är att böckerna ska ha ett lika tilltalande yttre som innehåll. De yttersta  

kanterna på böckernas sidor har färgats svarta vilket ger dem ett säreget utseende, och förlaget har 

en mycket distinkt logga.

Styxx strävar efter att inta en alldeles egen plats på den svenska bokmarknaden och ser sig inte i 

särskilt hög mån konkurrera med andra förlag som ger ut fantastisk litteratur. Man håller sig gärna 

till sin nisch, som i första hand kretsar kring urban fantasy, en genre som Aronsson tror kommer att 

växa i popularitet. Angående den svenska fantastikmarknaden i stort tycker Aronsson att det saknas 

översatt litteratur från andra språkområden än de anglosaxiska, något som Styxx eventuellt kommer 

att försöka göra något åt i framtiden. Samtidigt understryker Aronsson att det finns en poäng med 

att översätta litteratur från engelska eftersom det finns gott om läsare som inte alls behärskar språket  

i så hög utsträckning att de utan problem kan läsa en hel roman. Det är möjligen fallet med den 

typiska fantasyläsaren, men på Styxx strävar man efter att nå en bredare målgrupp. Aronsson tror att 

det finns gott om potentiella fantastikläsare i Sverige, och tar som exempel de framgångar John 

Ajvide Lindqvist haft med sina skräckromaner.

Styxx säljer framförallt översatt litteratur, huvudsakligen från angloamerikanska författare men 

också från Danmark. Det är inte ovanligt att det land man köper in litteratur från kan bistå med 

översättningsstöd till förlaget, det är något som varit behjälpligt när man givit ut flera titlar på  

Kabusa böcker, men just Styxx får inget stöd. Aronsson är övertygad om att det har med synen på 

genren i stort att göra, att det är annorlunda för att det är just fantasy, eftersom det traditionellt inte  

anses vara högt stående litteratur.

Det finns en stark övervikt kvinnliga författare på Styxx förlag, med Matheson som enda 

undantag. Detta är inget medvetet val, enligt Aronsson, men däremot är de som väljer vilka böcker 

förlaget ska publicera kvinnor, vilket undermedvetet kan ha påverkat urvalet. Kvinnliga författare 

har i större utsträckning kvinnliga protagonister och Aronsson säger: ”Det är en typ av kvinnliga 

hjältinnor som vi gillar […]. Identifikationen hos oss som bestämmer vad som ska komma ut är 

ganska direkt där.” Det finns dock ingen medveten tanke med detta, att utjämna könsfördelningen i  

det fantastiska utbudet. Litteraturen är viktigare än könet på författaren och det är i slutändan 

karaktärerna och historierna som avgör om ett verk blir utgivet eller ej. Man har absolut planer på 

att ge ut fler manliga författare i framtiden, särskilt som man avser att göra fler nyöversättningar av 

klassiska verk. Det finns många dåliga gamla översättningar i genren, enligt Aronsson, som anser 

att man slarvade mycket med fantastik förut och inte tog genren på allvar.78

78 Telefonintervju med Kerstin Aronsson, 2012-02-16.
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Mörkersdottir förlag 

Frida Rosesund driver ensam förlaget Mörkersdottir, som hon startade 2010 med avsikten att ge ut 

sina egna manus som i e-böcker. Under 2011 började förlaget dock ge ut fysiska romaner i 

kodexformat, och publicerade ytterligare åtta författare. Författarna är alla debutanter som skriver  

på svenska, inklusive Rosesund själv, och merparten är ännu inte 40 år fyllda. Förlaget inriktar sig 

öppet på skönlitteratur för ungdomar och vuxna inom genrerna urban fantasy, magisk realism och 

mörk romantik; det är också den typen av manus som efterfrågas av förlaget. Målgruppen är 

personer i åldrarna 17-27 år och möjligen något äldre.79 Verken finns sällan att få tag på hos de stora 

fysiska bokhandlarna, utan distribueras främst via internetbokhandlar, framförallt Adlibris, och 

vissa specialiserade affärer som science fiction-bokhandeln. E-böcker och ljudböcker ligger till  

grund för förlagets största inkomst, men än så länge har inte försäljningen börjat löna sig för 

Rosesund, som driver förlaget parallellt med sitt heltidsarbete.

Ett så litet förlag har inte några stora medel att marknadsföra sig med, men sociala medier som 

facebook, twitter och bloggar används flitigt. Den titel som sålt bäst och nått störst publik är 

Halvblod, första delen i Sofie Trinh Johanssons vampyrtrilogi, med 1500 sålda exemplar. Det är 

också den enda av förlagets titlar som köpts in av en av de större fysiska bokhandlarna (Bokia). 

Distributionen till läsarna gick länge via print-on-demand, ett system som gick ut på att Edman 

beställde ett exemplar av ett verk först när det kommit en beställning på det och detta levererades  

sedan direkt till köparen. Detta innebär dock en relativt stor kostnad per exemplar, och sedan 

november 2011 har förlaget gått över till att trycka upp böcker hos Scandinavian books och 

distribuera dem via Förlagssystem, där Mörkersdottir har ett lager böcker liggandes.

Förlaget har starkt fokus på urban fantasy och lågfantasy som utspelar sig i nutida miljöer, ofta 

med skräckrelaterade inslag som vampyrer, spöken och demoner. Några av romanerna, som Maths 

Nilssons Själseld, utspelas dock i en historisk miljö, och åtminstone en – Emma Lundqvists 

Elementens väktare – kan anses vara klassisk högfantasy. Romantiska inslag är inte ovanliga, och 

förlaget eftersöker aktivt det som på hemsidan kallas ”mörk romantik” eller dark romance. 80 Med 

sin tyngdpunkt på urban fantasy, lågfantasy och övernaturlig skräck påminner utgivningen som 

helhet mycket om den fantastik som Styxxs fantasy representerar.

Intervju med Frida Rosesund, förlagschef på Mörkersdottir förlag 

Då Rosesund ensam driver Mörkersdottir, består utbudet i huvudsak av den litteratur som tilltalar 

henne och sådant hon själv skulle vilja läsa, även om hur säljbart något är naturligtvis också tas med 

79 Intervju med Rosesund, 2012-02-22.
80 Närmast synonymt med det Roz Kaveney benämner paranormal romance. 
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i beräkningen. Själv säger Rosesund att hon tjusas av mörk fantastik, romantik och urban fantasy, 

och att det således blivit förlagets profil. Urban fantasy verkar vara en genre som ökar i popularitet,  

enligt Rosesund, och hennes teori är att det är lättare för läsare att ta till sig en roman som utspelar  

sig i den primära världen, och att lågfantasy därför kan rikta sig till en bredare publik.81 Hon 

resonerar att i urban fantasy eller lågfantasy kan läsaren lättare identifiera sig med omgivningen,  

även om det förekommer övernaturliga inslag. Högfantasy som utspelar sig i sekundära världar kan 

vara svårtillgängligt för ovana läsare och gör sig bättre på film, där världen visualiseras för 

publiken, tror Rosesund. Liksom Styxx vill Mörkersdottir gärna nå läsare som vanligen inte läser 

fantasy och tror att det är lättare att göra det med lågfantasy. Själv anser sig Rosesund inte vara 

någon klassisk fantasyfantast i grunden, men att förlaget ska vara inriktat på fantastik är mycket 

viktigt för henne. Hon vill inte ge ut någon annan sorts litteratur, eftersom ingen annan genre 

intresserar henne i tillräckligt hög grad och inte heller matchar förlagets profil.

Rosesund har med andra ord en bild av fantasy som ganska svårtillgänglig, krävande litteratur, 

särskilt högfantasy. När hon får frågan om varför det ofta behandlas som triviallitteratur spekulerar 

hon i att det kan vara för att den ofta ses som underhållning, vilket är ett av de sätt att identifiera  

populärlitteratur som Boëthius tar upp.82 Själv låter inte Rosesund sig påverkas av att fantastik 

ibland anses vara undermåligt och säger sig inte vara rädd att inte bli tagen på allvar som utgivare 

för att hon sysslar med populärlitteratur. Fantastik är det hon själv helst läser och uppskattar mest,  

och hon skulle inte kunna tänka sig att ge ut ett manus hon inte känner starkt för. Hon säger att hon 

aldrig skulle kunna ge ut exempelvis deckare bara för att göra kommersiell succé.

