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Abstract

This  case  study,  through  ten  interviews  with  a  variety  of  people  working  with  or  around  the

Swedish manga publishing industry, attempts to catalog the rise, decline and lasting effects of the

industrial boom of Japanese manga literature published in Sweden between the years 2000 and

2017. The study explores relationship between subsidiary and mother company, as well as to fill in

the blanks of the research field as it pertains specifically to Sweden’s manga scene. The study uses

the theory of the culture industry by Adorno and Horkheimer (1944), together with Herbert Gans

(1974) distinction between high and low culture to study this field. Theoretically the study also

operates on the basis of the conditions that the globalized world awards these two aspects (Lechner

and Boli, 2008).

The paper concludes that a mix between industry related issues, such as an over-saturation of the

market and failure to adapt to the global flow of cultural commerce is to blame for the decline. This

together with aspects of a cultural nature, such as an underlying disdain for manga as both only for,

while at the same time harmful for children proved to be enough to almost entirely kill off manga

publishing in the country over the years studied.

Keywords: manga industry, culture industry, publishing, subsidiary industry, decline, micro, macro,

Japan, Sweden.
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1.0 Introduction

From between the years 2000, up until the earliest months of 2017, the Swedish comic industry

experienced a large scale effort to publish and translate media from the global phenomenon that was

Japanese comics. The country’s big local publishers, but over time smaller ones as well, came into

contact with the large publishing houses of Japan and attempted to break into the lucrative market

that in similar fashion had sprung up over the previous decades in much of the world at  large

(Kinsella,  1999; Birde,  2004;  Bouissou, 2006).  The Japanese comic tradition,  or manga, as the

comic medium is more widely known, had previously been introduced for a short spell into the

country during the late eighties and early nineties, but had failed to catch on then due to the general

slump that comic readership was in at the time (Lundström, 2004 as cited in Birde, 2004). A new

attempt in 2000 would turn out differently. The veritable wave of content that the release of Akira

Toriyama’s Dragon Ball would turn out to be the harbinger of, set the stage for manga to become

the big thing in Swedish comic culture for years to come. This so called “manga boom” (Strömberg,

2007) as it quickly became known, saw the medium of manga go from being relatively unknown to

the a well exposed phenomenon in four short years. For three more, up until 2007 it’s popularity

would climb, becoming a reading-staple among youngsters, and as they grew, older teens and adults

as well. The word manga, that previously only had meant something for a few early adopters, was

now known by most people, and in the enthusiastic time of growth, many publishers would come to

try their hand at releasing manga to the public. 

However, for the massive growth spike the industry saw during these first years, reported at 400%

increase in comic album releases, of which 94% were manga (Warnqvist, 2012 as cited in Carlsson

and Johannisson, 2012) the positive prospects would change rapidly soon after, and in 2007 the

local manga publishing started to wane for the first time since 2000. In the ten years that followed,

less and less manga were translated or published, to a point where the local manga publishing and

translation industry would see itself diminish from having some of the largest companies in the

country  like  Bonnier  Carlsen  and  Egmont  Kärnan  participate  in  it,  to  at  the  end  of  2016  be

contained in its entirety to one self publishing studio. In the years 2008 to 2010 alone, publishing of

manga declined by 64% (ibid.).

But what could have caused such a swiftly booming industry to disappear in such a relative short

period of time? Was there one underlying cause, or a plethora of smaller causes? Were the causes

cultural in nature, or was it faulty business practices that saw manga publishing diminish in such a

way? What did it look like while it was still healthily growing, and what lasting effects survived its

passing in the region it used to exist? While manga in Sweden has been covered from a variety of
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angles and studies, this specific question of why the industry ended up receding in this manner has

never been the focus of an academic text before.

This paper attempts to fill this gap by formulating one overarching and three underlying research

questions, around which it organized a case study on what happened and why to the Swedish manga

publishing industry (SMPI). The overarching question is as follows: What were the reasons behind

rapid emergence and decline of the Swedish manga publishing industry between 2000 up until

2017? The aim is to be able to identify the cultural and industry related mechanisms in play behind

such a swift change in publishing health from seven years of near constant growth, to ten years of

near constant decline. If the causes and consequences of such a swift change can be identified, it

might be avoided by publishers in the future, who rather than risk similar format deaths might evade

making the same mistakes as was made here. To do this the paper uses information gathered from

ten interviews with respondents situated in a variety of relevant positions in relation to the local

manga industry, together with data from a variety of different texts supplementing the respondents.

As such the goal of this case study is not only to help future publishers avoid having the same

difficulties the manga publishers were faced with, but also to understand the previously mentioned

cultural and industrial causes for such issues to manifest, analyzing through the respondents, the

events and issues that helped topple the industry and construct a compelling errata on what went on.

