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Abstract 
Title: The Gendered Authorship - An analysis of embodiment of female authors in the 

fantasygenre 
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This thesis examines in which ways and how female authors in the fantasy-genre are being 

embodied in their authorship. It is done so through interviews of three published female 

authors working in the fantasy and/or science fiction genre and analysed with thematic 

analysis through the lense of Judith Butlers theory on the gender/sex distinction and 

performativity. The study shows how actors in the field act as gatekeepers by exclusion and 

how the authors negotiate their position as authors in the context of the fantasy/science fiction 

genre. The performative regulations of embodiment genders these authors to the extent of 

questioning the female authorship itself. 
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Inledning 
Jag har alltid älskat att läsa böcker, men sedan jag var liten har jag haft en förkärlek för 

fantasylitteratur. Allt eftersom jag blev äldre började jag även läsa fantasylitteratur för vuxna 

och det jag reflekterade över var först hur få kvinnliga karaktärer jag mötte som jag kunde 

identifiera mig med. När min medvetenhet om genus växte gjorde också mina reflektioner det. 

Jag märkte att väldigt få av de författare som tipsades om eller som mina vänner läste var 

kvinnor, och vid det här laget skrev jag själv något barnsliga noveller inom genren. När jag nu 

valde ämne för C-uppsatsen gav det mig möjligheten att söka svar på det jag undrade över. 

Jag kommer inledningsvis att visa hur det litterära fältet ser ut i allmänhet och sedan med 

hjälp av ett exempel på händelser kring priser visa hur problem ser ut inom fantasy och 

science fiction. Min analys har gjorts genom att jag har intervjuat kvinnliga författare som är 

verksamma inom fantasy/science fiction och hur mitt exakta syfte ser ut kommer efter detta 

kontextualiserande av det litterära fältet. 

Spritt över genrer kan vi fortfarande idag se en dominans av manliga namn på litterära verk, 

men ett flertal har visat sig vara kvinnor bakom de namnen. VIDA: Women in Literary Arts1 

har sedan 2010 samlat statistik om hur många manliga respektive kvinnliga författare som blir 

framlyfta i litterära tidningar och publikationer, med en tydlig bas i amerikansk litteratur. 

Anne Enright, pristagare av Bookerpriset2 2007 och årets irländska roman 2008 etc, räknade 

hur många kvinnor respektive män som blev recenserade i de två stora tidningarna The Irish 

Times och The Irish Independent, och hur uppdelningen av recensenternas kön såg ut – vem 

recenserade vad. Med bas i en analys av Dr Ken Keating från University College Dublin, 

räknades recensionerna av Enright och i The Irish Times året 2013 var kvinnor bara 29% av 

dem som blev recenserade. I The Irish Independent var siffran 37% kvinnliga författare, alltså 

inte i närheten av hälften. Vad som var vidare intressant var att kvinnornas böcker var inte 

bara få, utan fick mindre utrymme i de recensioner som skrevs. Uppdelningen var liknande 

när det kom till recensenterna i sig. Kvinnor som skrev recensioner recenserade 80 böcker av 

män, medan män recenserade 28 böcker av kvinnor, det året. Kvinnor recenserar alltså böcker 

                                                           
1 VIDA: Women in Literary Arts. VIDA: Women in Literary Arts 2018 
http://www.vidaweb.org/about-vida/ (Hämtad 2018-01-04) 
2 Brittiskt litterärt pris som tilldelas författare från det brittiska samväldet eller Irland för bästa roman, valt av 
en jury, Anne Enright vann med boken The Gathering och mottog prissumman 50 000 pund. 

http://www.vidaweb.org/about-vida/
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av båda könen, medan män recenserar böcker av män3. Om än det är endast två exempel från 

Irland ser jag det som ett symptom på ett större problem, särskilt i kombination med den 

tidigare nämnda amerikanska studien från VIDA.  

   Vidare ser jag motståndet gentemot kvinnors skrivande då VS Naipaul, den trinidadisk-

brittiska nobelpristagaren av det litterära priset 2001, stolt annonserade att ingen kvinna är 

hans like. Han säger sig kunna redan efter en paragraf veta om verket är skrivet av en kvinna, 

då hennes sentimentaliet lyser igenom verket vilket förklaras av att kvinnor inte är mästare i 

sina egna hus och det spiller över i hennes skrivande4. Jag ställer mig frågan: Hur ska kvinnor 

kunna skriva, publiceras, och nå framgång när motståndet att ens plocka upp pennan är så 

genomträngande från alla håll? 

Det fält inom den litterära världen som jag intresserar mig för, fantasy och science fiction, har 

som genre sin egen historia av komplexa relationer till den litterära världen, med sin början i 

skrönor och vidskepelse, och som ett sätt att skrämma barn till lydnad. Genren har vuxit sig 

förbi oroade föräldrars farhågor och läses nu av alla åldrar och typer. Den har också gått 

igenom skiften i vilka teman som är mest populära och hur kvinnor representeras i de 

historierna, men framförallt vilka som skriver historierna. Mary Shelley skrev den första 

science fiction berättelsen, som blivit hyllad, men idag försöker vissa grupper få bort kvinnor 

från nomineringslistorna till litterära priser. Ett exempel på detta är en kampanj kallad Sad 

Puppies och dess överlappande allierade mer extrema Rabid Puppies. Dessa kampanjer har 

som mål att manipulera nomineringar till Hugo Awards, ansett som ett av de mest 

prestigefyllda priserna inom science fiction och fantasy. Sad Puppies började 2013 som en 

kampanj för att få ett särskilt verk att bli nominerat, men har under åren övergått till att 

manipulera listorna till förmån för verk som anhängare till kampanjen anser mer värda 

priserna än vad de menar ”etablissemanget” väljer, med argumentationen att stoppa Hugo 

Awards från att bli ett ”affirmitive action award”. Kampanjens anhängare, som formar ett 

informellt nätverk, använder nomineringslistor och argumentation för att premiera verk av 

vita män, och med mål att stoppa icke-vitas och/eller kvinnors verk från att bli nominerade. 

Sad/Rabid Puppies har använt samma argumentation och strategier även i andra priser, utöver 

                                                           
3 Enright, Anne. Diary. London Review of Books. 2017-09-21 
https://www.lrb.co.uk/v39/n18/anne-enright/diary (Hämtad 2018-01-04) 
4 Fallon, Amy. VS Naipaul finds no woman writer his literary match – not even Jane Austen. The Guardian. 2011-
06-02 
https://www.theguardian.com/books/2011/jun/02/vs-naipaul-jane-austen-women-writers (Hämtad 2018-01-
04) 

https://www.theguardian.com/books/2011/jun/02/vs-naipaul-jane-austen-women-writers
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Hugo Awards. En hätsk debatt över social media och konventionell media har pågått sedan 

dess, i nära anslutning till Gamergatekontroversen5, vilket har lett till flera hot och hatiska 

meddelanden riktade från Sad/Rabid Puppies gentemot kvinnor och/eller icke-vita.  

I Hugo Awards tidiga historia har ytterst få kvinnor och/eller icke-vita tilldelats priset eller 

ens blivit nominerade och dessa grupper fick ett uppsving först under 90-talet, med en 

nedåtgående trend fram till 2010-talet, då det ökade markant67. Grupper av vita män hade en 

närmast protektionistisk reaktion på detta och det ska sättas i sitt sammanhang av stormen 

Gamergate som skedde i andra fält inom ”nörd-världen”. Sad/Rabid Puppies vann ingen mark 

vad kommer till priset i sig, men fältets diskussioner är definitivt färgat av dessa händelser.  

Kvinnliga författare som är verksamma i den här kontexten är en del av debatten, vare sig de 

deltar eller inte, och hur det påverkar deras karriär är vad jag intresserar mig för. Vad som 

började för mig som ett barnsligt intresse i fantasy och science fiction har engagerat mig på ett 

helt annat plan. Då kvinnor är underrepresenterade, som visat tidigare, skapar det en bild av 

den litterära världen som en mansvärld, där det är svårare för kvinnor att ta sig in och väl 

inne: svårare att lyftas fram. En lösning för flera kvinnliga författare har varit att avköna eller 

omköna sitt namn, anta en pseudonym, men könandet av författare slutar inte helt vid namnet. 