Tanken med Mörkersdottir var ursprungligen att vara ett komplement på den svenska 

bokmarknaden, då Rosesund upptäckte att det fanns många begåvade svenska författare som inte 

var utgivna och som skrev i underrepresenterade genrer. Under senare år har Rosesund dock märkt 

en ökning av förlag med liknande profilering, exempelvis Mix förlag. Mörkersdottir ger i nuläget 

endast ut debutanter som möjligen skulle ha svårt att bli publicerade vid något av de större förlagen, 

eller som vänt sig till henne efter att ha tröttnat på att försöka nå ut via de stora koncernerna. Ett  

exempel är Sofie Trinh Johansson, som från början försökte få sin roman Halvblod publicerad på ett 

Bonnierförlag. Förlaget i fråga visade intresse, men processen blev i slutänden så långdragen att 

Trinh Johansson valde att vända sig till Mörkersdottir istället. Det visade sig falla väl ut för båda 

parter, eftersom Trinh Johanssons roman gavs ut på kort tid och snabbt blev den titel på förlaget 

som sålt absolut bäst, och varit enormt viktigt för förlaget. Rosesund anser Halvblod vara något av 

ett genombrott för Mörkersdottir, och säger att utan den hade hon kanske gett upp, eftersom de 

81 Vilket ibland används synonymt med urban fantasy, se avsnittet ”Subgenrer inom fantasy” i bakgrundskapitlet.
82 Boëthius, s. 19.
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andra titlarna sålt ganska sparsamt. Hon uttrycker också en viss oro över att Trinh Johansson ska gå 

över till något av de större förlagen, när dessa upptäcker hur bra hennes böcker säljer. Som ett litet 

oberoende förlag är det naturligtvis svårt att konkurrera med förlagsjättarnas resurser.

Rörande dagens svenska bokmarknad tycker Rosesund att det är tråkigt att så mycket fantasy 

automatiskt klassificeras som barn- och ungdomslitteratur, och därmed lätt hamnar i skymundan 

och aldrig når en större publik. Hon hänvisar gärna till det system som används i vissa andra länder, 

där man har genrer som crossover eller young adult och tycker att motsvarande kategorier saknas i 

Sverige. Mörkersdottir är riktat till en i huvudsak vuxen publik, även om det framförallt är yngre 

vuxna, och Rosesund tror att det finns en stor skara potentiella vuxna läsare. Hon tror att synen på 

fantasy som barn- och ungdomslitteratur möjligen kan härledas till den generation som växte upp på 

1970-talet, då filmer som Den oändliga historien (Neverending Story, 1984), Den mörka kristallen  

(The Dark Crystal, 1982) och Legenden – Mörkrets härskare (Legend, 1985) gavs ut och formade 

bilden av fantasykulturen. Den generationen har idag blivit vuxen och Rosesund tror att 

fantasyintresset följt många upp i åldrarna. Liksom Aronsson från Styxx nämner hon John Ajvide 

Lindqvist som ett exempel på att det finns en bred skara vuxna läsare som uppskattar fantastik. Hon 

påpekar också att hans verk placeras bland andra bästsäljare i bokhandlarnas hyllor och inte göms 

undan bland ungdomslitteraturen eller på fantasyhyllan (där vampyr- och zombieromaner numera 

ofta hamnar).

Utöver detta är det tråkigt att det inte finns mer översatt litteratur från andra språkområden än de 

angloamerikanska, anser Rosesund. Hon skulle gärna själv ändra på detta, men Mörkersdottir har 

inte de ekonomiska möjligheterna att börja med översättningsverksamhet, åtminstone inte i nuläget.  

Liksom Styxx har Mörkersdottir nekats ekonomiskt stöd och bidrag när man ansökt om det, även 

om Mörkersdottir av naturliga skäl aldrig sökt översättningsstöd. Marknadsföringsbidrag har man 

däremot sökt, liksom litteraturstöd från Kulturrådet vid ett fåtal tillfällen. Ansökningarna har alltid  

nekats, och Rosesund tror att det är för att den litteratur hon ger ut anses vara för kommersiell. Själv 

tycker hon att det är ganska naturligt och hade inte väntat sig något annat.

Rosesund brinner för att hitta bra författare och uppger att en stark drivkraft bakom utgivningen 

är den känsla hon får när hon får in ett riktigt starkt manus. Samtidigt är ekonomin en mycket viktig 

faktor, och hennes förhoppning är att förlaget ska gå så bra att hon en dag kan ägna sig åt det på 

heltid. Innan hon startade Mörkersdottir hade Rosesund ingen tidigare erfarenhet av 

förlagsverksamhet eller eget företagande, och säger att det har varit ganska tufft att få igång 

utgivningen. Exempelvis kände hon inte till Förlagssystem när hon startade förlaget, vilket visade 

sig vara ett problem eftersom många bokhandlar inte ville köpa in böcker annat än via deras 

kanaler. Dessutom hade hon begränsade kunskaper om marknadsföring, och dessutom små resurser 
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att investera i reklam. Hon har försökt nå ut till dagspressen men har stött på motstånd, man vill inte 

gärna recensera fantasy eller skriva om den sortens litteratur på kultursidorna. Istället har internet  

och sociala medier blivit förlagets huvudsakliga marknadsföringskanal, men det är inte alltid 

potentiella läsare hittar rätt bloggar eller hemsidor. Än så länge har förlaget varit en förlust rent  

ekonomiskt, men det har bara funnits i ungefär två år och Rosesund ser det som en investering.83

Alastor press/Hastur förlag

Alastor press är ett litet förlag lokaliserat i södra Sverige som har haft utgivningsverksamhet sedan 

2002. Idén var från början att ge ut klassisk litteratur inom symbolismen och dekadensen, av 

författare som i begränsad eller ingen utsträckning översatts till svenska. Förlagets första titel var 

det surrealistisk-poetiska verket Maldoror – samlade verk av Comte de Lautréamont, och man valde 

tidigt att främst inrikta sig på smal klassisk litteratur från första halvan av 1900-talet och andra 

halvan av 1800-talet. Arthur Rimbaud, Flannery O'Connor och W. B. Yeats översattes och 

publicerades, och förlaget fick både uppmärksamhet i media och stöd från Statens kulturråd. Man 

lyckades både sprida ordet och samtidigt upprätthålla en form av mystik kring förlaget, som drevs 

av två litteraturvetare som själva översatte och gav ut alla böcker – men länge var det en hemlighet  

vem som stod för översättningarna. En trogen kundkrets byggdes snabbt upp, och sedan förlaget 

startades har det gått runt utan ekonomiska svårigheter, även om man inte drar in några enorma 

summor.

 2006 publicerade man sitt första renodlade fantastikverk: George MacDonalds Lilith (1895), en 

mörk fantasyroman med religiösa teman, som togs väl emot av både läsare och kritiker, och det blev 

starten på en mer omfattande fantastikutgivning. Snart dök även översättningar av H. P.  Lovecrafts 

längre skräcknoveller upp bland Alastors titlar, liksom verk av en annan klassisk skräckförfattare, 

Arthur Machen. Man började dock uppleva att dessa författare kanske gick lite utanför det strikta 

ramverk man en gång satt upp för förlaget, och att de inte passade riktigt in i profilen. Under början 

av 2011 skapades imprintet Hastur, ett dotterförlag enbart inriktat på fantastisk litteratur. Hastur har 

sedan dess tagit över utgivningen av Lovecraft och Machen, och även tagit sig an Ambrose Bierce, 

Paul Leppin och Hanns Heinz Ewers, vilka alla skrivit mörk fantastik i linje med Hasturs profil.

Tack vare mycket goda kontakter med specialiserade bokhandlar och antikvariat samt e-

bokhandlar, har förlaget inga större problem att nå ut till sina läsare. Alla böcker som ges ut köps in 

av Science fictionbokhandeln, och man säljer även en hel del via Adlibris, även om de sistnämnda 

kräver 20% rabatt från förlaget för att kunna sälja så billigt som möjligt. De större 

bokhandelskedjorna, som Bokia och Akademibokhandeln, har dock inte förlagets titlar i lager 

83 Intervju med Rosesund, 2012-02-22.
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eftersom det anses vara ganska smal och specialiserad litteratur. Däremot köper många antikvariat  

in böckerna direkt från förlaget, då efterfrågan ofta ökar efter att titeln är slutsåld hos de ordinarie 

bokhandlarna. Man köper alltså in ett lager som en sorts investering, något som enligt Hasturs 

förlagschef Ola Svensson är lönsamt för antikvariaten.

Hastur har en mycket tydlig profil, som i viss mån ärvts ner från Alastor Press men ändå skiljer 

sig fundamentalt från den senare. Tyngdpunkten ligger på klassisk fantasy och skräck (några 

renodlade science fiction-verk har än så länge inte introducerats, även om Lovecraft drar en aning åt 

det hållet) från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, framförallt litteratur som inte går att få tag på i  

svensk översättning eller där översättningen behöver uppdateras. Titlarna innehåller så gott som 

alltid, utöver det faktiska verket, ytterligare information om verkets författare och verkets tillkomst.  

Man tar då inte sällan in externa experter på författarna och genren, som Mattias Fyhr eller Martin 

Andersson, som skriver för- och efterord.84 Det är också vanligt att förlagsägarna själva, som båda 

har en litteraturvetenskaplig utbildning i grunden, skriver denna extra information.