To  substantiate  the  claims  made  by  this  paper,  a  variety  of  sources  both  focusing  on  the

international  manga  industry,  as  well  as  some describing  what  has  so  far  been  said  about  the

Swedish  publishing  industry,  is presented  in  the  first  chapter  following  this  introduction.  This

Background chapter is split into three parts, first describing the industry surrounding manga with a

focus  on  the  Japanese  mother-industry,  followed by a  quick  rundown of  the  Swedish  industry

together with a swift summary of important events and the companies it was made up of. Finally a

literature review of relevant paper regarding the Swedish publishing industry is presented.

Relevant contributors to the first part are Jennifer Prough (2011), Sharon Kinsella (1999) Keiko

Kawamata (2017) and the research team led by Mayra Calcagnini (2011) who together with other

contributors paint a picture of the Japanese manga industry to be one of close corporate control over

cultural assets, and government stakes in the industry at large. From this sub-chapter it is learned

that currently the Japanese manga industry is preparing to formalize its commercial output to be

able to more consistently supplement the national budget. This in the aftermath of first the large

economic recession that  have remained with the country since the nineties, and then the financial

crisis again harming the country’s economy at the end of the first millennial decade. It is with this

context in mind that one needs to understand the Swedish entry into the manga industry.

The second sub-chapter attempts to summarize the SMPI and the various actors operating as part of
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it. In short it presents a chronology where large companies and publishers slowly wake up to the

realization that  publisher  Bonnier  Carlsen struck gold with the release  of  manga  Dragon Ball,

scrambling to join in and in the process setting in motion what would become the manga boom. As

time went on, the investment became less and less profitable, and companies start to dismantle their

long terms publishing deals. To finish the sub-chapter a list of important companies are presented,

together with a short note on their current status within the industry. Important authors referenced

here are the various works of Fredrik Strömberg (2007; 2009; 2014), the manga exhibition primer

distributed by the East-Asian museum in Stockholm and the authors within (Birde, 2004), as well as

Åsa Warnqvist (Warnqvist, 2012 as cited in Carlsson and Johannisson, 2012).

Lastly the third sub-chapter reviews the literature zeroing in on the Swedish scene more in general.

Contributors  consist  mostly  of  master’s  level  endeavors  like  this  one  and  fall  into  two  main

categories of interest, those of library studies and cultural reception. Literature focusing on library

studies generally show how in the early years of manga publication, libraries played an important

role in distributing and making aware the public of manga’s existence. Even after the manga boom

had ended libraries kept seeing high and some years even rising borrowing statistics for its manga

aisles. Aside from generally not knowing that much about the medium, librarians were positive to

the  format,  as  they  encouraged  children  to  read  much  as  well  as  during  early  ages.  Example

contributors here are Sanda Carlsson and Anna-Sara Dungert (2011) Charlotte Andersson (2007).

The theme of  cultural  reception  see  the  topic  being  breached through authors  focusing  on the

cultural  standing and attitude towards manga as it  saw inception into Swedish society.  Overall

manga was found to have been subject to the same negative bias western comics long suffered since

before, but not to as large an extent. Manga would also inspire a more broad adaption of hobby

related activities among users, ranging from chatting online, to engaging in masquerading as manga

characters or “cosplaying”, in both cases often doing this within the boundaries of the global manga

fandom. Contributors  are  among others;  Pelle Hansson (2005),  Johan Lindell  (2008) and Erika

Fujiwara (2010).

To study it’s  case,  a set  of ten semi-structured interviews with respondents involved in various

aspects of the manga publishing industry, as well as a supplement of printed sources, constitutes this

paper’s methodological framework. Through writers such as Sharan Merriam (1994), and Robert K.

Yin (2009) together with authors  Steinar Kvale and Svend Brinkmann (2009) both the interviews

and the data gathering besides are lain out to the readers. The goal is to mainly use of the ten

interviews in the first hand, and supplement statements as needed by bringing in additional media

sources throughout the results chapter. This to be able to fill eventual gaps in the knowledge made
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available through respondent interviews.

The Results  chapter  itself  is  made up of a  number of sections all  revolving around topics and

subjects that respondents talked of at length. All in all three such sections were identified and used

to organize the study. The sections, split into issue thematic sub-chapters are as follows  Market

Related Issues, Cultural Attitudes Towards Manga and finally Diversity.

In the first section respondent answers are put to task deciphering what changed and affected the

manga industry that has specifically to do with the market surrounding it. In short what can be

learned is that both large scale market decisions from Japan, as well as already present literature

market structures in the country made publishing difficult. This as the competitive market drew

publishers to mainly release genres fit for young boys, quickly saturating the market. When readers

started  to  migrate  to  the  global  flow  of  manga,  that  catered  better  to  their  tastes,  the  larger

publishers started to dismantle their manga related activities and pull out.

In  the  Cultural  Attitudes  Towards  Manga section  this  is  elaborated  on,  and  discussed  from a

perspective of manga’s cultural  status.  As children’s literature  enjoys relatively low standing in

Sweden, and manga quickly became associated with such a brand, it created issues. First in that

since manga is not always meant for children it received criticism when it was too violent. And

second in how the demographic focus on manga for younger audiences again drew readers towards

the more plentiful online stock.