Mitt intresse ligger där vad man förväntas sig ska vara det okroppsliga författarskapet blir 

förkroppsligat, av författarna själva och de aktörer de arbetar med i produktionen och 

marknadsföringen av sina böcker.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur kvinnliga författare inom fantastikgenren förkroppligas i- och 

förhandlar om sitt författarskap och hur maktrelationer mellan olika aktörer inom bokindustrin 

påverkar fenomenet.  

Mina frågeställningar för att uppfylla syftet är: 

Vilka strategier har de kvinnliga författarna inom fantastik att tillgå? 

Hur blir kropp aktualiserat och  hur förhandlas den? 

Hur påverkar förkroppsligandet kvinnornas författarskap?  

                                                           
5 Wikipedia summerar debatten och deras strategier som finns dokumenterade i ett flertal internationella 
tidningar. Den mängd källor för debatten övergår rimligheten för mängden referenser. 
6 The Hugo Awards. The Hugo awards 2018 
http://www.thehugoawards.org/hugo-history/ (Hämtad 2018-01-04) 
7 Kalimac. Live Journal. Are there any women here today? 2015-02-02 
http://kalimac.livejournal.com/784620.html (Hämtad 2018-01-04) 

http://www.thehugoawards.org/hugo-history/
http://kalimac.livejournal.com/784620.html
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Forskningskontext 
Tidigare har forskning gjorts om representationen av kvinnor där statistik finns tillgänglig 

genom VIDA, en organisation baserad i och fokuserad på USA, men något liknande har inte 

gjorts i Sverige. Däremot har det uppmärksammats bristande representation i kurslitteratur 

från tidig skolålder till universitet. Karin Westman Berg har samlat litteratursociologiska och 

historiska studier som behandlar relationen mellan kön och litteratur. Det finns tillgängligt 

debattinlägg om kvinnliga författares egna tankar, men vad jag kan finna ingen samlad studie 

som sätter de individuella valen i ett större perspektiv och effekten det har på hur vi ser den 

litterära världen som mansdominerad. Framförallt har kvinnor tidigare skrivit om varför de 

inte vill bli könade och samma avståndstagande som finns i andra yrken (ex. Kvinnlig läkare) 

till den könade yrkestiteln har förekommit i författarskap, men även vilka implikationer det 

har om synen på femininitet8.  

Det har även gjorts forskning med genusperspektiv kring läsares val av litteratur baserat på 

ex. verkets karaktärer, särskilt litteratur för barn. Däribland finns Lena Kårelands ”Modig och 

stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola”.  

Fantastik som begrepp och kontext  

Jag använder mig av begreppet fantastik istället för fantasy eller science fiction, då det är ett 

paraplybegrepp som täcker upp de många undergenrer och former som fiktiva verk kan ta, 

såsom sword and sorcery, grimdark, sagor, urban fantasy, epic fantasy och så vidare. Jag vill 

också använda begreppet fantastik därför att fantasy inte finns som svenskt ord när en 

hänvisar till genren och fantasy har en nära koppling till science fiction, där författare ofta 

skriver båda. Den gemensamma nämnaren är att verket är fiktion, alltså inte en verklig 

historia, som vilar på en alternativ verklighet där magi, eller i science fiction alternativ teknik 

som inte finns idag, och påhittade varelser är närvarande. Begreppet fantastik används också 

av bibliotek för att samla böcker som har näraliggande teman, alternativa verklighetsbilder, 

och skiljer sig från övrig fiktion som är romaner. Detta gör det lättare för läsaren att hitta 

böcker nära ens intresse även om en inte kan särskilja de ofta överlappande karakteristiska 

teman.  

Fantastik har haft en särskild plats i den litterära världen som skiljer sig från romaner. Det 

imaginära elemtet och förekomsten av skräckelement eller gotisk inspiration har varit en del 

av anledningarna till att fantastik marginaliserats i den litterära världen. Många verk har 

                                                           
8 Moi, Toril (2008) I am not a woman writer, Feminist Theory, 9:3, 259-271 
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bedömts för våldsamma eller skräckinjagande för barn och tonåringar, vilket utlöst 

moralpanik i historien, samtidigt som de anses för barnsliga för vuxna att läsa på grund av 

förekomsten av påhittade världar och varelser. Det magiska som är karaktäristiskt för genren 

fantasy har ansetts höra till barnens värld, vilket inte är helt svårt att tänka sig med genrens 

nära koppling till folksagor. Med intentionen att bevara barns oskuldsfullhet och premiera 

facklitteratur eller fiktion som är verklighetsbaserat förpassades folksagor och fantastik till 

positionen som överflödig och framförallt farlig litteratur.9 När Sagan om Ringen släpptes och 

blev omåttligt populär över åldersgränserna skapades helt nya möjligheter för en högre 

omsättning fantastik-litteratur och annan media, vilket också resulterade i att böcker av den 

karaktären översattes till svenska, något som innan var ovanligt och särskilt vuxenlitteratur i 

genren. Men på grund av flera fall av mord och självmord som kopplades till rollspel med 

fantasyteman, då personerna involverade spelade detta, fick fantastik-genren en ordentlig törn. 

Det våldsamma och imaginära var åter farligt och ledde barn till våld och synd. Det nådde sitt 

klimax under åttiotalets moralpanik10 över de våldsamma filmer som visades och den skräck 

som barn tog del av. Genren lyckades återhämta sig och många av de argument om ”farlig 

media” motbevisades, dämpades men försvann aldrig helt. Harry Potter-serien av J.K 

Rowling gjorde mycket för genren, men det fanns alltid böcker som lästes, ofta barnen och 

tonåringarna som själva fann sig i marginalen, och senare de vuxna som kunde överföra sin 

kärlek för det imaginära till sina barn.  

I min uppsats är det i den här kontexten som författarna har varit yrkessamma. Böckerna är 

för grymma för barn, för komplicerade för tonåringar, och för barnsliga för vuxna.  

Författarskap 

Positionen som författare har varit manlig sedan start. En författare av annat kön än maskulint 

kommer alltid med ett beskrivande bihang, som kvinnlig. Det finns synpunkter på litteratur 

som handlar om att all konst, böcker i det här fallet, är hämtade ur författarens egna 

erfarenheter. Denna syn tas upp av Toril Moi i Sexual/Textual Politics, särskilt gällande 

författares förmåga att skriva kön. Bilden av kvinnan i fiktion kommer alltid vara falska 

bilder, då det handlar om fiktiva kvinnor, men ändock ska bilden hämtas ur verkligheten och 

                                                           
9 Jackson, Anna, Coats, Karen & McGillis, Roderick (red.), The Gothic in children's literature: haunting the 
borders, Routledge, New York, 2008 
10 Haberman, Clyde. When Dungeons & Dragons Set Off a ‘Moral Panic’. The NewYork Times. 2016-04-17 
https://www.nytimes.com/2016/04/18/us/when-dungeons-dragons-set-off-a-moral-panic.html (Hämtad 2018-
01-04) 

https://www.nytimes.com/2016/04/18/us/when-dungeons-dragons-set-off-a-moral-panic.html
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kvinnliga författare blir särskilt utsatta för kritik om den bilden inte anses trovärdig11. Om än 

fantastik borde kunna förbise förväntningar på realism, eftersom det handlar om en imaginär 

verklighet med andra regler, förväntas genren ändå dra sin grund från verklig historia, eller 

åtminstone så som de flesta tror att ”dåtiden” var. En författare kan inte rimligen ha erfarenhet 

av det, bara som mest om de har studerat historia, och kommer att frångå stora delar i 

skapandet av sin fiktiva värld. Det största kravet handlar om trovärdighet, och den allmänna 

diskussionen brukar handla om att drakar är en trovärdig del av fantastik, medan kvinnor i 

styrande positioner inte är det. Som Toril Moi skriver så är kravet på autencitet orimligt, då 

det reducerar all litteratur till autobiografi12. I fallet fantastik torde det vara uppenbart varför 

det inte fungerar. Samma synpunkter om realism och trovärdighet florerar ändå i fältet13.  

Kreativitet som maskulin egenskap och kvinnors litterära historia 

Den patriarkala världen har utsett kreativitet, författarskap, som en maskulin egenskap som 

grundar sig i synen på Gud som den första skaparen och därmed inneboende manlig. Den 

modellen har sedan översatts på vanliga dödliga och kreativitet tillhör därmed männen. Det 

här begränsar kvinnor att ens börja försöka skapa och sedan accepteras som skapare14.  