Intervju med Ola Svensson, förlagschef på Hastur förlag 

Svensson har varit redaktör på Alastor Press sedan förlaget startade och är idag chef för och tillika 

ensam anställd på Hastur förlag. Hans egna litterära preferenser är centrala när det kommer till  

förlagets profil, och liksom Rosesund kan Svensson inte tänka sig att ge ut något som han inte kan 

stå för och själv skulle vilja läsa. Verkets kommersiella potential har man sällan brytt sig om, enligt  

Svensson, det har alltid varit viktigast att ge ut klassisk, högkvalitativ litteratur i väl genomförd 

svensk översättning. Vidare drivs förlaget mycket av ett bildningsideal, man vill sprida kunskap om 

den klassiska litteraturen lika mycket som man vill sprida själva litteraturen – detta, menar  

Svensson, är kanske den starkaste drivkraften bakom förlaget. Informativa för- och efterord och 

historisk bakgrund till ett verk och dess författare är nära nog en självklarhet för varje titel som ges 

ut. Svensson drar paralleller till extramaterial på DVD-filmer, och menar att läsaren ska känna att  

man får något mer än själva verket när man köper en Hastur-titel. Alastor och Hastur har en trogen 

skara läsare som ”prenumererar” på förlagets titlar och dessa konsumenter är ofta väldigt 

intresserade av just de författare och genrer som förlaget specialiserar sig på. Detta ”extramaterial”  

är ett incitament för läsarna att köpa Hasturs titlar, även om man kanske redan äger verket sedan 

84 Mattias Fyhr är docent i litteraturvetenskap vid Högskolan i Jönköping och har skrivit en avhandling om gotisk 
skräck under titeln De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (2003) samt det första stora 
verk på svenska som behandlar Lovecraft, Död men drömmande. H P Lovecraft och den magiska modernismen 
(2006). Martin Andersson är en av Sveriges främsta Lovecraftexperter och har skrivit mängder av artiklar om bland  
annat Lovecraft, skräck och pulptraditionen, främst på diverse bloggar och hemsidor. Han var också med i den 
rådgivargrupp som bistod Erik Andersson när den senare skulle göra en svensk nyöversättning av Tolkiens Sagan 
om ringen, eller Ringarnas herre som den nya utgåvan kom att heta.
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tidigare på engelska eller i någon tidigare svensk utgåva. Svensson påpekar att många av deras 

kunder är mycket specialintresserade och gärna vill ha allt som ges ut på svenska, särskilt av 

Lovecraft, som är den författare som sålt absolut bäst. När copyrighten på Lovecrafts verk släpptes 

nyligen kom det en uppsjö svenska nyöversättningar, och för att sticka ut och tilltala läsare att köpa 

just deras utgåva har Hastur haft med Lovecrafts egna anteckningar och brev utöver ett 

specialskrivet förord när man 2011 publicerade novellen ”Skuggan över Innsmouth” (”The Shadow 

over Innsmouth”, 1931).

Hastur som imprint ska i framtiden stå för utgivningen av all fantastik som ges ut på förlaget, 

och namnet ”Hastur” ger en ledtråd till vilken sorts litteratur man vill rikta in sig på. 85 Det är 

meningen att Hastur ska kunna ge ut titlar som inte passar Alastors profil, även om man vill behålla 

grundtanken med klassisk litteratur från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal som är svår att få tag på i 

svensk översättning. Exempelvis planerar Svensson att publicera Lord Dunsany, en klassisk 

fantasyförfattare från 1900-talets första decennier, något som han anser inte hade fungerat på 

Alastor. Även om Svensson inte vill påvisa någon kvalitetsskillnad mellan den litteratur som ges ut 

på Alastor och den som ges ut på Hastur, finns det ändå en tanke om att Alastor ska ge ut smalare 

litteratur av exempelvis symbolisterna, medan Hastur tar sig an fantastiken, den mer populärlitterära  

delen av utgivningen. Enligt Svensson handlar detta om att man vill behålla den strama profil man 

skapade för Alastor när förlagets startades, men samtidigt bredda utgivningen. 

Hastur anser sig överhuvudtaget inte konkurrera med de stora förlagskoncernerna, och inte med 

de mindre förlagen heller. Svensson menar att det råder en kompisanda bland mindre förlag i 

Sverige, och säger att om exempelvis Vertigo skulle vilja ge ut ett verk som passar Hasturs profil så 

skulle man rådgöra med Hastur först. De stora förlagen har ingen utgivning som liknar Hasturs och 

Alastors alls, enligt Svensson, de har helt enkelt inte nappat på den vågen. Därmed anser han att det 

är de små förlagens uppgift att ta sig an sådant som de stora förlagskoncernerna inte bryr sig om. 

Hela tanken med Alastor och Hastur är just att komplettera den svenska utgivningen och publicera 

verk som knappt går att få tag på på svenska, man rör sig helt enkelt inte på samma arena som de 

stora förlagen. Svensson menar att Hastur aldrig hade klarat av att ge ut en mastodontverk av en 

nutida författare, exempelvis George RR Martins Sagan om is och eld, det hade helt enkelt varit ett 

för stort projekt. Man är överhuvudtaget taget inte intresserad av nutida författare och låter 

gladeligen de stora förlagen ta hand om de riktiga bästsäljarna. Svensson tycker att det finns ett 

alldeles för skralt utbud på svenska av de stora klassikerna inom fantastiken, något man försöker 

85 Hastur är namnet på en gud i H P Lovecrafts fiktiva mytologi, ofta kallat Cthulhumytoset efter Cthulhu, en annan 
framträdande gudom. En gud kallad Hastur uppträder ursprungligen i Ambrose Bierces novell ”Haïta the Shepherd” 
(1893) som en herdegud. Sedan lånade Robert W. Chambers namnet i flera av sina egna historier, som en kosmisk 
kraft, och det var i Chambers version Lovecraft inkorporerade Hastur i sin mytologi.
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förändra på Hastur. Det finns varken intresse eller kunskap om genren på de stora förlagen, enligt 

Svensson, som är övertygad om att det hade lönat sig något oerhört för dem att ge ut exempelvis 

Lovecraft nu när copyrighten lyfts från dennes verk.

Både Hastur och Alastor ger endast ut översatt litteratur, och bara klassiker. Man anlitar inga 

översättare utifrån utan det är Svensson och hans kollega på Alastor som gör alla översättningar, 

från engelska såväl som från franska och tyska. Trots att ingen av dem har någon 

översättarutbildning har förlagets titlar fått ett genomgående positivt mottagande, och till skillnad  

från många andra förlag i den här studien har deras publikationer recenserats och diskuterats på 

kultursidorna i dagspressen. Man har dessutom fått stöd från Kulturrådet upprepade gånger, även 

när man givit ut renodlad fantastik som Lovecraft. Enligt Svensson har detta betytt mycket för 

förlaget, inte bara för att man fått ekonomiskt stöd utan också för att Kulturrådet direkt köper in 300 

exemplar av titeln som distribueras till landets olika bibliotek. Möjligen tack vare Alastors sedan 

tidigare goda rykte om sig att ge ut klassiker i bra översättningar har Hastur lyckats ställa sig 

utanför den populärlitterära sfären, och man har med god framgång marknadsfört sig som ett 

kvalitetslitterärt förlag. Man har visserligen inte upplevt samma mediala explosion som när Alastor  

startades, vilket uppmärksammades i flera stora dagstidningar, men det hade man inte heller räknat  

med, säger Svensson. Alastor och Hastur fungerar i praktiken som ett och samma förlag och 

framgång för det ena innebär positiva följder för båda två, och större delen av Alastors kundkrets 

har följt med till Hastur.

Liksom Rosesund och Aronsson ser Svensson en explosion inom fantastiken som skett under 

2000-talet. Han tror att det till viss del beror på filmatiseringar och TV-serier, som Sagan om 

ringen- och Harry Potter-filmerna eller TV-serien Game of Thrones. Men det gäller inte bara 

internationella succéer, som George R R Martin eller J K Rowling, utan även på hemmaplan i 

Sverige. Framförallt åsyftar han de stora framgångar som John Ajvide Lindqvist skördat, och i hans 

kölvatten Anders Fager, som gav ut en samling skräcknoveller under titeln Svenska kulter 2009 och 

snabbt har intagit en plats på den svenska fantastikmarknaden. Enligt Svensson finns det till och 

med planer på att filmatisera Fagers verk. Däremot, påpekar han, har vi inte sett någon våg av 

riktigt framgångsrika svenska fantasyförfattare.

När Svensson får frågan varför alla förlagets författare är manliga, ger han ungefär samma svar 

som Aronssons kommentar om varför deras författare oftast är kvinnor – det har bara blivit så. 

Enligt honom är den klassiska skräcken och fantastiken en mycket mansdominerad genre, och det är 

inte bara författarna utan också protagonisterna som är män, undantaget George McDonalds Lilith. 

Svensson säger också att större delen av deras kundkrets utgörs av män, och tror att män överlag 

läser den typen av litteratur i större utsträckning. Han tror dock att det kan komma att uppstå en 
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förskjutning inom fantastiken, som det har gjort inom deckargenren, vilken länge var 

mansdominerad men där det nu finns gott om kvinnliga författare, protagonister och, inte minst,  

läsare.