Lastly in  Diversity a more positive side of the changes manga brought is discussed. Overall the

coming  of  manga  is  discussed  by respondents  as  generally  healthy  to  the  comic  industry that

preceded its coming. Today both as a reader group and as a customer base, women and girls are a

larger segment of the Swedish comic market than men. In part this can be traced to manga, that

respondents  discuss  as  helping  to  widen the  spectrum of  the  previously male  centered  format.

Manga as a large scale publishing industry did not survive to see such a transition itself however,

even as it helped make more people become interested in reading and creating.

Finally the paper summarizes all of these points and attempts to suggest a more wide use for them.

This in the Concluding Discussions chapter. Briefly the paper touches upon each research question

and gives a focused account of what have been learned about them. Finally, a more overarching

discussion on the uses of this paper finishes it,  suggesting future studies and other projects that

might come after it.

Having introduced both  the  subject  of  the  paper,  its  organization  and contents  the  background

chapter follows below.
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2.0 Background

In the three sub-chapters that follow, prior research on the manga industry as it functions in Japan,

as well as developments in terms of its cultural production and the realities of it having evolved into

a culture industry is discussed and put into context. First in the Research on Manga as an Industry

sub-chapter. Here, scholars who describe and analyze how manga as an industry has operated and

now functions is put into context of each other,  focusing foremost on the industrial side of the

medium, and put to use painting a broad picture of the environments making up the global manga

industry.

Second is the The Manga Industry in Sweden sub-chapter, where a similar summary of important

events and scholars cataloging them is presented, to demonstrate what is already known and written

so far about the industry and how it functions. This chapter details the pre-2000 manga industry in

Sweden  as  well  as  briefly  discussing  how  it  developed.  A short  summary  of  relevant  local

companies and publishers is also presented, to give readers a heads up on who some of the actors

mentioned in the text are and how they operated or continues to operate their slice of the manga

industry.

Lastly a literature review of research conducted on manga in the Swedish context is provided in the

Literature review sub-chapter. They are split into two categories of subject focus, and are briefly

summarized and put into context with each other as well as with studies from the  Research on

Manga as an Industry  chapter. Most studies undertaken discussing manga in Sweden have been

conducted on the master’s or bachelor’s level of academia and as such the literature review almost

exclusively discuss texts on this level. Temporally this study is careful, to in all three sub-chapters,

to try to bring in texts from as varied a time frame as possible, with texts from before important

events such as the manga boom, as well as after the gradual reduction and change of the industry,

both locally as well as in Japan. This to be able to cover or at least chronicle as much of the industry

as possible, without trying to do so only from a position of relative penuriousness. 

When these three chapters have chronicled the industry as it functions in Sweden and beyond, the

paper proceeds to the Theoretical Perspectives chapter where it goes into discussion in regards to

the theories it uses to underline its work.

2.1 Research on Manga as an Industry

a. The field of manga research is vast and extends to many different fields and subjects surrounding

it. Given that this text discusses manga from its industrial aspect, following section contextualizes

this study in relation to the field at large. The section also presents an image of the workings of the
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Japanese manga industry as it functions at the time of writing.

Jennifer Prough, together with Project M in  Straight From the Heart: Gender, Intimacy, and the

Cultural Production of Shojo Manga (2011) provides a thorough look at the cultural and industrial

conditions that shapes and is shaped by the Japanese manga industry. Prough focuses their analysis

on Shojo manga, a genre subtype that caters mainly to young or teenage girls, often with female

writers behind the works. In their text, the author argues that the manga industry consists of much

more than just the actual comics, and that big publisher need not just produce the manga for the

audience, but also produce a consumer subculture that will want to purchase the vast amounts of

paraphernalia  distributed in conjunction with the manga.  As such, in  their  example of the girl-

coming-of-age manga industry, genre conventions of content are closely tied not only to gender

roles, but also to aspects of said roles that facilitate its audience become embedded in the industry

around the art they consume. Girls, much the same way as the argument of Adorno and Horkheimer

(1944), in their role as such, become socialized into said role in part through the consumption of

manga and the franchise goods surrounding it (Prough, 2011). This is a two way street Prough says,

the consuming girls participating actively in the co-production of meaning associated with different

branches of youth sub-culture, while the industry at large provides them with platforms to do so,

shaping sensibilities habits and values as they go and in this sense, producing “what girls like” (ibid.

p.4). Manga is in this way a part of a broader culture industry that developed together with the

nation  in  the  aftermath  of  World  War  II,  reaching its  high  point  in  the  seventies  when manga

transitioned into becoming a much broader medium, catering to more demographics than before and

expanding the aforementioned industrial scale socialization (ibid.). As part of their study, Prough

briefly touches upon the publishers of manga, and the role they play in the broader industry.