”Since creativity is defined as male, it follows that the dominant literary images of 

femininity are male fantasies too. Women are denied the right to create their own 

images of femaleness, and instead must seek to conform to the patriarchal standards 

imposed on them.”15 

I en patriarkal kontext måste kvinnor alltid anpassa sig efter den dominanta ideologin. Vad 

som definieras som originellt och bra bestäms av män. Vad som anses realistiskt bestäms 

utifrån mäns världssyn. Kvinnornas förmåga att hitta sin egen röst i en värld som dränker dem 

med mäns röster blir desto mer rebelliskt. Idag är det kanske självklart att kvinnor kan vara 

författare, men så var det inte alltid.  

                                                           
11 Moi, Toril, Sexual-textual politics: feminist literary theory, 2. ed., Routledge, London, 2002, s 42-44 
12 Moi, Toril, Sexual-textual politics: feminist literary theory, 2. ed., Routledge, London, 2002, s 45 
13 Salter, Jessica. Game of Thrones’s George RR Martin: ‘I’m a feminist at heart’. The Telegraph. 2013-04-01 
http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/9959063/Game-of-Throness-George-RR-Martin-Im-a-
feminist.html (Hämtad 2018-01-04) 
14 Moi, Toril, Sexual-textual politics: feminist literary theory, 2. ed., Routledge, London, 2002, s 56 
15 Moi, Toril, Sexual-textual politics: feminist literary theory, 2. ed., Routledge, London, 2002, s 57 

http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/9959063/Game-of-Throness-George-RR-Martin-Im-a-feminist.html
http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/9959063/Game-of-Throness-George-RR-Martin-Im-a-feminist.html
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Teoretiska referensramar/centrala begrepp 
Min analys kommer genomgående att analyseras utifrån Judith Butlers teorier om de 

diskursiva gränserna för kön. Begrepp som maskulinitet och femininitet och hur dessa 

används beskrivande om verk och namn kommer att vara centralt för min uppsats.  

Kön och genus 

Jag har valt Judith Butler därför att hennes teori om kön/genus aktualiserar hur det 

materialistiska och det sociala är ofrånkomligt kopplat till varandra. Då författarskap vid 

första anblick tycks okroppsligt är hennes teori ovärdelig i min analys av hur det kroppsliga 

blir betydelsefullt.  

Det finns många sätt att se på kön och genus och hur uppdelningen, om en ser en sådan, ser 

ut. Uppdelningen mellan genus och kön är inte självklar, utan båda konstituerar varandra. 

Som Judith Butler skriver i Bodies that Matter är kön, utöver en norm, ett reglerande ideal. 

Materialiseringen av kön sker genom reglerade praktiker och kön i sig själv är en av dem, 

vilket producerar kropparna16. Instabiliteterna i materialiseringen öppnar upp för att 

ifrågasätta processen, när det finns möjligheter till rematerialisering. Kropparna, kön, och 

genus konstituerar varandra genom reglerade praktiker som agerar performativt, vilket jag går 

igenom nedan. Jag instämmer med Butler’s teori om att kön är en konstruktion, som inte är 

given av det kroppsliga som genus sedan läggs på artificiellt. Kön är en kulturell norm som 

styr hur kroppar materialiseras17. Kön/genus är ofrånkomligt från maktdynamiker. Det är en 

produkt och en produktion av återupprepande hegemoniska normer18.  

Som en del av analysen blir också begreppet performativitet aktualiserat. Det är görandet, 

processen, som är av intresse. Det är inte en akt som producerar effekten av en diskurs, utan 

upprepande praktiker19.  Performativitet måste förstås utifrån upprepningarna av normer, som 

ritualiserat sätter gränser för subjektets vara. Regleringarna av subjektets temporära tillstånd, 

för det är temporärt och instabilt vad vi markerar, kontrollerar hur produktionen av normer 

och subjektet sker20. Vår signifiering och omsignifiering är praktiker som alltid finns i en 

kontinuitet och det är i den kontinuiteten vi kan se mönster men också instabiliteten21. 

                                                           
16 Butler, Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of "sex", Routledge, New York, 1993, s 2 
17 Butler, Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of "sex", Routledge, New York, 1993, s 2 
18 Butler, Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of "sex", Routledge, New York, 1993, s 107 
19 Butler, Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of "sex", Routledge, New York, 1993, s 2 
20 Butler, Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of "sex", Routledge, New York, 1993, s 95 
21 Butler, Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of "sex", Routledge, New York, 1993, s 107 
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Jag använder ordet materia för att hänvisa till det kroppsliga, men kan lätt förväxlas med ordet 

material som hänvisar till författarnas verk. 

Makt 

Jag kommer att utgå ifrån att språket är konstituerande för vår verklighet och språkhandlingar 

manifesterar (och manifestas i) makt och förhålla mig till begreppet diskurs. Diskurser är 

maktrelationer manifesterade och makten att forma diskursen, även om diskurser är 

sjävkonstituerande i relation till olika fält. Diskurs är en normerande social praktik och vår 

verklighet skapas diskursivt genom språket, det specifika sätt vi talar om 

fenomen/saker/människor. Den sociala världen konstrueras genom våra talhandlingar22. 

Subjektet är mitt i konstruktionen av subjektet, den finns inte innan och blir inte fullt bestämd 

av konstruktionen23.  Konstruktionen i sig är en process och föregås inte av subjektets 

konstruerande.  

Eftersom jag undersöker maktrelationer och framförallt makt i en närmast ”osynlig”  form så 

ifrågasätter jag det ”fria” valet. Judith Butler skriver i Bodies that Matter att konstruktivismen 

inte ska misstas med individens frihet att välja som hen vill. I det stycket talar hon om 

sexualitet, men tanken om begränsad frihet är applicerbart på andra delar av vår värld. 

Konstruktivism tar i åtanke de begränsningar en individ omgärdas av och som kommer forma 

deras val. Begränsningar skapar vad individen kan föreställa sig och vad som  lämnas 

otänkbart, vad som aldrig kan bli24. Den repetiva normen om mannen som författare, och 

särskilt författare av fantastik, agerar begränsande i om kvinnor kan föreställa sig att bli 

framgångsrika författare. Kan de se sin bokserie bli en tvserie? Eller är det otänkbart och 

något som bara händer mäns böcker, såsom erfarenheter informerar de om. 

Butler skriver: “There is no power that acts, but only a reiterated acting that is power in its 

persistence and instability”25. 

Expertmakt 

Förmågan att bruka och böja diskursen reflekterar en viss kunskap inom det specifika fältet. 

Det betyder också att de bestämmer vad den kunskapen är och det korrekta sättet att använda 

den. Det skapar subjekt som är innanför och subjekt som är utanför, de som kan och inte kan. 

                                                           
22 Butler, Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of "sex", Routledge, New York, 1993, s 2 
23 Butler, Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of "sex", Routledge, New York, 1993, s 124 
24 Butler, Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of "sex", Routledge, New York, 1993, s 94 
25 Butler, Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of "sex", Routledge, New York, 1993,  s 9 
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Flera professionella diskurser gör det tydligt hur vissa använder makt för att kontrollera andra, 

såsom läkare eller lärare, men andra diskurser är betydligt mer subtila26. I min uppsats finns 

det flera aktörer som kan hävda makt över kunskapen och anses vara experter över vad god 

fantastik är och vad det inte är, vad en fantastikförfattare borde vara och inte får vara. Dessa 

avgränsningar utesluter kvinnornas historier och fungerar begränsande på deras förmåga att 

bli publicerade.  

Material och metod 
Jag har valt att göra en intervjustudie där jag intervjuar 3 yrkessamma kvinnliga författare i 

fantastika-genren. Två stycken är bosatta i USA och en i Storbritannien, vilket gör att 

intervjuerna tagit plats över emails och skype. 

Jag har analyserat intervjuerna utifrån tematisk analys såsom den är beskriven av Virginia 

Braun och Victoria Clarke27, då jag kände att den metoden bäst kunde organisera och 

presentera de mönster jag fann i materialet. Jag fann att flexibiliteten i metoden gjorde den lätt 

att applicera på mitt material och passade väl för en intervjustudie. Eftersom jag inte har 

ambitionen att utarbeta en egen teori föll alternativet om grounded theory bort och andra 

liknande metoder. Jag inledde med att nogrannt transkribera intervjuerna och markerade även 

där störningsmoment kan ha påverkat samtalet, såsom mikrofonproblem eller annat. Jag tog 

det i åtanke när jag kodade igenom transkriberingarna för att finna mönster i vad som sades. 