Hastur har tveklöst hittat sin plats på den svenska bokmarknaden. Man har inte bara lyckats 

tillskansa sig ovanligt högt kulturellt kapital för att vara ett fantastikförlag, man har också, berättar  

Svensson, mycket bra kontakter hos bokhandlarna. Varje gång en ny titel släpps kan man räkna med 

att Science fictionbokhandeln kommer att köpa in ett visst antal exemplar, liksom olika bibliotek  

och antikvariat. Förlagets goda rykte säljer böcker och ger de som arbetar där en trygghet och 

möjlighet att fortsätta med sin utgivning då man vet att en upplaga kommer att sälja slut inom något  

år. Man omsätter inga enorma summor pengar – Svensson uppskattar att årsomsättningen ligger på 

ungefär 250 000 kronor – men förlaget går runt utan problem och tack vare en trogen kundkrets, 

engagerad personal och goda kontakter både på marknaden och bland experter och annat kunnigt 

folk har verksamheten kunnat bedrivas utan uppehåll sedan Alastor startades 2002. Tack vare 

förlagets goda rykte finns det en viss prestige i att arbeta med dem, enligt Svensson, vilket gör det 

lätt att hitta kompetenta människor som hjälper till med att exempelvis designa omslag eller författa  

för- och efterord till en titel. Det är inte alltid förlaget har möjlighet att betala ut några större  

arvoden, varför man måste överleva mycket på goodwill. Svensson säger att han ser sig själv som 

en idealist som vill ge ut sådant han själv tycker är bra litteratur. Förlagets affärsidé är inte 

överdrivet lukrativ, men det är inte poängen, enligt Svensson. Det går runt, de som arbetar på 

förlaget kan försörja sig på verksamheten och dessutom nå ut med en typ av litteratur som annars är 

mycket svår att få tag på i Sverige.86

Coltso  

Coltso är ett relativt nybildat imprint till Ersatz, ett allmänutgivande förlag som startades 1992 av  

Anna Bengtsson och Ola Wallin, vilka ensamma driver verksamheten även idag. Under 1990-talet 

drevs förlaget ideellt men sedan man startade om utgivningen 2005 drivs Ersatz och Coltso som de 

större förlagen, men med en mindre personalstyrka och något nischad utgivning. Förlaget satsar 

mycket på smalare litteratur från slaviska språkområden, men ger också ut exempelvis 

nobelpristagaren Harold Pinter. 2006 började man ge ut ryska författaren Nick Perumovs 

fantasyserie Svärdens väktare (Хранитель Мечей, 1998-2006), ett komplext högfantasyverk som 

sammanlagt kommer att ges ut i tretton band på svenska.87 Hans böcker blev mycket populära och 

2010 skapades det populärlitterära imprintet Coltso där man nu ger ut fantasy, science fiction, och 

86 Telefonintervju med Ola Svensson, 2012-03-29.
87 Från förlagets hemsida: http://www.coltso.se/forf_perumov.htm 2012-05-11.
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deckare, en utgivning som står för närmare två tredjedelar av förlagets totala årsomsättning på runt 

5 miljoner kronor.88 Ersatz/Coltso ingår i en sammanslutning av tio förlag som kallar sig ”De 

oberoende” vars syfte är att ”motverka den snedvridna konkurrensen på den svenska 

bokmarknaden”.89

Utöver Svärdens väktare ger förlaget också ut en annan av Perumovs fantasyserier, Mörkrets  

ring (Кольцо Тьмы, 1993-1995), samt andra slaviska fantasyverk som polacken Andrzeij 

Sarpowskis Sagan om häxkarlen (Wiedźmin, 1993-2008), Sergej Lukjanenkos urban fantasy 

Patrullenserien (1998-2011),90 Max Freis steampunkserie Echos Labyrinter (Лабиринты Eхо, 

1996-2011). Även svensk fantasy finns representerad, som Erik Granströms Krönikan om den femte 

konfluxen (2004-2012) vilken tidigare gavs ut på numera nedlagda Järnringens förlag. Förlaget ger 

även ut science fiction i form av svenska PC Jersilds Efter floden (1982) sam Dmitrij Gluchovskijs 

framtidsromaner Metro 2033 (2005) och uppföljaren Metro 2034 (2009). Metro 2033 är förlagets 

storsäljare, med närmare 40 000 sålda exemplar, en oerhört hög siffra för en science fictionroman i 

Sverige.91 I allmänhet undviker förlaget anglosaxiska verk, undantaget David Peaces historiska 

deckarserie Tokyotrilogin (Tokyo Trilogy, 2007-2012), som också är de enda av Coltsos titlar som 

inte är fantastik. Fantasyn är genomgående högfantasy, med komplexa, mörka och våldsamma 

historier, tveklöst riktade till en vuxen målgrupp. Perumovs Svärdens väktare är delvis en analogi i 

fantasyform över Sovjetunionens sönderfall92 som utspelar sig i en mycket mörk värld med gott om 

politiska intriger där det inte finns någon tydlig gränsdragning mellan gott och ont. 

Coltso är ett av få nischade fantastikförlag vars titlar i hög utsträckning når ut till de icke-

specialiserade fysiska bokhandlarna som Akademibokhandeln och Bokia. Hela 50 % av 

försäljningen sker via fysiska bokaffärer, varav Science fictionbokhandeln står för ungefär 8%. 25% 

går via nätbokhandeln och resten står bokklubbar och andra kanaler för.93 Adlibris är den största 

enskilda återförsäljaren, vilket enligt förlagets VD Ola Wallin är fallet för samtliga förlag i Sverige.  

Man har även börjat sälja e-böcker i viss utsträckning, även om den delen av verksamheten ännu 

inte är så omfattande.

88 Enligt en artikel på Svensk bokhandels hemsida från 2012-02-24: http://www.svb.se/nyheter/lever-p-dystopier. 
89 Från förlagets hemsida: http://www.ersatz.se/kontakt.htm 2012-05-11.
90 Det finns ingen originaltitel på serien som helhet.
91 Artikel på Svensk bokhandels hemsida, se fotnot nr 75.
92 Enligt Ola Wallin i en intervju för DN 13/11 2009: http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/forlaget-ersatz-satsar-pa-

rysk-science-fiction (2012-05-11). Möjligen skulle man, i en genrediskussion, kunna hävda att de därmed inte bör 
ses som fantasy. Dock går verket helt utmärkt att läsa och förstå utan att man känner till det underliggande 
budskapet, och romanerna verkar på flera plan. Dessutom är serien full av element som vanligen förknippas med 
fantasy, som magiker, alver, orcher och så vidare, vilket gör det uppenbart att Perumov skriver i en fantasytradition.

93 Artikel på Svensk bokhandels hemsida, se fotnot nr 75.
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Intervju med Ola Wallin, VD på Ersatz/Coltso

Förlaget har byggt mycket av sin profil runt rysk litteratur, men som nämnt är det långt ifrån alla 

titlar som kommer från ryska språkområden. Däremot är det fortfarande en betydande del av 

utbudet och dessutom är Coltso kanske det enda förlaget i Sverige som ger ut rysk och slavisk 

fantastik, varför profileringen ändå kan bedömas som adekvat. Man hittar ofta intressant litteratur i  

utländska, framförallt tyska och ryska, tidningar, och får ofta tips om passande titlar av exempelvis 

översättare. Det är viktigt att allt som ges ut, även om det inte kommer Ryssland, passar förlagets 

profil. Wallin tar upp tre frågor man ställer sig när man avgör om en bok ska ges ut eller ej: 1 – 

Tycker man själv om boken? 2 – Går den att sälja? 3 – Om inte (2), är den tillräckligt viktig för 

förläggaren för att det ska vara värt att ta en ekonomisk smäll? Vad man anser rent personligt om ett  

verk på förlaget kan med andra ord vara viktigare än att titeln kan bringa stora ekonomiska 

framgångar. Bäst är naturligtvis om man kan hitta ett verk som både har hög litterär kvalitet och är  

kommersiellt gångbar, enligt Wallin.

Coltso startades som ett imprint för att man, liksom i fallet Alastor Press, kände att man satt upp 

ett stramt ramverk för utgivningen och att fantastiken svävade lite utanför detta. Wallin tycker att  

den övriga utgivningen på Ersatz kom lite i skymundan, man ”ville behålla den striktare stilen hos 

Ersatz och samtidigt kunna göra Coltsotitlarna större rättvisa.” Främst var det dock på grund av 

grafiska skäl, säger Wallin. Coltsotitlarnas omslag och formgivning är, liksom Styxxs vuxentitlar, 

uppbyggda runt en gemensam estetik, som förvisso skiljer sig något från titel till titel men ändå ger 

utgivningen en visuell känsla av samhörighet. Fjärran är överbelamrade omslag med grälla färger, 

vilket inte är ovanligt för exempelvis Damms fantasytitlar. Istället går färgskalan ofta i murrigt grått  

och brunt, och motivet utgörs gärna av dimmiga gestalter i ett ogästvänligt landskap.