The manga publishing industry is part of the about 4000 publishing companies in Japan, out of

which roughly five stand for the production of 40-50 percent of all manga (Prough, 2011). Largest

are publishers Kodansha, Shogakukan and Shueisha “publishing’s big three” having dominated the

post war market up until  the writing of this text (ibid. p.12). Prough remark on the power and

influence  of  these  publishing  houses,  noting  that  in  a  store,  manga  will  be  organized  first  by

gender/age genre and second by publishing house. Its author is referenced last. This development of

publishers and editors as being in such control over the contents of manga is, according to Tadahiro

Saika (Saika, 2010 as cited in Berdt, 2010), writing for the International Manga Research Center in

Kyoto, took place in the 1980’s as part of the increased industrialization of the medium taking place

at the time. Saika compares the development of the industry with that of Jean Baudrillard’s mass

culture simulacrum where, similarly to Prough’s account, consumer and product is created in a self
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sustaining and reinforcing manner, with publishers having a vested interest in the way content is

created. Publishers operate through editors, a kind of staff worker described by Keiko Kawamata

(2017) as being highly influential in the creation of manga and its story, theme and pacing through

direct involvement and discussion with the author. Kawamata claims how the editor assigned to a

“mangaka”, or manga author, can often be noticed if readers know what to look for, as their input

can be highly transformative on the text. Kawamata argues for such close control over the creative

process  as  in  part  necessary to  facilitate  the  continued  success  of  the  industry,  as  it  allows  a

“Geneplore”  model  for  creative  work  (Kawamata,  2017  pp.25f)  where  cyclical  creative

development  allow  the  authors  to  mass  produce  desirable  content.  Continual  and  dependable

creativity  is  necessary  for  a  consumption  industry  such  as  that  of  manga  comics,  and  when

reviewing market  data  from the  region,  Kawamata  explains  how from 1996 up until  2010 the

industry lost almost 22% of its total market share, equal to 35% less units of magazines or manga

albums sold  in  Japan (ibid.).  In  a  case  study on the  Japanese  culture  industry,  created  by the

Grenoble Lab-Center for Competitiveness (Calcagnini et al. 2011) data is presented on the domestic

and  international  branches  of  the  industry.  The  domestic  manga  publishers  of  Japan saw

problematic  decline  during  the  nineties  and  twenty-first  decade  due  to  a  mix  between  market

saturation,  an  aging  population  the  industry  does  not  cater  to  properly,  customer  demand  for

digitized product output and the general lowered spending income for households. To counter this

reduction, economists set their sights on the global market, that according to estimates from the

Database on Japan and Overseas Content Markets, could grow from a 17 billion dollar industry into

one of 45.5 billion, given proper curation (Kawamata, 2017). 

This is the reason for the push towards fast and dependable manga production Kawamata claims, as

the  ”one  source,  multi  use”  market  strategy  is  an  important  part  of  migrating  the  Japanese

publishing industry abroad (ibid. p.19). As for what this strategy entails; Manga is the “one source”

Kawamata refers  to,  with all  iterations  on the story trans-mediated into different  mediums and

products  being  the  “multi  use”  cash  cow  the  industry  seeks  to  develop.  This  is  in  part  why

publishers are given so much control over content through editors. Stories have to be both good and

exhibit high frequency of sell-able content so as to facilitate the media and products around it, such

as  plastic  figure  merchandise,  clothes,  video  games  or  the  animated  series.  This  to  make  the

maximum amount of revenue, be it domestically or abroad. The formalization is necessary to both

facilitate audience metamorphosis into viable and stable demographics, as well as to produce as

much content as possible within the formats deemed most profitable, much the same way as was

described  by Prough  (2011)  and  Saika  (2010)  having  taken  place  in  the  earlier  stages  of  the

industry.
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It is no surprise the decline of the domestic market corresponds with the emergence of an organized

global one. Authors such as Lee (2012), Matsui (2009) and Lundström (2004 as cited in Birde,

2004) all point towards the range of offers as well as commercial breakthrough of manga in western

countries, where there were not already a strong presence of the medium previously, such as in

France (Bouissou, 2006; Sabre, 2016), to have taken place just before or around the year 2000.

At this time, manga as an industry was starting to be acknowledged as both an important generator

for revenue to supplement the failing Japanese market, as well as a useful PR tool to market the

country  abroad.  Sharon  Kinsella  (1999)  describes  how  the  industry  in  the  nineties  saw  the

assimilation of the art form into the folds of nationalist or nation-furthering politics, with censure of

sexual or politically unpleasant subject matter taking place in an effort to normalize the medium of

manga as a sort of national mouthpiece. Feeling the government had lost control over discourse

pertaining to important issues readily available in manga form during the eighties, The ministry of

Education and Cultural  affairs received mandate to police manga content to better  align it with

national interests as a tool for promoting Japan to foreign nations (Kinsella, 1999). As such, while

still  very  much  an  independent  publishing  industry,  manga  became  more  closely  tied  to  a

government that felt a need to curate the vast amounts of cultural content the industry produced.