Min metod drevs av datan jag samlade in varvid kodningen tog upp en stor del av den 

avgränsade tiden. När jag utförde kodningen började jag med att gå igenom en intervju i taget 

och identifiera koder. Jag samlade sedan dessa koder över alla intervjuer i grupper och fann 

genomgående mönster av vad som sas eller situationer som beskrevs. Om än mina 

intervjufrågor (finnes som bilaga) var utformade efter frågeställningar fick materialet därefter 

styra temabildningen. Koderna kom alltså ur materialet och samlades under teman. Dessa 

kallar jag: Grindvaktare, Gränsområden och Strategier. Temat grindvaktare stod utan 

underteman då det handlar om vem författarna förhandlar med och i inledande kodning fanns 

underteman baserade på vilka aktörerna var, men det förkastades senare i processen och temat 

fick kvarstå som ett stort. Gränsområden var det största temat, som berör vad författarna 

förhandlar om och under det identifierade jag tre underteman: Tillgång till genren, Materialet, 

                                                           
26 Layder, Derek, Understanding social theory, 2. ed., Sage, London, 2006, s 119-120 
27 Virginia Braun & Victoria Clarke (2006) Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in 
Psychology, 3:2, 77-101  
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och Positionen författare. Det tredje temat  Strategier berör hur författarna kan undvika eller 

påverka förhandlingen om sitt författarskap. Under det identifierade jag två underteman: Sitt 

namn och Motstånd.  Resultatet av den tematiska analysen förklarar jag genom att använda 

mig av Judith Butlers teori.  

Metoddiskussion 

Jag började mitt urval genom att skicka meddelanden till kvinnliga författare som arbetar 

under pseudonym genom deras hemsidor eller social media. Jag kontaktade de jag kände till, 

alltså de jag själv hade i bokhyllan eller hade sett i olika media. Jag var inte förvånad över att 

få låg svarsfrekvens, jag var medveten om att mitt urval var personer som är framförallt 

upptagna men också säkert privata med tanke på deras val att använda pseudonym. En av de 

verksamma kvinnliga författarna jag kontaktade var positiv till att delta och gav mig vidare 

förslag på andra som skulle vara intresserade, varvid jag fick kontakt med ytterligare två. 

Snöbollseffekten blev därför det sätt jag lyckades genomföra intervjuerna. Jag valde att göra 

intervjuer därför att jag fann lite material för frågorna jag ställde och insåg att jag behövde 

skapa det själv. Jag tänkte att om jag vill ställa frågor så kan jag göra det direkt till dem jag 

undrar över.  När jag pratade med de här tre kvinnorna märkte jag fort att det är berättelser ur 

deras liv och deras privata val som ger betydelse åt de professionella vägar de tagit. 

Författarskapets konsekvenser och positionering finner sin rot i vad som först tycks vara 

småsaker, som det ogifta namnet eller anekdoter från konferenser.  

Jag har valt att inte översätta citaten från intervjuerna då nyanser i talet kan gå förlorat eller 

ändra mening genom översättningen. Jag informerade författarna om att de kommer vara 

fullständigt anonyma och har därmed ändrat detaljer eller undanhållit nämnda namn, utöver 

att ändra deras egna. Deras profession gör de till offentliga figurer och det är viktigt att de ska 

känna sig bekväma med att dela med sig av sina historier utan rädsla för att bli igenkända och 

därmed få konsekvenser för deras liv och yrke.  

Under intervjuerna använde jag mig av en semistrukturerad intervjuguide för att lämna det 

öppet för följdfrågor. Deras insikt i fältet övergår kraftigt min egen och därför ville jag ställa 

öppna frågor för att sedan följa upp på vad de berättar. Att komma som akademiker och ställa 

frågor för forskning är ofta en maktposition, men deras ålder, erfarenhet och framförallt egna 

utbildning gjorde det snabbt bekvämt att genomföra intervjun utan nervositet från deras sida. 

Två av informanterna kunde nås både per email och inspelade skypesamtal, medan en endast 

kunde nås per email på grund av sina hemförhållanden. Jag har valt att kalla dem Nina, 
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Louise och Anna. Nina och Louise är från USA medan Anna är från Storbritannien. Louise 

och Anna är strax över 50år medan Nina är över 70 år gammal.  

När jag började undersöka under vilka förhållanden en kvinnlig författare väljer att skriva 

under pseudonym så visste jag inte att de intervjuer jag senare gjorde skulle visa mer på 

processen och förhandlingarna av ett könat författarskap. Istället var det görandet av kön som 

blev intressant för analysen. 

Många har frågat mig  varför just fantastika, varför inte andra genrer? Det är svårare att från 

ett akademiskt perspektiv sätta sig in i samtalet som förs i genrer om en inte tidigare är väl 

bekant med den och jag tar den hermeneutiska vägen och följer känslan av olust inom 

fantastik-genren, för att hitta problemen och försöka förklara dem. Fantastik är som störst i 

den anglosaxiska sfären och därav blev det den kontexten. Fantasy och science fiction kom 

sent till Sverige och än senare som översatt. Om än det finns många verksamma författare här 

så sker största delen av fältets diskussioner och händelser i den anglosaxiska sfären. 

Intersektionalitet är det begrepp jag lämnade utanför min uppsats, då mitt material inte fullt 

kunde reflektera en stor del av de förkroppsliganden som sker utifrån det perspektivet. Icke 

vita författare möter också motstånd och deras berättelser skulle nog se annorlunda ut, med 

många liknande historier som bildar en väv av sammangående mönster. Min uppsats utgick 

ifrån det material jag hade, och det materialet hade endast vita kvinnor. Det är något som helt 

och hållet ligger på mig att jag inte gjorde en större kraftansträngning att kontakta fler icke-

vita för att inte ha en sådan ensidig uppsats. Det finns ett flertal berättelser från icke-vita 

författare och hur deras kroppslighet aktualiseras i deras karriär och jag rekommenderar bland 

annat N.K Jemisins tal där hon presenterar det motstånd hon, med flera, har mött i sitt 

författarskap.28 

 

 

  

                                                           
28 Newitz, Annalee. Fantasy Writer N.K. Jemisin Explains the Rise of Racism in Fandom. Gizmodo. 2014-04-06 
https://io9.gizmodo.com/fantasy-writer-n-k-jemisin-explains-why-theres-more-ra-1586220859 (Hämtad 2018-
01-04) 

https://io9.gizmodo.com/fantasy-writer-n-k-jemisin-explains-why-theres-more-ra-1586220859
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Analys 
Jag kommer börja med att beskriva hur industrins aktörer agerar som grindvakter och i vilka 

instanser författarna kan möta motstånd. Sedan går jag över till att analysera i vilka 

gränsområden förhandlingen om deras författarskap sker och avslutar med att skriva om vilka 

strategier de har att tillgå och på vilka sätt de kan agera motståndskraftigt tillbaka mot 

grindvaktare och för en förändring av reproduktionen av normer. 

Industrins aktörer som grindvaktar 
Med böcker vill vi gärna se det i en linjär riktning, en författare har en idé, skriver en bok och 

den boken produceras och säljs till läsare som gör sina egna tolkningar. Vägarna till att skriva 

en bok är dock ett flertal. Ofta går det till som jag tidigare beskrev det, men ibland köper en 

utgivare en bok som inte är skriven än. De köper en idé eller en författares rykte och därmed 

löfte om att skriva en bok som kommer att sälja. Författare som etablerat sig i genren och 

blivit väl ansedda kan skriva kontrakt på att producera ett flertal böcker, som inte ens startat i 

idéstadiet än.  

Från utgivarnas håll kommer det i spel när de bildar sina uppfattning om hur många böcker 

som kommer att säljas. Louise gav mig insikt om hur en utgivare kan hierarkisera böcker de 

ger ut och jag kommer att summera det hon förklarade. Säg att en utgivare kommer att ge ut 

fem böcker en månad, då kommer de att hierarkisera hur deras resurser fördelas på de 

böckerna. Den ledande titeln, placerad som nummer ett, kommer att få ett hårt omslag, reklam 

i de största tidningarna och utgivaren kommer att försöka få boken och författaren 

marknadsförd på tv. Det är de böckerna som plötsligt dyker upp som bästsäljare i bokhandeln, 

på den bästa placeringen i hyllorna. Den andra titeln kanske är nytryck med hårt omslag som 

utgivaren vet har sålt bra och kommer att fortsätta sälja bra så de får också gott om 

marknadsföring, medan den tredje titeln kanske inte förväntas sälja lika bra till den generella 

konsumenten. Den fjärde titeln kan vara en antologi och den femte en pocketbok. 