När det gäller de stora förlagen uppger Wallin att man på Ersatz/Coltso egentligen inte alls ser 

dem som konkurrenter. Man betraktar sig i allt väsentligt som ett komplement och håller sig 

medvetet borta från områden och författare som finns på andra förlag. Man vill helst hålla sig inom 

sin profil och ha ett utbud som sticker ut och kompletterat annan litterär utgivning i Sverige, och 

enligt Wallin kan även ett litet förlag nå ut om det har något eget att komma med. Konkurrenten är  

snarare ”världens tröghet” i Wallins egna ord, och det är något som gäller för alla förlag. Problemet 

är med andra ord inte i första hand andra förlag utan att nå ut till läsarna. Överhuvudtaget tycker 

inte Wallin att fantasy är någon särskilt livaktig genre i Sverige, och på Coltso bryr man sig inte 

direkt om vad de andra förlagen ger ut. Wallin har hört från flera bokhandlare att de när det kommer 

till fantasy idag i princip bara tar in Coltsos titlar, utöver några av genrens nutida bästsäljare som 

exempelvis George RR Martin.
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Anledningen till att tyngdpunkten ligger mycket på rysk litteratur är bland annat för att Wallin 

själv kan ryska och har översatt flera av förlagets titlar. Det kan vara väldigt kostsamt och 

omständligt att översätta från ryska, men Wallin menar att man medvetet valt bort den anglosaxiska 

fantasyn eftersom svenska läsare ändå ofta läser den på sitt originalspråk. Många av Ersatz' titlar 

har fått litteraturstöd från Kulturrådet, men detsamma har inte gällt för Coltso. Wallin menar att  

fantasy och liknande litteratur helt enkelt inte går hem hos Kulturrådet:

Läsargruppen hos Kulturrådet har ingen förståelse för genrelitteraturen och betraktar den automatiskt som 
dålig eller kommersiell, vilket är synd med tanke på det arbete vi lägger ner. Och på vilket vis är t.ex. Erik 
Granströms romaner sämre eller mindre ambitiösa än annan svensk samtidslitteratur?

Förvisso har man ett visst kommersiellt tänkande när man ger ut Coltsos titlar, eftersom förlaget 

trots allt måste gå runt. Men Wallin poängterar också att ett samhälles kulturella uttryck utgörs av 

både smal kultur och populärkultur, och att båda är viktiga för ett levande kulturellt utbyte. Han 

säger att det är mycket givande att kunna förmedla vissa kunskaper om exempelvis rysk kultur via 

populära böcker, där man kan nå en bred publik. Både Gluchovskijs och Perumovs romaner 

innehåller många mer eller mindre dolda referenser till Rysslands samhälle och historia, något som 

ger verken extra rikt innehåll och djup.

Wallin var tillsammans med Richard Herold, som numera arbetar på Natur och Kultur, en av 

initiativtagarna till förlagssammanslutningen ”De oberoende”, som uppstod för att motverka de 

stora koncernernas starka inflytande på bokmarknaden. När Akademibokhandeln och Adlibris,94 

som hör till landets största återförsäljare, började sätta upp villkor och rabattkrav utan att diskutera 

dem med förlagen bildades sammanslutningen som en motreaktion. Efter några månader började de 

ge efter, en utveckling som Wallin tror delvis var De oberoendes förtjänst. Numera arbetar 

föreningen främst för att förbättra förutsättningarna individuellt för de involverade förlagen. 95

Neogames

Ett något udda inslag i den här studien är Neogames, i grunden ett rollspelsförlag vars verksamhet 

kan spåras tillbaka till tidigt 1990-tal. 1997 startades Neogames AB och företaget har kommit att bli  

en av de största aktörerna på svensk rollspelsmarknad då man står bakom utgivningen av populära 

spel som Eon, Neotech och Noir. Företaget är baserat på Gotland och ägs av Joakim Vässmar, som 

tillsammans med Maria Sundstedt utgör företagets heltidsanställda personalstyrka.96 Övriga 

inblandade arbetar som frilansare eller projektanställda, och rollspelet Noir är egentligen utvecklat 

av ett utomstående förlag – Regnskugga – men distribueras via Neogames.

94 Akademibokhandeln hör till KF (Kooperativa Förbundet) precis som Norstedts förlagsgrupp, och Adlibris är en del 
av Bonnierkoncernen.

95 E-postintervju med Ola Wallin, 2012-04-14.
96 Företagets hemsida: http://www.neogames.se/neogames.htm. 
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Utöver rollspel har förlaget också stått för utgivningen av ett antal romaner, av vilka den absoluta 

merparten utspelas i någon av företagets rollspelsvärldar. Eon, som står för några av företagets bäst 

säljande produkter, är ett fantasyrollspel som utspelar sig i den fiktiva världen Mundana. Det är 

också i Mundana som majoriteten av Neogames romaner utspelar sig, bland annat Andreas Romans 

Drakväktartrilogin (1998-1999). Roman kan betraktas som det mest välkända namnet bland 

Neogames romanförfattare, och han står även för den enda av förlagets romaner som inte utspelas i 

någon av Neogames rollspelsvärldar: När änglar dör (2001), en version av skapelseberättelsen 

skildrad ur Satans perspektiv. Romans böcker ges numera ut på Natur & Kultur, inklusive När 

änglar dör, men Neogames är de enda som givit ut hans fyra fantasyromaner som utspelas i 

Mundana. Utöver Roman har Neogames också publicerat högfantasy i Mundana av Dan Hörning 

och Tobias Landström. 

2007 lade Neogames ner sin skönlitterära utgivning, i första hand av ekonomiska skäl. Man finns 

inte längre kvar vid förlagssystem och den lilla försäljning som sker går via företagets hemsida, och 

när lagret som finns hos företaget säljer slut avser man inte att trycka upp nya. Enligt företagets VD 

Joakim Vässmar avser man dock att lägga upp romanerna online för gratis ledladdning. Trots att 

Neogames är ett av Sveriges största och mest inflytelserika rollspelsföretag bedriver man en ganska 

liten verksamhet; som redan nämnts har 2000-talet inte varit gynnande för svenska rollspel. Trots 

det går verksamheten runt ekonomiskt och Vässmar uppskattar att företaget i nuläget omsätter 

ungefär en miljon kronor per år.

Intervju med Joakim Vässmar, VD på Neogames

Vässmar började arbeta som illustratör för Neogames 1994 och tog över företaget 2006. Bara ett år 

senare lades romanutgivningen ner och han var därmed aldrig en av dem som var mest involverade i 

den delen av verksamheten, och den här intervjun bör betraktas i ljuset av detta faktum. 

Neogames skönlitterära utgivning kretsade i allt väsentligt kring rollspelsutgivningen, eftersom 

förlaget i första hand alltid varit ett rollspelsföretag. Romanerna var avsedda som ett komplement  

till spelprodukterna, enligt Vässmar, men man försökte också i viss mån nå även de läsare som inte 

var bekanta med spelen. Man hoppades på en synergieffekt där fantasyälskare skulle läsa böckerna 

och därmed bli intresserade av spelen, precis som vice versa, och att rollspelsutgivningen och den 

skönlitterära utgivningen skulle både komplettera och gynna varandra. Detta fungerade i någon mån 

och under en period var romanutgivningen ganska lönsam, men så småningom blev situatione 

ohållbar.

 Vässmar tycker att det är naturligt att man som rollspelsföretag också började ge ut skönlitterära 
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verk eftersom rollspel i väldigt hög grad byggs upp runt just historier.97 Dessutom hade man redan 

duktiga författare och skribenter som arbetade för företaget med texter till regelböcker och dylikt, så  

det var inte ett långt steg att börja ge ut skönlitteratur. De böcker man började ge ut var också 

skrivna av personer som sedan tidigare producerat texter för företaget, bland annat Andreas Roman, 

som står för förlagets mest populära skönlitterära titlar. På frågan varför man på Neogames valde att  

ge ut Romans När änglar dör, som inte har någon koppling till rollspelen, svarar Vässmar att det 

dels gjordes som en tjänst till författaren, som länge skrivit material till Neogames, och dels för att  

man tyckte att romanen höll så hög litterär kvalitet.

Som ett rollspelsföretag med en skönlitterär utgivning som är direkt kopplad till spelprodukter 

har Neogames nästan ingen relation alls till de stora förlagen eftersom man är så nischad. Som 

förlag betraktat kan det vara både en fördel och en nackdel, enligt Vässmar. Man har redan en 

potentiell skara läsare i de rollspelare som brukar företagets spelprodukter, men samtidigt är det  

mycket svårt att nå utanför den gruppen. Överhuvudtaget tror han att det är svårare att nå ut med 

fantasy idag, eftersom utbudet blivit mycket bredare och läsarna mer kräsna. När det knappt gick att  

få tag på någon litteratur i genren fick man läsa det som fanns om man alls ville läsa fantasy, men 

nu när konkurrensen är betydligt hårdare har konsumenterna blivit mycket mer kvalitetsmedvetna,  

anser Vässmar, som tror att förändringen på fantasymarknaden kom för ungefär tio år sedan, i 

samband med Sagan om ringen-filmerna. Då växte både utbudet och intresset och det blev mer 

accepterat att läsa historier som utspelar sig i fiktiva världar, fantasy blev mer rumsrent. Vässmar 

påpekar att detta i grunden är en väldigt positiv utveckling, men att det samtidigt har blivit svårare  

för många små förlag att hävda sig på marknaden.