Before going too deep into a depiction of manga as a homogeneous art form it should be noted that

was that the case, censure would not have been needed to begin with. Jacqueline Berndt in “Adult”

Manga: Maruo Suehiro’s Historically Ambiguious Comics (Berndt, 2006 as cited in Berndt and

Richter, 2006) discuss how the diversity found in the medium triggered such responses, and that one

should be careful to remember that even with censure in place, manga, as with most art forms is still

fairly plural. It is demography and publisher most that decide the political or thematic nature of

individual manga, and as Prough (2011) states above, editors who decide on the state of the final

comic. With that said however, Berndt, through their sources, identifies the popularity of manga as a

commercial medium during the later nineteen century as being closely tied to the neoconservative

turn  within  the  industry,  facilitated  through  replacing  its  anti-establishment  genres  with  more

middle class sensibilities, mirroring the consciousness of the institutions they are published through

(Berndt, 2006 as cited in Berndt and Richter, 2006). Berndt is careful to state however that counter-

flow readings are still very much possible, and the industry has long been an air hole for groups

such as queer or otherwise deviant in the eyes of the establishment, as well as stinging critique

towards  the  powers  that  be  oft  cropping  up,  despite  the  industry  doing  its  best  to  focus  on

noncontroversial material.

In 2001 the International Manga Research Center of Kyoto was created to serve as a hub for studies

on the medium and its impact both domestically and abroad (Ono, 2004 as cited in Birde, 2004),
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this  as  the  impact  of  the global  market  as  well  as  its  uses  became apparent  to  publishers  and

government who both struggled with the fallout of the economic recession of 1990  (Kawamata,

2017).

As such, the early millennium would see both an increase in  global  distribution of manga and

anime, but also an increase in control exercised over the industry compared to previously.

Takeshi  Matsui  (2009)  describes  the  development  of  the  American  manga  market,  and  their

description of the time before and after the millennial shift. Before 2002 manga was made available

through Americanized magazines adapted by Viz media, a subsidiary to Shueisha and Shogakukan

publishing houses in Japan. Americanization in this instance meant that in terms of format and

content,  some  problematic  aspects  carried  over  between  cultures  would  be  removed  during

translation,  as  was  the  case  with  homosexuality  or  difficult  cultural  references,  to  soften  the

adaption  for  the  American  audience  (Pettersson,  2008).  Given  the  development  of  the  manga

industry as becoming a marketable source for national prestige abroad, the modification of the art

sat  ill  with  publishers  who,  to  preserve  the  original  vision,  were  unwilling  to  distribute  more

popular series. The softening of the American market however, allowed for the company Tokyopop

to start  publishing “authentic  manga”,  the  promise  of  less  adaptation  and edits  calming bigger

publishers from Japan to start distribution of to-be bestsellers that would cement manga’s cultural

presence in the USA (Matsui, 2009 p.4). Tokyopop would later, as reported by The anime news

network, have most of its licenses taken from them in August of 2009, after Kodansha announced

they  would  publish  manga  directly  without  intermediaries  in  the  US.  This  to  effectivize  its

commercial  value  chain.  Plans  for  this  transition  were  announced  in  2008,  and  by 2010  both

Tokyopop as well as subsidiaries of Random House had lost all licensing rights to manga owned by

Kodansha (Tokyopop confirms its Kodansha, 2009; Kodansha USA to take over, 2010).

Crackdowns such as these mirror those that would take place in Sweden at around the same time

when, due to sales numbers falling and profitability not being as high as the Japanese publishers

would have hoped,  local  publishers were shut  down and replaced by distributors  of  the global

product range  (Strömberg, 2014). Profitability and viability is important for any industry, and in

2009, manga and anime stood for about 90% of the total media export of Japan  (Cooper-Chen,

2011). As such, given its close ties to government it is no surprise the industry would be drafted to

help the country ride out the financial problems.

In  2009  British  newspaper  The  Guardian reported  how  the  manga  industry  received  a  hefty

stimulus package to help create domestic jobs and boost the economy of Japan during the aftermath

of  the  financial  crash 2008 (McCurry,  2009 Japan looks  to  manga comics). Together  with  the
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standardization strategy presented by Kawamata (2017) a hopeful 18% of total domestic production

could be put up for export, creating 500 000 new jobs and stimulating the local economy in the

process. At the same time  much the same way Kinsella (1999) described took place during the

nineties, the industry in 2009 also saw crackdowns on “inappropriate or unsavory” content, with

distribution of certain types of pornographic material becoming a fineable  offense to distance the

industry from material risking harm on its macro image (Calcagnini et al. 2011).

However, the industry’s troubles are not all created by losses of revenue in the light of the financial

crisis and as the article also points out, while traditional distribution is wavering, profit from digital

distribution is expected to rise (McCurry, 2009 Japan looks to manga comics).

The  digitization  has  presented  the  highly  regulated  industry  with  two  new problems,  first  the

decrease in revenue from traditional sources, and second unauthorized distribution online.