Hierarkiseringen av böcker baseras på hur väl utgivaren förväntar sig att de kommer att sälja 

och därmed omsätts resurser för att uppfylla den profetian, vilket är varför jag kallar det en 

självuppfyllande profetia. De som får mindre marknadsföring kan inte heller förväntas nå lika 

många, och särskilt titlar som endast kommer ut i pocketform stämplar också de författarna 

som mindre framgångsrika. Utgivarna är företag som vill göra vinst och i ett kapitalistiskt 

samhälle blir det naturaliserat att böckerna inte ges ut på lika villkor och de risker en utgivare 

tar blir kalkylerade. Louise refererar till hur det gick till på 80 och 90-talet, när hon började få 

sina böcker publicerade, men utgivning är trög i sin förändring. För henne betydde det att om 



Charlotte Sedholm 
Umeå Universitet; UCGS 
 

13 
 

en var en ”prestige author” [prestigefull författare] kom man ut med titeln i hårt omslag och 

fick senare ett nytryck och nylansering i pocket-version, något vi ser än idag. Men om ens 

original kom ut som pocket betydde det att du inte var en ”prestige author”.  

“ […]because they don't pay that much advance to those authors they can like throw 

one of those out every month because they know that if they throw out ten one will 

do unusually well and will back enough money to pay and the others will do okay or 

not so great y'know somewhere around there so it's a good risk for them i guess. “ – 

Louise 

De siffrorna stannar med författaren. När besluten om hur många böcker som ska tryckas tas, 

överförs det sedan till nästa bok som författaren vill ge ut oavsett om det är genom samma 

utgivare eller en annan. Beställaren kommer att titta på siffran bredvid författarens namn och 

säga ”Din förra bok sålde bara tjugotusen kopior29, så vi kommer inte att beställa fler än så”, 

även om det är en ny bok och en ny utgivare som hierarkiserar författaren högre än den förra 

utgivaren gjorde. Så här introduceras ännu en aktör som har makt över författarens karriär. 

Beroende på var i världen böckerna ges ut är det olika hur bokhandlarna är organiserade, men 

i den anglosaxiska sfären som mina informanter arbetar i är det stora kedjor som kontrollerar 

de allra flesta bokhandlar, vilket betyder att det är en beställare i New York som bestämmer 

vad som finns tillgängligt för läsaren i Kalifornien, Texas eller Ohio.  

Anna ger samma bild av bokförsäljningen i Storbritannien där bokkedjan Waterstones 

dominerar och utgivning är kraftigt centraliserat i huvudstaden. Det skapar en likriktningen i 

vad som säljs och dess för och nackdelar kan säkert debatteras i ett annat verk. De 

grindvaktare som en författare möter är därmed flera. En agent är ovärderlig i sitt kontaktnät 

och den marknadsföring de kan föra mot utgivare, sedan ska utgivaren köpa bokidén och 

författarens rykte såsom jag beskrev i tidigare stycke, och slutligen kan bokhandlarnas 

beställare sätta stopp för hur många böcker de vill köpa in. Det är inte fullständigt linjärt eller 

så enkelt, men en simplifiering för att förstå industrin och de stora aktörerna som en författare 

möter som grindvaktar. Slutligen har författaren ingen makt över läsarens beslut att välja 

deras bok i bokhandeln, men alla de steg dessförinnan influerar det beslutet; hur tillgänglig 

var boken, finns den i den form läsaren föredrar, är den marknadsförd för en särskild 

demografi, och vad informerar läsaren om bokens material är för dem. Utgivares roll som 

                                                           
29 Siffrorna är fingerade och applicerar inte på någon av de intervjuade informanternas faktiska sålda kopior 



Charlotte Sedholm 
Umeå Universitet; UCGS 
 

14 
 

grindvaktare ger de den ultimata makten att säga ”Vi kommer inte ge ut boken” och 

författares alternativ är att hoppas att en annan utgivare vill ge ut boken, eller att förhandla om 

vad som krävs för att de ska ge ut den eller en annan bok.  

The argument in particularly is science fiction by women doesn't sell  

and look at the numbers […] It doesn't sell because you don't sell it. - Anna 

Om boken tas upp av en utgivare blir frågan om marknadsföring reell och här slutar ofta 

författarens makt över sitt verk. Alla tre informanter sa sig uppleva att manliga författare får 

en större ”push” i marknadsföringen. Anna menar att bristen på publicitet förkortar de 

kvinnliga författarnas karriärs livslängd och Nina summerar konsekvenserna av det koncist: 

The male authors who received that push became wealthy. I’m still not poor but 

always on the edge. […] I am saying that the situation always seems to end up that 

way, with the men getting the cash and the publicity, and the women scrabbling at 

the edges.  JK Rowling is the exception, not the rule. - Nina 

Som en del i att marknadsföra sin bok deltar många författare i paneler på tematiserade 

konvent. Jag kommer att återkomma till denna form av marknadsföring, men här är det värt 

att nämna att aktörer finns som författarna behöver förhandla med. Deras plats på paneler är 

ofta som ensamma kvinnor, bland män, eller i en särskild mångfaldspanel vilket cementerar 

kvinnorna som utanför. Det håller på att förändras, med yngre personer och fler från 

mångfaldsgruppen som arrangörer för dessa paneler, men den manliga dominansen som 

ansvariga för konvent har tillåtit att den dominansen speglas i vem som blir inbjuden att delta.  

[…]because when the organizers of the convention were sitting in a room and all 

talking to each other and you had ten white men saying to each other "yeh but we 

don't really need to bother with this political correctness stuff do we, noooo of course 

we don't" then they could reinforce their own beliefs their own prejudices. - Anna 

Här handlar det mer om makt, men det är makt som håller kropparna rent fysiskt utanför vissa 

rum. Det är vissa kroppar som är innanför rummet, i det här fallet vita män i ett mötesrum 

inför ett konvent, och vissa kroppar som stoppas i dörren. Förkroppsligandet här är ytterst 

fysiskt och grundat i materia. Jag menar att vissa kroppars frånvaro vid sådana möten är en 

del av de reglerande praktiker som bekräftar andra kroppars rätt att närvara. Vissa kroppar, vit 

män, bjuder in liknande kroppar.  



Charlotte Sedholm 
Umeå Universitet; UCGS 
 

15 
 

Män som grindvaktare återkommer som kollegor när författarnas manusgranskare söker 

blurbs30. Louise nämner sina egna verk som exempel på hur det är en överväldigande 

majoritet kvinnor som går med på att skriva dessa blurbs, men också hur en manusgranskare 

fungerar som grindvakt i hur mycket de är villiga att investera i att få tag på fler och av vilka. 

I slutändan handlar det om vem som har makten att bestämma vilken fantastik som är värdig 

att publiceras, marknadsföras och läsas. Det är kroppar som är närvarande i de besluten och 

reproduceringen av den ovannämnda makten. I konstruerande av vilken kropp som hör till 

vilket rum hänger makten med i processen.  

Jag kommer nu att gå över till att presentera vad det är författarna förhandlar om, som är så 

mycket mer än bara sina böcker och därmed karriär.  

Gränsområden 

De områden som dessa författare förhandlar i kan tyckas breda, men har gemensamt i att 

deras kroppslighet blir centraliserat i okroppsliga fenomen. 

Tillgång till genren 

En bokgenre behöver avgränsningar för att förtydliga för läsare vad de har att förvänta sig 

från den litteratur de plockar upp. Vissa element inom fantastik återkommer därför, även om 

det paraplybegreppet rymmer en hög grad underkategorier som i sin tur rymmer ytterligare 

variationer och avgränsningar. Vad jag analyserar är dock hur de avgränsningarna görs för 

dessa kvinnor och vad de behöver förhandla om för att passa in inom de avgränsningarna för 

vad fantastik är och vad som anses värt att publiceras och läsas.  

De som blir experter i fältet bestämmer även vad det innebär att vara expert31. Med andra ord, 

de som innehar en maktposition inom utgivning (då menar jag inte bara utgivarna själva utan 

andra verksamma) definierar också vad fantastik innebär, vad det borde vara, vad det inte är, 

och vem kan skriva det. Ett avgränsande som exkluderar kvinnor som fantastik-författare, 

trots att de har skrivit under lång tid. Det kan ske rättframt av recensenter, vars jobb det är att 

kritisera verk och framföra sin åsikt om vad som är bra och vad som är dåligt. 