I allmänhet tycker inte Vässmar att det saknas något på den svenska fantastikmarknaden. Han 

anser att det finns ett brett utbud och bra distributörer. Förvisso är större delen av det som översätts 

stora namn från anglosaxiska språkområden, men de mindre namnen och den smalare litteraturen 

går ofta att få tag på på engelska och kan ändå konsumeras av den genomsnittliga svenska 

fantasyläsaren, tror Vässmar. Det finns en stor mängd fantasy från andra kulturer som skiljer sig 

mycket från den västerländska, från Asien exempelvis, men Vässmars uppfattning är att en stor del 

av den översätts till engelska. Däremot anser han att många fysiska bokhandlar har ett alldeles för 

litet lager fantasylitteratur, vilket han menar delvis kan bero på att ett fantasyverk ofta omfattar  

många delar i en lång serie. Det är väldigt vanligt att delar ur en serie fattas i en fysisk bokhandels 

utbud, och särskilt mindre bokhandlare kan få problem med att alltid ha alla delar inne.

2007 fick Neogames lägga ner sin skönlitterära utgivning, dels för att det inte riktigt var 

ekonomiskt lönsamt och dels för att det tog tid och fokus från den ordinarie verksamheten. 

97 Neogames är inte ensamma om detta, se avsnittet om små förlag och egenutgivning i föregående kapitel.
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Marknaden för rollspel började krympa och det krävdes tid och pengar att anlita större distributörer, 

vilket är det bästa sättet att nå ut med titlarna, enligt Vässmar. Brist på tid och engagemang var en  

stor faktor, när Vässmar tog över verksamheten fick han in ungefär åtta manus från aspirerande 

författare i veckan. Många av dessa kom från unga människor med författardrömmar, och de var 

inte sällan av undermålig kvalitet. Det fanns inte tid, möjlighet eller ambition att ta sig an alla  

manus, särskilt som många av dem inte alls hade någon koppling till företagets spelvärldar och 

dessutom ofta höll en låg standard. Vässmar tror att det finns en fara i att skriva fantasy eftersom 

denna inte kräver samma nivå av efterforskningar som realistisk litteratur, i alla fall inte om man 

skriver om en helt fiktiv värld. Det leder lite till att vem som helst tycker sig kunna skriva fantasy,  

med väldigt varierande resultat. Alla dessa faktorer ledde till att man på förlaget beslöt sig för att  

lägga ner romanutgivningen och fokusera på rollspelen istället. Vässmar säger att det förvisso inte 

är otänkbart att man kan börja ge ut skönlitteratur igen i framtiden, men förmodligen inte så länge 

man bara håller sig till en svensk marknad. Istället satsar man nu på att lägga upp romanerna man 

givit ut sedan tidigare för gratis nedladdning. Vässmar tycker att det är viktigare att fler läsare får ta  

del av verken än att man säljer ett par böcker om året, eftersom det är så läget ser ut idag. Han tror 

också att författarna är mer intresserade av att deras romaner får spridning än av ekonomisk vinst.

Alla Neogames skönlitterära författare är män, men precis som i fallet Styxx och Hastur är det 

inget man reflekterat över – det har bara fallit sig så, enligt Vässmar. De som blivit publicerade har i  

de flesta fall varit involverade i Neogames övriga verksamhet och rollspelsvärlden har alltid 

dominerats av män. Vässmar tror också att det oftast är män som läser deras titlar, men menar att  

denna könsuppdelning håller på att luckras upp. Han upplever att det finns fler kvinnor i 

rollspelsvärlden idag än för några år sedan, och att det är fler kvinnliga spelare som hör av sig till  

företaget. Han tror också att kvinnor i allt större utsträckning börjar läsa fantasy i allmänhet.98

98 Telefonintervju med Joakim Vässmar,  2012-03-21.
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Sammanfattning och avslutande diskussion

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka utgivningen av fantastik (fantasy, science 

fiction och övernaturlig skräck) på svenska i Sverige, med särskilt fokus på de mindre och nischade 

förlagen. Jag har haft för avsikt att studera hur dessa förhåller sig till de stora förlagskoncernernas 

utgivning, om de skiljer sig i fråga om genrer och utgivning och om de i någon större mån breddar 

det svenska fantastikutbudet. Vidare har jag, genom att intervjua fem mindre förlag med varierad 

grad av fantastikutgivning, försökt ta reda på hur dessa ser sin egen position och relation till de stora 

förlagen och vilka drivkrafter som står bakom utgivningen. Jag ville undersöka hur man 

marknadsför sig och profilerar sig, hur man når läsare och hävdar sig som litet förlag. Vidare har jag 

prövat en tes: Att de mindre förlagen introducerar genrer och författare som annars inte skulle nå ut 

och att de står för en viktig bredd av det svenska fantastikutbudet.

Studien har genomförts i en litteratursociologisk tradition med en hybrid av kvalitativ och 

kvantitativ metod, där båda sorters data har använts. Genom att teckna en teoretisk bakgrund till  

studier av populärlitteratur i allmänhet och fantastik i synnerhet har jag försökt reda ut termer och 

begrepp som är viktiga för uppsatsen och också måla upp den bakgrund mot vilken den här studien 

lutar sig. Jag har redovisat och kritiserat tidigare forsknings syn på det populärlitterära kretsloppet 

och försökt understryka hur detta kretslopp utvecklats och förändrats under de senaste decennierna, 

i syfte att belysa hur populärlitteratur ofta behandlats av det litteraturvetenskapliga forskningen.  

Sociologen Pierre Bourdieus teorier om kulturellt och ekonomiskt kapital har varit centrala för  

studien och använts för att belysa vilket syfte ett förlag kan ha att ge ut ett visst verk, men också för 

att gestalta fantastikens ställning i den litterära sfären. 

För att ge en bild av hur arenan där de mindre förlagen rör sig ser ut har jag tecknat en grov bild 

av fantastikutgivningen i Sverige idag, både hos de stora, mellanstora och små förlagen. Jag har 

vidare utfört intervjuer med informanter från inte bara fem små förlag utan också från Science 

fictionbokhandeln, som enligt egen uppgift har kontakt med alla förlag med någon form av 

fantastikutgivning i Sverige, för att få deras syn på dagens marknad.

Det står klart att fantastik, liksom annan genrelitteratur, förknippas i betydligt högre utsträckning 

med ekonomiskt än med kulturellt kapital. Ändå finns det tveklöst fantastik som har högre kulturellt  

kapital än annan, exempelvis den mer klassiska utgivning som Hastur förlag står för. Även de större 

förlagen skyltar hellre med klassisk fantastik – som fallet Tolkien hos Norstedts – än med nutida 

författare, trots att de sistnämnda faktiskt dominerar marknaden. Hastur är det enda av de 

intervjuade förlagen som lyckats få litteraturstöd och översättningsstöd för sina titlar, vilket med 

63



hög sannolikhet beror på att det som ges ut är äldre, klassisk litteratur med erkänt kulturellt  

inflytande. Coltso har inte fått stöd till någon av sina titlar, trots att flera verk som givits ut på  

moderförlaget Ersatz fått det. Det har alltså inte enbart att göra med vilket förlag man är ett imprint  

till, även om Alastors goda rykte säkert varit fördelaktigt för Hastur när man sökt litteraturstöd.

Jag har försökt ta reda på hur förlagens inställning till de stora förlagskoncernerna ser ut, och hur 

man ser sin egen position på bokmarknaden. Det är alldeles uppenbart att de intervjuade förlagen 

inte anser sig konkurrera med de stora koncernerna utan snarare strävar efter att vara ett 

komplement. Detta baserar jag inte bara på de svar jag fått av mina informanter, vilka också 

bekräftar den slutsatsen, utan i kanske större mån på förlagens utbud. Coltso har valt att rikta in sig 

på språkområden som de stora förlagen försummar, Hastur ger ut klassiska författare som knappt 

finns översatta till svenska, Neogames romaner har en direkt koppling till företagets spelprodukter 

och både Styxx och Mörkersdottir väljer lågfantasy och urban fantasy framför den episka fantasyn. 