As Calcagnini et al. (2011) claims in their case study, digital distribution revenue has compared to

traditional paper media, not decreased with the rest of the industry. Rather, the prognosis at the time

saw it  becoming  an  increasingly important  source  of  income in  both  the  domestic  and  global

markets. Digital content is cheap and easy to disseminate globally, and can be organized in line with

content regulations, mass distributing only what is profitable or culturally preferred. Calcagnini et

al. (2011) also estimated that in terms of customer preference, digital manga was becoming more

popular too, together with its animated equivalent, with streaming services outpacing television in

popularity.

This however presents the industry with somewhat of a problem. On the one hand, cheap and broad

distribution allows for further effectivization of the industry value chain, and increased control by

distributors  on  what  is  and  isn’t  released.  On  the  other,  the  digital  technologies  face  severe

competition  from unauthorized  distributors,  that  both  sabotage  the  government’s  vision  of  the

manga  industry  as  a  controlled  official  representation  of  Japanese  culture  in  addition  to

unauthorized distributors providing a free alternative for consumers that hurts the bottom line of the

industry, and worse, makes investors wary of financing new projects within it (ibid.).

Authors Strömberg (2008) as well as Matsui (2009) and Calcagnini et al. (2011) all point towards

the  diverse  nature  of  the  medium as  being  problematically  under-promoted  being  part  of  the

problem digital distribution could both solve or perpetuate. In the face of its transition deeper into

becoming a dependable source for national income as a cultural industry, manga have long been

content in chasing a select few demographics on an industrial scale, leaving less profitable ones on

the sidelines. As the industry’s time abroad and cultural presence grows, so too does the initial

audience it has built up both get older and more diverse. Manga available abroad the authors claim,

is more often than not geared towards children or teens rather than adults, leaving that side of the
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market unexploited (Strömberg, 2008; Matsui, 2009; Calcagnini et al. 2011). In Japan the market is

similarly underdeveloped in terms of its lack of content appealing to its increasingly large older

national demographics, a situation described by Calcagnini et al. (2011) as one of the main reasons

for both domestic and international sales figures not rising on the whole. In Japan, the increased

focus on manga for a locally diminishing young audience, misses older demographics completely,

while abroad, the staunch focus on marketing and distribution only to demographics consisting of

younger children similarly misses large numbers of customers that might become interested in the

medium and  its  products  if  they  were  marketed  to.  The  suggested  way forward  presented  by

Kawamata (2017) of vast numbers of easily digested low quality kids manga, does not seem to fix

this problem at all, rather entrenching the industry deeper in the methods and mindsets that awarded

it the problems it has tried to fix for so long.

Japanese copyright law have tightened somewhat recently in response to digital piracy (Schendl,

2016), but facing both issues of pricing as well as legally accessible products not corresponding to

the  demand  in  neither  terms  of  quantity  or  demographic  variance,  neither  physical  nor  digital

manga-publishers  have been able  to  persuade its  audience to  pursue purely legal  consumption.

Increased curation of international market led to enthusiasts from the international manga fandom

started to circulate whatever was not exported (Lee, 2012 pp.6f), as the digital platforms becoming

available allow consumers to alleviate the market underdevelopment by themselves.

In short,  the problems presented by  Calcagnini  et  al.  have seamlessly transferred over into the

digital realm, as mass distribution still doesn’t reach groups not catered to, nor groups unable to

afford  it,  just  with  the  added  twist  of  them consuming  the  product  anyway.  This  statement  is

seconded by Hye-Kyung Lee (2012) who points towards conservative curation of the transnational

market  as  having  spurred  on  illegal  distribution.  Currently,  the  industry is  experimenting  with

streaming services as a distribution platform as well as tightly leashed subsidized distributors to

keep the industry profitable in the face of market net loss and loss of copyright control (Schendl,

2016).  The  increasingly  computer  savvy  audience  of  the  digital  millennium  presents  manga

publishers with both new problems as well as opportunities. Digital goods are on the one hand as

mentioned previously selling better (Calcagnini et al. 2011; Kawamata, 2017), but this while the

physical albums are in decline, putting more pressure on the digital market to bring in sales revenue.

Additionally, digital distribution by the online fandom hamper the efforts to keep tight cultural and

financial control over the products, which leads to yet stricter control that, according to Lee (2009)

to a large extent stands behind the increase in content piracy and unlicensed distribution, as tighter

curation of exports to a large extent is what drives pirates to seek the content they like outside

official sources in the first place. This is problematic from the perspective of Japanese publishers
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and  government  due  to  how  there  is  a  perceived  risk  of  unofficial  “scanlations”  -or  scanned

translations- becoming as Lee says “cultural intermediaries” in an industry the Japanese government

wants to be as free from go-betweens as possible for both economic and national-prestige reasons

(Kinsella, 1999; Lee, 2012 p.1; Kawamata, 2017).