Avgränsandet kan också ske subtilt av andra. Louise berättar om en upplevelse hon hade på 

en prisutdelning där en man frågade henne om hon var förvånad över att bli en av finalisterna 

                                                           
30 Citat från andra författare som talar positivt om boken, dessa visas ofta på böckers omslag 
31 Layder, Derek, Understanding social theory, 2. ed., Sage, London, 2006, s 119-120 
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till priset (som en annan kvinna vann). Det är sällan hennes boks undergenre blir nominerad 

till det här priset så hon svarade att visst, nog var hon förvånad, men uppgav till mig att frågan 

i sig upplevdes könad. Hon försökte vända det till att handla om undergenren och gav ett 

exempel på en manlig författares bok ur samma genre som också blivit nominerad. Den 

fortsatta konversationen: 

[Male author] is also on the ballot this year so maybe this is the year where that's 

something different about that and the guy said to me, to my face, he said yes but 

[male author] is doing something unique and original with the form. -Louise 

Till saken hör att en kan vara av åsikten att den författaren gör något särskilt bra i sina böcker; 

han är trots allt välkänd, har sålt många exemplar, och blev nominerad till samma pris. Vad 

som störst av allt skiljer Louise från den författaren är könet. Ingen av de vann priset, men 

ändå ansåg den frågande mannen på konferensen att den boken var mer värdig att bli 

nominerad. Det här exemplet tar jag fram för att illustrera vilka kommentarer som dessa 

författare har fått möta i professionella rum som visar att här hör de inte hemma. Många av de 

exempel kvinnorna tar upp följs ofta upp av att de säger sig inte kunna bevisa att personen 

hänvisade till deras kön, men att det finnas något ytterst obekvämt och könat i undertonerna. 

Som i exemplet ovan så rättar mannen henne om hennes felaktiga tro att hon kan positionera 

sig som en författare som skriver prisvärdig fantastik. Det är i hans uttryck att den manliga 

författare ”gör något unikt” som han också berättar för henne att hon inte gör det. Det är en 

reglerande aktion han gör i sin kommentar. Könande kommentarer används just för att 

reproducera de normer som materialiserar kön, som en effekt. Det är i behovet av reglerandet 

som instabiliteten i materialiseringen syns32. Louise gick över en gräns som antog att hon 

kunde inta samma position som den manliga författaren och den frågande mannen på 

konferensen rättade henne. 

[…]that kind of thing consistently is... underlies... you know when you're a woman, 

with a clearly female name and you're trying to write epic fantasy which is kind of 

like a boys club that you fight against that all the time. – Louise 

Den plats inom fantastik där kvinnor är välkomnade är inom ungdomslitteraturen. Både 

Louise och Anna uppgav att det är det fält där utgivare är mer villiga att ta emot manuskript 

från kvinnor. Det dömer kvinnor till att uppmuntras att publicera som ungdomslitteratur, trots 
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att det de skriver inte är för ungdomar. Vägen in för kvinnliga författare är att skriva för 

ungdomar och därmed redigera sin historia grovt, men de är mer välkomnade där. Normer om 

vad feminitet är speglas i fältet, där den kvinnliga kroppen anses socialt mer kapabel att vara 

moderlig och ha god hand om barn33 vilket översätts till att de är bättre rustade att skriva för 

barn. Kvinnor anses inte kunna skriva fantastik om det inte är för yngre läsare. Kvinnors 

välkomnande in i ungdomslitteraturen bekräftar deras plats att vara där och därmed 

exkluderingen från annan fantastik. Att se det som en väg in bekräftar de stängda dörrar som 

finns så på så sätt exponeras gränsdragningar samtidigt som det bekräftar gränsdragningarnas 

legitimitet genom att kvinnorna deltar i det34.  

I have been told by booksellers that ‘women don’t write fantasy’  - Anna 

Vad utgivare och bokhandlar definierar som säljbart är också vad som normaliseras som god 

fantastik. Det är de böckerna och undergenrer som i en självuppfyllande profetia lyckas och 

därmed plockas upp mer av utgivare och marknadsförs av bokhandlar.  

[…]since that has become the default (and increasingly incorrect) assumption among 

publishers and retailers about what readers want from epic fantasy now  […] most 

particularly that it is written by men for a male readership   -Anna 

Diskursen bekräftar sig själv performativt när män som skriver fantastik för män är det som 

marknadsförs och säljs vilket leder till att fler män som skriver fantastik för män får 

möjligheten att göra det. 

Konstituerandet av materialet och materialets konstituerande 

Kvinnor bär på en tyngre börda att visa att deras historier är realistiska35, även i en genre där 

drakar och demoner anses godtagbara. Toril Moi skriver att litterära verk ses som en 

reproduktion av författarens levda erfarenheter och vi kritiserar verket utifrån vår läsning av 

författaren och dens förmåga att ge en korrekt reproduktion36. All litteratur, även fiktiv, döms 

därmed att alltid bära spår av autobiografi och hur det har diskuterats inom fantastik tog jag 

upp kort under teoretisk bakgrund under författarskap. Vad vi kan se är att en del av de 

förväntningarna hänger kvar även i en sådan fiktiv genre som fantastik. Utifrån den 

                                                           
33 Butler, Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of "sex", Routledge, New York, 1993, s  47 
34Butler, Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of "sex", Routledge, New York, 1993, s 48 
35 Moi, Toril, Sexual-textual politics: feminist literary theory, 2. ed., Routledge, London, 2002, s 42 
36 Moi, Toril, Sexual-textual politics: feminist literary theory, 2. ed., Routledge, London, 2002, s 44 
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förväntade kroppslighet vi läser in på författarens namn skapar det förväntningar på materialet 

och dess förmåga att ge en trovärdig historia.  

Förväntningarna på vad en författare kommer att skriva om finns både hos utgivaren som hos 

läsaren. När läsaren plockar upp en bok av en författare med kvinnligt namn influerar det vad 

de kan förvänta sig, genom den bias om vad kvinnliga författare förväntas skriva om; oftast 

kärlek och sällan krig. Det handlar om hur normer agerar performativt och hur det 

performativt bekräftar normer37. Repeteringen av förväntningar på böcker skrivna av 

kvinnliga namn, det här kommer handla om kärlek och innehålla lite krig, resulterar i 

besvikelse eller bekräftelse när bokens material speglar det. Författare kan lyckas eller 

misslyckas med att skriva såsom normer om kön dikterar dem att göra och det kommer att 

påverka deras karriär.  

A recent trade journal review of my new epic fantasy, a book in which 70% of the 

POV time is from female characters, in which only male characters were mentioned. 

Meanwhile, this same trade journal often seems to go out of its way to mention 

female characters in epic fantasy written by men. I may be wrong about this, but it 

felt gendered to me that the presence of female characters is celebrated and 

considered important in male written work but ignored and dismissed in work written 

by a woman. Either that, or labeled some version of ‘girly’ or ‘romance’ or ‘I can’t 

connect.’ – Louise 

En utgivare nekade att publicera Louises bok då den handlade om en färgad kvinna som 

huvudkaraktär och de hade redan planer på att ge ut en annan bok det året om en färgad 

kvinna som huvudkaraktär. Begränsningarna i vad de kan skriva om stoppas ultimat av 

utgivaren som bedömer vad de tror att de kan sälja, men vad som är intressant är just vad de 

tror att de kan sälja. Böcker med en vit manlig huvudkaraktär kan släppas ett flertal gånger på 

ett år, men karaktärer eller ämnen som är avvikande tävlar endast med varandra. De ämnen 

som anses avvikande är dock olika beroende på om det är en manlig eller kvinnlig författare. 

Det kroppsliga hos författaren inverkar på hur materialet sorteras.  

If  her book is aimed toward women. with a, god i hate to say this, but with a 

lovestory or something so that they're like hey. cause i have women friends who who 

talk about how they were told over the years that um, that they shouldn't- women 
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who didn't naturally want to write lovestories into their books that much because it 

didn't interest them, um who were told that they needed to add a lovestory or pump 

up the lovestory. - Louise 

När män skriver bok med kvinnlig huvudkaraktär är det originellt, när en kvinna gör det är det 

förväntat. De normativa kraven genom performativitet producerar det förväntade könet och 

könet producerar förväntningar på upprepande praktiker vilka producerar det de namnger38. 