Det tycks för övrigt symtomatiskt att små förlag hellre satsar på lågfantasy, huvuddelen av både 

Styxxs, Hasturs och Mörkersdottirs romaner utspelas i den primära världen, och detsamma gäller 

många andra mindre förlag som Wela och Ordbilder. Undantagen är givetvis Neogames, vars 

romaner av naturliga skäl utspelas i den sekundära världen Mundana, och Coltso. Coltso varvar 

dock högfantasy med science fiction, postapokalysm och mörk urban fantasy. Både Coltso och 

Hastur säger sig explicit vilja stå helt vid sidan av de stora förlagens områden och Mörkersdottir ger 

enbart ut svenska okända debutanter. Styxx är möjligen det förlag som kan anses konkurrera med de 

stora koncernerna eftersom det inte är omöjligt att man skulle kunna få upp ögonen för samma 

författare, även om Styxx säger sig vilja ha sin egen nisch. Urban fantasy är dock något som även 

större förlag börjar få upp ögonen för, särskilt inom Bonnierkoncernen där både Mix och Fenix 

satsar på genren. 

I allmänhet verkar det vara viktigt för de mindre förlagen att hitta en tydlig nisch, något som 

verkar vara mycket fördelaktigt om man ska nå läsare med dagens utbud. Coltso och Hastur är 

kanske de förlag som har tydligast profil och som erbjuder ett utbud som skiljer sig markant från 

större delen av den fantastik som ges ut i Sverige, och båda är också förlag som åtnjuter hög status 

och har skördat relativt goda framgångar, om än på väldigt olika sätt. Hastur är inte ett förlag med 

någon enorm omsättning, men från förlagets synvinkel har man lyckats bra med sin marknadsföring 

och profilering och man har en trogen kundkrets. Coltso har blivit ett av de bäst säljande förlagen 

för fantastik i Sverige, och jag vill påstå att de står för en utgivning som är enormt viktig för det 

svenska utbudet. Maths Claesson, butikschef på Science fictionbokhandeln i Stockholm, anser att 

Coltso intar en särställning bland svenska förlag och står för ett reellt alternativ till de stora 

förlagskoncernernas dominans. Coltsos fantastik är dessutom uteslutande riktad till vuxna läsare 
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och man söker aktivt verk som har både djup och mening. Böckerna är ofta långa, ganska tunga och 

krävande, men tilltalar ändå en stor läsekrets. Detsamma gäller Hasturs utgivning, både Lovecraft,  

Arthur Machen och Ambrose Bierce skriver i en ålderdomlig och adjektivtyngd prosa som är en 

utmaning för många läsare – ändå är framförallt Lovecraft en storsäljare, inte bara hos Hastur. 

Hastur och Coltso har profilerad utgivning till en ganska specifik grupp läsare, även om 

åtminstone Coltso verkar ha nått en bredare publik. Majoriteten av Neogames skönlitterära 

utgivning är direkt kopplad till företagets spelprodukter och därmed främst riktade till läsare som 

redan har någon relation till företaget. Styxx och Mörkersdottir säger sig båda vilja bredda 

perspektivet och nå även den atypiska fantasyläsaren framförallt med urban fantasy och närliggande 

genrer. Urban fantasy, som gärna utspelas i den moderna primära världen, verkar ha blivit lite av en 

trend under senare år, inte bara i litteraturen utan också i TV och film. Förutom Styxx och 

Mörkersdottir satsar även Fenix och Mix på genren, likaså Undrentide och ett antal aspirerande 

författare som trycker sina böcker hos print-on-demand-företag. Urban fantasy förknippas ofta med 

en kvinnlig publik, till skillnad från många andra fantastiska genrer, och det är ofta kvinnor som är 

författare likväl som protagonisterna i verken. En del av genrens framgångar kan möjligen bero på 

att den riktar sig i högre utsträckning till en grupp läsare som tidigare inte prioriterats inom 

marknadsföringen av fantastik – kvinnor. Det är också mycket möjligt, med tanke på hur nystartade 

Mix och Fenix är, att de stora koncernerna – i det här fallet Bonnier – sett förlag som Styxx växa 

fram och dragit slutsatsen att det finns en marknad för den typen av litteratur. Jag håller det för 

troligt att de mindre förlagen ofta banar väg för nya genrer i Sverige och kan vara viktiga för vilken 

typ av litteratur som de större förlagen satsar på i längden.

Det kan vara en nackdel såväl som en fördel att rikta sig åt en bred publik, helt enkelt för att 

konkurrensen där är större. Min gissning är att Coltsos och Hasturs framgångsrecept består av att de 

sett till vad som inte finns på marknaden snarare än vad som är populärt. Alla fem förlagen i 

undersökningen har förvisso sin egen nisch, men Coltsos och Hasturs är möjligen något mer 

framträdande.

Förutom de små förlagens relation till de större och sin egen position på marknaden ville jag ta 

reda på vad som driver varje förlag, varför man satsar på viss litteratur och om man aktivt försöker 

introducera genrer och motiv som inte finns på den svenska marknaden. Alla fem informanter 

uppgav, som väntat, olika anledningar, men alla uttryckte intresse specifikt för den fantastiska 

litteraturen, och särskilt för den typ av litteratur som just deras förlag inriktat sig på. De flesta angav 

det viktigaste incitamentet till att ge ut en titel att man själv känner starkt för verket, att man kan stå  

för det och att man vill se det nå en större publik, för att man själv tycker att det är en så bra bok. 

Flera av informanterna uttalade sig negativt eller rent av frustrerat om hur fantastik nästan per 
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definition klassas som undermålig litteratur, en utbredd uppfattning som många stött på och känner 

igen. Det var också en attityd som de flesta ville kritisera, och i vissa fall – som Aronsson på 

Kabusa – aktivt arbeta mot det kulturella stigma som kan följa med den fantastiska litteraturen. I ett  

sådant klimat, och särskilt om man arbetar på ett litet och inte särskilt lukrativt förlag, är det kanske  

rent av nödvändigt att man har en passion för den litteratur som ges ut för att det ska kännas 

meningsfullt.

Dock angav samtliga informanter även ekonomisk vinning som en stark drivkraft, kanske ännu 

starkare än jag hade väntat mig. Det förlag som verkar bry sig minst om huruvida en titel var 

kommersiellt framgångsrik eller inte är Hastur, som känner sig trygga i sin nisch och alltid kan 

räkna med att en titel de ger ut kommer att sälja. Där känner man sig fri att ge ut det man tycker är  

bra och det man tycker saknas istället för att oroa sig över om man får igen det kapital man 

investerat i en titel. Min uppfattning är att de två förlag som lade störst vikt vid en titels eventuella  

kommersiella framgånger är Mörkersdottir och Coltso, det förlag med minst respektive störst 

omsättning. I Mörkersdottirs fall är det viktigt att få förlaget att gå runt, eftersom man fortfarande är  

i en sorts uppstartsfas. Coltso å sin sida kan investera den vinst man gör i att ge ut smalare titlar på 

Ersatz och allmänt öka verksamheten. Neogames fick lägga ner sin utgivning, delvis av ekonomiska 

skäl men också i hög grad på grund av brist på engagemang och tid, vilka är värdefulla tillgångar 

för ett litet företag. Styxx vill nå en bred publik, och man kan anta att det finns en ekonomisk tanke 

med detta, men man uttrycker också en tydlig önskan om att vara ett väl ansett fantastikförlag med 

hög kvalitet på sina titlar. 

Inte oväntat beror drivkrafterna bakom förlagens utgivning på flera olika faktorer, relaterade til  

såväl ekonomiskt som kulturellt kapital. Jag vill dock stå fast vid min tes att mindre förlag ofta 

drivs mer av en vilja att nå ut med litteraturen än de större förlagen, åtminstone när det kommer till  

fantastik. Maths Claesson på Science fictionbokhandeln bekräftar den bilden, både genom sina 

erfarenheter hos Bonnier fantasy och i sina förehavanden med olika förlag i Sverige. Claessons 

bestämda uppfattning är att det finns både mer engagemang och större kunskap om genren på 

mindre förlag, och att dessa är mer medvetna om kvaliteten på den litteratur som ges ut. 

Att det finns intresse för och insyn i den litteratur som ges ut är självklart mycket viktigt för att  

utgivningen ska hålla hög kvalitet och mångfald, men också för att böckerna ska kunna 

marknadsföras på ett passande sätt och distribueras via rätt kanaler. Här kan de mindre förlagen 

rentav ha ett övertag gentemot de stora, eftersom man vet vilken målgruppen är, vad som tilltalar  

den och genom vilka kanaler man kan nå den. Den kunskapen gynnar både läsaren och förlaget, och 

dessutom distributören. För Science fictionbokhandeln eller en annan specialiserad bokhandel som 

vill kategorisera sina varor på ett mer specifikt sätt är det naturligtvis en fördel om man kan få riklig  
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information om en titel från förlaget, och att förlaget vet hur titeln ska placeras och marknadsföras.