Given  the  continual  decline  for  physical  book  sales  globally  (Calcagnini et  al.  2011),  and

considering the continual centralization, spurred on by both economic and political interests, the

increased digitization of the manga industry currently trends towards industry-control rather than

variance  both  in  terms  of  the  nature  of  its  internationally  distributed  content  as  well  as  its

ownership, licensing and distribution platforms. With not even the largest American subsidiaries

being  safe  from  centralization,  even  as  the  American  market  long  was  the  biggest  single

international source for manga sales revenue (Calcagnini et al. 2011) the Swedish market’s virtual

disappearance becomes more understandable, as its situation and fate likely mirrors that of other

small translation subsidies during the later part of the millennium’s first decade.

In summary, the manga industry is an interesting mix between local and global. On the one hand it

is an extension of one very specific nations economic and cultural heritage, on the other it is now a

global cultural phenomenon. As such one must understand both the Swedish publishing industry as

an extension of this global initiative, but also the global industry in turn as an extension of what is

ultimately a part of the Japanese national economy. In essence, this implies that what happens in

Japan in  terms  of  manga is  not  limited  to  Japan,  but  will  likely to  ripple  outwards  into  other

subsidiary branches.  As  demonstrated  everything from publishing deals  changing hands,  to  the

digital book market becoming more prominent can have large scale effects on the global manga

industry, and as such this paper is careful to try to understand and bring to light when and if such

changes affected the part of the industry it tries to study. What follows from here on is the second of

the background chapters where the local manga industry in Sweden is discussed more at length.

2.2 The Manga Industry in Sweden

What follows is a summary of the Swedish part of the international manga industry.

Many of the texts found below have at least a small part set aside to discuss the cultural impact or

chronology of events that makes up the artform’s entry on the local market. What they all have in

common is that all refer to some extent to the various works of Fredrik Strömberg. 

Strömberg discusses the industry as part of their academic work covering and promoting both the

local and global comic industry at large. In books such as  Mangabiblioteket  (2008) and  Manga!

Japanska serier och skaparglädje  (2007) they provide an overview of both the medium’s history
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and emergence in Sweden as well as a primer on the medium itself as it still hadn’t penetrated into

the mainstream at the time. In the book Seriebiblioteket (2014) Strömberg mentions manga as well,

but then as a part of the comic industry in general, rather than specifically. Aside from Strömberg’s

work, as part of the 2004 exhibition of Japanese art, focusing on manga, the East-Asian museum in

Stockholm (Östasiatiska muséet) published a small primer on the subject, collecting a variety of

Japanologists,  museum  staff,  scholars  and  comic  translators  to  provide  a  relatively  complete

overview of the local industry. Aside from this, due to the culturally low standing of comics as an

artform (Strömberg, 2007; Johnson, 2014), very few sources outside of fan written works, or wiki-

style web sites exist on the subject. For the sake of ensuring validity, such sources is from this paper

omitted to as large an extent as possible. 

The manga format saw inception into a context that had seen various waves of comics arrive from

abroad since the late 1800 (Carlsson and Dungert, 2011). In the early 1900 comics were both from

foreign countries as well as locally produced, and had in 1940 developed into the magazine form

they would mainly be known from in later  years  (ibid.).  Between the later  introduced Franco-

Belgian tradition,  the locally published works,  and the magazines imported from USA, comics

developed into a relatively strong cultural presence in the country.

The first manga ever to be translated and distributed in Sweden was done so in 1985 when the first

album of  Barefoot  Gen,  a  manga  that  at  the  time  was  recognized  in  the  west  mainly  for  its

harrowing depictions of the effects  of the nuclear strikes on Japan at  the end of World War II

(Lundström, 2004, as cited in Birde, 2004). Simon Lundström, the most active manga translator for

much of the existence of the SMPI, writes that at the time it was not known that Barefoot Gen was

part of a deep comic tradition at all, but rather had been published specifically as a cultural critique

against nuclear proliferation. No future publication of its consecutive albums therefore took place.

Manga publishing as a deliberate commercial effort has its roots back in 1988, when publisher RSR

Epix  AB,  currently  Epix  Bokförlag  AB,  attempted  to  market  manga  in  two  comic  magazines

Samurai and Cobra (Strömberg, 2008). Horst Schröder, owner of RSR Epix chose to publish Lone

Wolf and Cub specifically to ease Swedish readers into the Japanese comic culture with a comic

about a cultural icon it already understood, namely the samurai warrior (Lundström, 2004 as cited

in Birde, 2004). The manga was released in a western style comic album, rather than the thicker

Japanese style, with smaller comics as garnish around Lone wolf and cub. While both Samurai and

Cobra fostered a small but reliable fanbase (ibid.), neither turned out to be economically viable and

shut down production in 1992, mainly due to disinterest among the general public and the economic

recession  of  1990  (Strömberg,  2008).  In  an  interview  with  newspaper Svenska  Dagbladet
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Lundström describe how during the nineties manga was as niche as it got, with small clubs amateur-

translating  movies  or  manga  among  themselves  due  to  local  publishing  being  more  or  less

nonexistent (Westrin, 2013 I skuggan av teckning 39). The animated equivalent to manga, anime,

had seen similar inception during the eighties, when media company Wendros AB started releasing

a  plethora  of  different  shows  on  VHS.  The  shows  were  not  chosen,  but  sold  in  packages  by

Japanese companies who were gauging the interest of international markets (Lundström, 2004 as

cited in Birde, 2004). These shows Lundström claims, were often the first contact with Japanese

visual mediums people in Sweden ever had, and while most never saw more than a handful of

episodes released, they left an impact that made partaking in the medium after officially introduced

something that was not just interesting for the children of the nineties and early two thousands

(ibid.).