Positionen författare 

När kvinnor förhandlar om sin plats som författare kommer det alltid från att ha varit placerad 

utanför. Det stora författarskapet tillhör de manliga, såsom tänkandet och kreativiteten skriver 

Toril Moi39, och där har det kanske rent praktiskt förändrats i och med kvinnornas ändå stora 

del av litteraturskapandet. Geniet, som är manligt, blir motstridigt med det kvinnliga 

författarskapet. Det är därför vi ser män tituleras författare och kvinnor blir kvinnliga 

författare, utpekade som en andre.  

I still feel like I have to prove myself as an author. I feel like no matter what I write, 

that I will always be proving myself. Proving my worth to be there. - Louise 

Louise har skrivit och fått publicerat över 20 böcker40, titulerar sig som författare, ogillar att 

bli kallad för kvinnlig författare, men upplever fortfarande en känsla av att behöva bevisa sin 

rätt att inneha den plats hon har tagit. Om än alla tre kvinnorna jag intervjuade upplevdes 

självsäkra på sin rätt till platsen som författare, och som yrkestitel kan det egentligen inte 

debatteras, så uppkom uttryck om en känsla av att stängas ute. På frågan om hur Nina 

upplever att benämnas som kvinnlig författare sa hon: 

It annoys me. It sets up two categories: real writer and then female writer and shoves 

me into the latter, less important group. - Nina 

Sammantaget från de grindvakter de möter så finns det flera instanser där deras verk 

prioriteras under mäns verk, så den upplevelsen är inte orimlig att lita på. Deras kön blir inte 

välkomnat, på grund av att de är det könet. Där författarskap kan ha ambitionen om att vara 

okroppsligt och att verket ska tala för sig självt, blir den positionen omöjlig för kvinnor att 

inta. Förkroppsligandet av det okroppsliga blir oundvikligt. Deras materia konstituerar deras 
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begränsade möjligheter att agera, ändock agerar dem. Författarna motbevisar tesen om 

författarskap som manligt, genom att vara kvinnor och författare, men fältet löser det genom 

att benämna de som kvinnliga författare. Det skapar en egen grupp för att distansera 

kvinnorna från positionen de blivit förvägrade. Judith Butler skriver att performativitetens 

normativa kraft skapar inte bara vad något är, utan också den gräns som konstituerar varat41. 

Manliga författare kan fortsätta vara bara författare, genom att kalla de andra för kvinnliga 

författare då det andra också konstituerar vad normen är, nämligen män. 

Nina berättade om att det monetära incitamentet är vad som stoppade en utgivare från att 

publicera böcker av kvinnor. Kvinnor som författare blir uttalat exkluderade. 

Both my American editor and the UK publishers asked the head of the American 

publishing line to back the book in the US.  He refused.  His reason? “Men don’t buy 

books by women.”  That was all he’d say.  Of course, lots of men were buying and 

reading the series, especially in the UK and in Sweden, Australia, and other 

countries, but he didn’t want to hear it.  Men, the important audience, didn’t buy 

books by women in his world, and that was that. Both my US editor and the UK 

publisher told me about this, but on condition that I didn’t sue anyone.  I never would 

have. It would have been utterly futile. - Nina 

Hur/strategier 

De intervjuade kvinnorna är ändå verksamma författare som lyckats leva på sitt skrivande och 

har varit i många år. Deras förhandlingar inom fältet om sin kroppslighet har gett upphov till 

strategier för att arbeta inom och överskrida de gränser som dras och de normer som 

konstituerar deras verklighet. 

Makten över sitt namn 

Att okroppsliga sig själv genom att anta ett nytt namn blir således en strategi som distanserar 

verket från den faktiska kroppen. Förkroppsligandet sker ändock, så fort författaren gör ett 

framträdande är kroppen avslöjad, men innan det har läsare och industrins aktörer redan 

skrivit in sin bias utefter namnet och bokens material. Ett exempel på hur bokens material 

förkroppsligar författaren är ett rykte som en av informanterna, Anna, drabbades av. Hon 

skrev en bok med flera synvinklar, däribland en man och en kvinna i centrum. Ryktet som 

gick var att författaren bakom pseudonymen egentligen dolde ett gift par där mannen skrev 
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mannen och kvinnan skrev kvinnan. Ryktet var givetvis falskt och Anna vet inte var det kom 

ifrån, men här kan vi ser hur en boks material influerar hur läsare kan tolka författarens kön, 

trots den feminina pseudonymen. 

Okroppsligandet, distansen, som en pseudonym ger är därför falsk. Kroppsligandet sker redan 

innan kroppen är avslöjad, men kroppen formade det okroppsliga och satte förutsättningarna 

för förkroppsligandet. Här ser vi Judith Butlers teori om hur materia och det sociala är 

ofrånkomligt kopplade till varandra, och hur de båda konstituterar varandra samtidigt42.  

Vad som var intressant för dessa tre informanter var att alla uppgav liknande anledningar till 

valet av namn, även om valet att byta namn var olika. Alla tre uppgav en ambition om att 

välja ett namn utan icke-anglosaxiska komponenter. 

Working in a bookshop, I know how reluctant customers are to ask for books when 

they’re unsure how to pronounce a writer’s name or the book title, so it seemed a bad 

idea to use it. - Anna 

Det viktigaste för dem var att det skulle vara enkelt att stava och uttala det, vilket 

anglosaxiska namn ansågs passa sig bäst för. Genom att undanhålla information, i det är fallet 

etniska markörer i namn, kan kvinnorna passera43. Alla tre är vita kvinnor, men när någon 

läser endast deras namn på en bok är det inte relevant. Vad som blir relevant är läsningen av 

namnet och det förkroppsligande som sker där och då. Genom att passera kunde de passa in i 

bilden av vad en läsare vill se, den vita hegemonin. Både Louise och Anna nämner kollegor 

som inte bär det vita privilegiet som alltid får ett extra epitet som refererar till deras 

förväntade härkomst. Läsandet av namnet övergår sedan till tolkningen av materialet, som jag 

tog upp i tidigare rubriker. Alla tre anser sig dock haft makten över sitt namn, huruvida de vill 

ändra det eller inte och isåfall hur. Louise fick förslaget på grund av att hennes namn var 

kopplat till tidigare böcker som sålt dåligt och valde då att anta ett nytt för att undkomma 

grindvaktarna i bokproduktionen. Anna reflekterade mer över hur nästan alla nya kvinnliga 

författare verkar ha diskussionen om att anta en manligt eller könsneutralt namn och författare 

hon känner får förslaget att anta könsneutrala namn. 

Though I know authors who have encountered these objections and suggestions, 
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particularly in recent years and especially in Young Adult fiction – Anna 

Däremot uppger flera av informanterna en stilla undran om saker hade varit annorlunda, om 

de hade sålt fler kopior, fått bättre marknadsföring, om de inte hade haft ett kvinnlig namn. 

Motstånd 

These days authors can selfpublish and again I know writers who've done that. Yeah 

they will take the book to the market straight through e-book through print on 

demand. [It is] starting to change publishers attitude. – Anna 

Författare kan idag ta ifrån utgivarna deras ultimata makt, valet att inte publicera, genom att 

själva göra arbetet. Konsekvenserna av att undgå den förhandlingen tillåter författaren att 

skriva om vad den vill, hur den vill och presentera sitt material på ett önskat sätt, men 

kommer fortfarande att lida skada av att inte få den grad av marknadsföring som en utgivare 

kan erbjuda. Författaren har fortfarande väldigt lite makt över hur den förkroppsligas av 

läsaren och recensenter. Det är i konversationer med dessa som kvinnorna kan välja att visa 

motstånd mot könandet. Här har sociala medier förändrat förutsättningarna för kvinnorna, 

även om deras person har blivit central för verket genom deras egna interaktioner med läsare. 

Istället för att vara tomma mottagare, vilket de under processen egentligen aldrig var, kan de 

vara aktiva deltagare i det fortsatta förkroppsligandet av deras författarskap och göra motstånd 

mot tolkningar av deras verk. Genom social media kan de agera på de instabiliteter som 

exponeras och påverka hur reproduktionen av normer fortsätter i kontinuiteten. Regleringen 

av vad som är manligt och kvinnligt producerar de könande praktikerna44 och social media är 

ett verktyg där kvinnorna kan delta, och därmed påverka, produktionen då de kan bjuda in sig 

själv i samtal som tidigare hölls i sociala sfärer de inte hade tillgång till. Anna och Louise 

säger sig inte delta i diskussioner de anser vara fruktlösa. Sådana diskussioner är med folk de 

tänker ändå inte kommer att ändra åsikt och Louise uppger att hon vill tala med de som 

lyssnar, de som är mottagliga.  