En intressant upptäckt som gjordes under intervjuerna var hur varierad syn informanterna har på 

den svenska fantastikmarknaden. Å ena sidan tycker Vässmar från Neogames att det finns en 

välfungerande marknad med ett brett utbud i Sverige och att det rent av kan vara ett problem för 

mindre fantastikförlag, eftersom man kan försvinna i mängden och för att dagens läsare är kräsnare 

och mer medvetna. Å andra sidan anser Wallin på Coltso att den svenska marknaden är liten, trög 

och i avsaknad av tillräckligt många bra alternativ, inte bara i de fysiska bokhandlarna utan också i  

e-bokhandlarna. Svensson på Hastur tycker att bra översättningar av klassikerna saknas, men ser 

samtidigt liksom Vässmar en explosion av fantastisk litteratur under 2000-talet. Särskilt tror han att  

svensk skräck kommer att växa efter John Ajvide Lindqvists framfart, men han ser ingen direkt 

ökning av stora svenska fantasyförfattare. Aronsson från Styxx och Rosesund från Mörkersdottir är 

båda överens om att det saknas litteratur från andra språkområden än de anglosaxiska, men ser 

samtidigt en växande marknad för lågfantasy och urban fantasy. Aronsson efterlyser också, liksom 

Svensson, bra översättningar av de klassiska verken, eftersom hon anser att man slarvade med 

översättningar av fantastik förr, något hon tror har att göra med att man inte riktigt tagit genren på 

allvar. Claesson från Science fictionbokhandeln ser en ökning av mindre förlag som satsar på 

fantasy, något han tycker är väldigt positivt eftersom han liksom Svensson ser en brist på kunskap 

om engagemang för genren på de stora förlagen.

Alla dessa olika synvinklar på den svenska marknaden stämmer förmodligen till viss mån. Det 

står klart att det fantastiska utbudet ökat i Sverige under 2000-talet, samtidigt som det också 

stämmer att den stora, kommersiella utgivningen är ganska likriktad och domineras av framförallt  

Forma och Bonnierförlagen. Det kommer fler svenska fantasyförfattare – det vittnar både 

Mörkersdottirs och Styxxs utgivning om, för att inte tala om alla som ger ut sina egna verk – men 

än så länge har ingen nått de framgångar som exempelvis Ajvide Lindqvist skördat. Det är 

förmodligen också korrekt att läsarna blivit mer medvetna allt eftersom utbudet blivit bredare, och  

att det på samma gång gör det svårare och lättare för ett förlag att nå ut med sin litteratur – lättare  

för att det finns fler medvetna läsare som aktivt söker litteraturen, svårare för att man riskerar att  

försvinna bland det övriga utbudet. Det råder samtidigt inget tvivel om att det finns ett mycket litet  

utbud översatt fantastik som inte är angloamerikansk, vilket flera informanter anmärkt på.

En av de kanske viktigaste anledningarna till att de mindre förlagen fyller en viktig roll är att  

man inte skäms för att ge ut fantastik. Genren används där inte bara eller ens primärt som ett sätt att  

finansiera utgivning av annan, smalare litteratur, utan är ett mål i sig, och litterär kvalitet är lika  

viktigt som kommersiell framgång. Om förlagens inställning till fantastisk litteratur är att den är  

undermålig och kommersiell, så finns det inget incitament att bredda utgivningen utanför de 
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författare och genrer som man redan vet säljer bra. Om synen på fantastik är att det är ren 

nöjesläsning (vilket är det nya förlaget Fenix' inställning) som i huvudsak riktar sig till ungdomar så 

kommer man inte se någon anledning att våga satsa på mer utmanande och krävande titlar. På de 

mindre förlagen sitter kunniga, intresserade människor som kan genren, och vet att den är bred och 

mångfacetterad. På ett litet och nischat förlag riskerar inte heller fantastiken att bara bli ett sätt att  

finansiera smalare litteratur, utan utgivningen av fantastisk litteratur kan vara ett självändamål, kan  

existera för sin egen skull.

Trots förlag som exempelvis Mix tycks det som att det är utanför de stora koncernerna som 

intresset och engagemanget för ett brett och varierande fantastikutbud i Sverige frodas. Det finns 

ingen anledning att tro att de stora koncernerna skulle satsa de resurser som krävs på att översätta 

fantasy, när så gott som all fantastik från dem är angloamerikansk och internationellt väletablerad,  

även om Coltso inte existerade. Det är heller inte särdeles troligt att man hade valt att göra 

nyöversättningar av redan översatta klassiska verk för att de tidigare översättningarna varit 

undermåliga eller svåra att få tag på, som Styxx eller Hastur gör. Det finns inga indikationer på 

detta, jag har inte lyckats hitta några exempel hos förlagen där så skett – undantaget Norstedts 

nyöversättning av Tolkiens Sagan om Ringen som utkom några år efter att filmatiseringarna gjort 

enorm succé.

Det skulle vara adekvat att dra en parallell mellan utgivningen av fantastik och utgivningen av 

tecknade serier i Sverige. Både fantastik och tecknade serier anses allmänt vara populärkultur i  

första hand riktade till barn och ungdomar, och i båda fallen består marknaden av ett fåtal stora 

förlag med mer kommersiella titlar och en stor skara mindre förlag med en mer alternativ form av 

utgivning. I Sverige står Egmont Kärnan för en stor del av det svenska serieutbudet, som Kalle 

Anka, Bamse, Fantomen, 91:an med flera, och Kartago, som ingår i Bonnierkoncernen, ger ut 

många svenska och nordiska serier som Rocky, Arne Anka, Nemi och Pondus. Vid sidan av dessa 

finns flera serieförlag som satsar på serier för vuxna, ofta med mörkare humor och politiska eller 

samhällsengagerade teman, som Galago, Seriefrämjandet och Kolik förlag. De sistnämnda förlagen 

står för en viktig bredd i svenskt serieutbud, och har i viss mån höjt den tecknade seriens status från 

barnunderhållning till vuxenkultur. Jag vill påstå att de små fantastikförlagen i Sverige intar en 

liknande position.
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Elektroniska källor

Artikel om Coltso på Svensk bokhandels hemsida: http://www.svb.se/nyheter/lever-p-dystopier

Catahyas hemsida, ett internetforum för fantastik: http://www.catahya.net/

Intervju med Ola Wallin i Dagens Nyheter:  http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/forlaget-ersatz-
satsar-pa-rysk-science-fiction

Kommittédirektiv för litteraturutredningen, 24 mars 2011: 
http://www.sou.gov.se/litteratur/pdf/dir2011_24.pdf 

Lista över Hugo Awards- vinnare: http://www.webcitation.org/5yVVIasNL 

Science fictionbokhandelns hemsida: http://www.sfbok.se/index.asp

Vetsaga, en e-tidsskrift som skriver artiklar och essäer om science fiction och fantasy: 
http://vetsaga.se/

Hemsidor till förlag

Aleph bokförlag: http://www.alephbok.se/ 

Bazar förlag: http://www.bazarforlag.se/ 

Bokförlaget Bra böcker: http://www.bbb.se/ 

Bombadil publishing: http://www.bombadilpublishing.com/ 

Bonnierförlagen: http://www.bonnierforlagen.se/

Coltso: http://www.coltso.se/ 

Darkness publishing: http://darknesspublishing.se/ 

Ersatz: http://www.ersatz.se/ 

Fenix: http://www.fenixbok.se/ 

Foldspace media: http://www.foldspace.se/ 

Forma publishing group: http://www.formapg.se/ 

Hastur förlag: http://www.hasturforlag.se/ 

Kabusa böcker: http://www.kabusabocker.se/ 

Mix förlag: http://www.mixforlag.se/ 

Månpocket: http://www.manpocket.se/ 

Mörkersdottir förlag: http://morkersdottir.com/

Natur & Kultur: http://www.nok.se/ 

Neogames: http://www.neogames.se/ 

Norstedts förlagsgrupp: http://www.norstedts.se/

71

http://www.norstedts.se/
http://www.neogames.se/
http://www.nok.se/
http://morkersdottir.com/
http://www.manpocket.se/
http://www.mixforlag.se/
http://www.kabusabocker.se/
http://www.hasturforlag.se/
http://www.formapg.se/
http://www.foldspace.se/
http://www.fenixbok.se/
http://www.ersatz.se/
http://darknesspublishing.se/
http://www.coltso.se/
http://www.bonnierforlagen.se/
http://www.bombadilpublishing.com/
http://www.bbb.se/
http://www.bazarforlag.se/
http://www.alephbok.se/
http://vetsaga.se/
http://www.sfbok.se/index.asp
http://www.webcitation.org/5yVVIasNL
http://www.sou.gov.se/litteratur/pdf/dir2011_24.pdf
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/forlaget-ersatz-satsar-pa-rysk-science-fiction
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/forlaget-ersatz-satsar-pa-rysk-science-fiction
http://www.catahya.net/
http://www.svb.se/nyheter/lever-p-dystopier


Ordbilder: http://www.ordbilder.se/

Ordspira förlag: http://www.ordspiran.se/  

Styxx fantasy: http://www.styxxfantasy.se/ 

Rävspel: http://www.rollspel.com/ 

Undrentide förlag: http://undrentide.wordpress.com/ 

Wela förlag: http://welaforlag.se/ 

Vulkan: http://www.vulkanmedia.se/ 
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