Anna deltog under konvent i en panel som visade upp kampsport, för att illustrera skillnaden 

mellan hur det skrivs och hur det faktiskt ser ut. Hennes kroppsliga uppvisning fick oväntade 

konsekvenser, som hon beskriver nedan: 

And since then, some of the older... more… sexist, racist, obnoxious men both in 
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terms of writers and in terms of convention organizers in the UK are so much more 

polite to me. In one sense that is hilarious, because whereas they would make 

disparraging remarks and they are, and yes I would overhear things that I was clearly 

meant to overhear or you'd see comments online and "oh that bloody woman [Anna], 

she's always banging on about this stuff", um yes, I don't tend to get in that anymore, 

so in one sense that's very funny, but on the other hand it's very annoying because 

actually having demonstrated the ability to throw somebody across a room shouldn't 

be a prequisite for being treated with professional courtesy. – Anna 

Hennes val att gränsöverskrida vad som var socialt acceptabelt för hennes kropp, en kvinnlig 

kropp, producerade nya interaktioner med andra människor.  

Det motstånd mot den rådande diskursen, exkluderingen av kvinnor, benämner kvinnorna 

själva komma från föryngringen av grindvaktarna. Det är styrka i antal och utjämningen av 

vilka som är med och organiserar event, vilka som arbetar inom utgivning, menar både Louise 

och Anna har börjat ge effekt för hur könade de och andra blir.  

‘But where's the diversity panel, where's the gender in genre panel?’ We're not doing 

that, we're just actually including all of the people on all of the panels. – Anna 

Genom att ta tillfället i akt på dessa paneler och den plattform social media ger kan de göra 

sina röster hörda och förhandla aktivt om sin rätt att vara där från en position som inte längre 

är utanför. Det bekräftar kvinnorna som fortfarande står utanför att här kan du vara. 

[…] and what normally happens is after the event I will have women coming up to 

me and saying: "It was so great to hear you on that panel, you know I wish we'd hear 

more of that". The audience at science fiction conventions are now much more 

genderbalanced. - Anna 

BUT... the flipside of that is: because I was so clearly a woman writing epic fantasy, 

that there's a whole generation of young women... some of whom were reading me 

and saying "oh my god, she's writing fantasy, I can do this too". and that actually to 

me makes it all worth it. – Louise 

Även om kvinnorna behöver fortsatt förhandla om sin plats som fantastik-författare har de 

numera nya verktyg för att göra det. 
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Slutsats och andra tankar 
Under arbetets gång har jag alltid haft insikten om att min analys inte täcker hur alla kvinnliga 

författare inom fantastikgenren upplever fältet, men de mönster jag har påvisat har gått 

igenom för dessa tre jag intervjuade.  

Hur blir kropp aktualiserat och  hur förhandlas den? 

Jag var förvånad över hur många små exempel det fanns där kvinnors kroppar blev 

betydelsefulla i instanser där de inte hade behövt vara det. Jag hade misstankar om det då den 

patriarkala världen vi lever i ofta agerar subtilt. Jag har underlåtit att tolka allt könande som 

endast socialt, men med en sådan ansats hade nog liknande mönster uppenbarat sig. 

Skillnaden hade varit att könets gränsdragningar inte hade tagit materia i åtanke för hur det 

också skapar det sociala. Gränsdragningarna för vad som är socialt och vad som är kroppsligt 

är instabila och de brytpunkter och gränsöverskridningar kan exponeras, om en inte dualistiskt 

tänker på genus separat från materian, som ofta bara får en roll när det kommer till 

reproduktiva könsdelar. Historiciteten i att tolka kön utifrån det biologiska får än sådana 

svallvågor. Särskilt på vad normer dikterar att det sociala är kapabel till, så det sociala inte 

kan stå ensamt, på samma sätt som materia inte står ensamt och deterministiskt.  

Hur påverkar förkroppsligandet kvinnornas författarskap? 

Författarskapet står i spänningspunkten mellan hur vi tolkar kroppens påverkan på 

producerade verk och hur verket kan informera oss om kroppen bakom den. De normativa 

förväntningarna på att kvinnliga kroppar ska producera kärlekshistorier leder oss till att 

antingen sakna dem eller förkasta ett verks andra teman när historien blir summerad som just 

en kärlekshistoria. Närmast antika föreställningar om kvinnors förmåga till förstånd och 

kreativitet leder till fördomar om att kvinnor inte kan skriva fantastik. Trots den brist på 

realism som rimligen kan krävas i en sådan genre återkommer temat om att de kvinnliga 

erfarenheterna och den kvinnliga kroppen är oförmögen att skapa något nytt. Positionen som 

författare är inte tillgänglig för kvinnor, utan exkluderas till en grupp som kvinnliga författare. 

Vad det sedan gör är att kvinnorna måste ständigt förhandla om sitt värde och position som 

legitima författare och medskapare inom fältet.  

Vilka strategier har de kvinnliga författarna inom fantastik att tillgå? 

Kvinnorna har strategier för att påverka hur deras könande går till, i vilken mängd och var. De 

kvinnliga författarna kan välja att själva publicera sina verk, men då faller bördan av 

marknadsföring på dem vilket kan påverka deras försäljning negativt i jämförelse med om de 
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hade använt sig av en professionell utgivare. Kvinnorna har använt sig av social media och 

sitt deltagande på konvent för att föra sin egen talan.  

Och vad händer sen? 

En fråga jag stötte på men valde att lämna därhän är hur dominans av en bokhandels kedja, 

eller ett rent bokhandelsmonopol, kan påverka förutsättningarna för en författare att bli såld 

och läst. Likriktning i litteratur kan skapa en självuppfyllande profetia, där framgångsrika  blir 

mer framgångsrika medan andra måste förhandla om sitt författarskap för att lyckas. Det 

räcker inte med att vara duktig på att skriva, det gäller att ha rätt idé, från rätt kropp och 

presentera det rätt socialt. Jag fann det intressant att alla informanter nämnde den faktorn, 

men saknade insyn i organisationen och fann slutligen att det är en knepig fråga som definitivt 

bör ses på genom andra linser än de jag bar under den här uppsatsen. 

Det ter sig ändå hoppfullt för framtiden, många lyfter social media och generationsskiftet som 

en av anledningarna, men även flera tidningar börjar lyfta kvinnor mer, med reaktion från 

grupper av män som misstycker. Men i slutändan är det de som ser bakvända ut. 

Jag vill avsluta med ett citat från Louise, som lämnar en hoppfull om hur förutsättningarna 

kan förändras för kvinnorna som vill äntra fältet fantastik, om en bara ser sin del i 

kontinuiteten. 

Because I inspired them, and that… so then they're the new generation of writers, 

then I've had a part in that, and that they themselves then will inspire people so 

there's this kind of chain this continuity and… it feels like one of the most important 

human things you can do, to be part of a chain of continuity. - Louise 
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Bilaga 1 

Questions 

A good start would be if you can tell me about your journey from a manuscript to a finished 

book, where the points I’m interested in especially is editorial and publishing. 

What are your thoughts on being called a “female” author, rather than just “author”? 

 

At what point did you decide to use a different name or to keep your own name? 

Can you remember the reasoning behind it?  

How did your “other name” come to be, as in: how did you pick it? 

Did you consult with other people and what role did they play? Were there unsolicited 

opinions? 

 

How, as you perceive it, is your writing most often described by publishers and reviewers? 

How do you feel it correlates with how you would describe your work?  

Can you recall, and if so tell me about, a situation where the feedback felt gendered? 

Considering your readership base, do you know if it’s predominantly female or male, or 

maybe it’s pretty equal? Do you have that in mind while writing? 

Thinking of your writing, do you feel there is a difference in the language you use for male 

and female characters? What are your thoughts on this? 

 

Why especially in young fiction? 

“This is one thing that has definitely changed since then. Nearly all new female authors seem 

to have this conversation these days.” Could you tell me about that? Like how you feel it has 

changed. What was it like before and what is it that has changed? 

 “that it is written by men for a male readership”  

“I have been told by booksellers that ‘women don’t write fantasy’ for example” would you 

like to tell me more about that? 

Do people refer to you as a female author, or simply author, most times? 

How does it feel to be a fantasywriter, how do people react? Do you encounter any prejudice? 

I’ve read some of you articles. Do you experience any sexism? 