At that time, manga in the west was often published based on anime viability, rather than as in

Japan  where  the  reverse  can  be  said  to  be  true,  and  popular  manga  become  animated  series

(Strömberg, 2008). The first really successful manga was the tie-in western comic style release of

Sailor Moon published by Semic in 1996 that was made up of stills from the anime with speaking

bubbles and special effects added (Lundström, 2004 as cited in Birde, 2004). While not a traditional

manga as much as a comic book adaption of the anime, it still prepared the public for kids-shows

such as  Pokémon and  Digimon, that were released in Sweden together with their respective toy

brands later in the nineties (ibid.).

As time went by, the publishers pioneering the manga medium would take a step back from manga

publishing.  Today Epix  (Om Förlaget.  n.d.)  and Semic  (Om bokförlaget  Semic  n.d.)  publishes

almost no manga, having mostly gone back to avant garde and alternative western comics in Epix’s

case, and entirely into book publishing in the case of Semic. 

Larger publishers like Bonnier Carlsen, due to the positive feedback manga received in Germany

started to buy in and publish hits that had proved marketable in the German market on a more

organized basis, as manga was starting to be deliberately internationalized. This took place in 2000,

and would be the tenuous start of the manga boom in Sweden (Strömberg, 2008). It was not until

now that manga really had been marketed broadly specifically as such, and with a big publisher to

back it up (Lundström, 2004 as cited in Birde, 2004). In the first years of larger scale publishing

manga did not sell too well, as neither the public or catered to demographics were responding to its

presence more than as a novelty among comics. But when  Dragon Ball, the international manga

super  hit, received  sales  recognition  in  2003,  manga  became  both  recognized  by  readers  and

interesting for the big publishers of comics and children’s literature in Sweden (Lundström, 2004 as

cited in Birde, 2004).  Simon Lundström, the soon-to-be chief translator of manga in the region,
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contacted publishers Bonnier Carlsen and Egmont Kärnan, suggesting direct translations from Japan

rather than through German, becoming hired in the process and ending up translating many of the

subsequent hits making up the millenium’s manga boom in Sweden  (Westrin, 2013 I skuggan av

teckning 39). Most of the manga that would come to be published in translated form, was aimed at

the  same  reader  demography  that  had  carried  Dragon  Ball to  success,  namely  young  boys

(Strömberg,  2008).  Two magazines,  anthology albums  coming out  in  weekly or  monthly form

featuring more than one comic, were released; Shonen Jump and Manga Mania (Ibid.) by Full Stop

Media and later Manga Media. Both owned by Norwegian Schbistedt’s local subsidiary Schibstedt

Förlagen who cooperated with Bonnier to release in Sweden and publish the magazines. In time a

third magazine Shojo Star, catering instead to young girls would also be released, even if Strömberg

as early as 2008 laments that the local publishers were slow or even unwilling to provide broader

demographic content coverage to groups outside the spectrum of young boys (ibid.).

Over the year following there would be museum showings (Birde, 2004), fanclub emergences, and

a general interest in manga that would peak around 2007-9, the result of which would be that manga

would establish itself in the Swedish cultural landscape, never to actually leave it (Johnsson, 2014;

Strömberg, 2008; 2014).

While manga as a medium would never leave the region, the industry surrounding it would change

shape and flux in terms of size over the years. The early Swedish industry was characterized by

small  publishers  interested  in  manga  as  an  exotic  alternative  to  western  comics  and  was  as

mentioned previously really not an industry as much as a collection of companies interested in the

medium. The later industry of the early to late two thousands, instead consisted of larger publishers,

whose  focused  mainly  on  highly  marketable  manga  for  the  economically  viable  audiences  of

children and teens. At the time, sources within the field of comics agreed that manga was here to

stay, and most likely would only grow in popularity (Strömberg, 2007; 2008). This would come to

change in the later stages of the first millennial decade. According to Strömberg in Seriebiblioteket

(2014) the so called “manga boom” (Strömberg, 2014 p.11)  would recede during this period, and

subsequent  manga  releases  would  be  made  either  by distributors  rather  than  publishers,  or  by

smaller  publishers releasing quantities and titles more conservatively.  In  Seriebiblioteket (2014)

Strömberg comments on their thematically similar book Mangabiblioteket from 2008 mentioning it

as a good reference source in terms of local manga releases given how, even in 2014 the amount of

manga released since 2008 are so scant their admission from Mangabiblioteket is not as problematic

as it could be, had publishing continued in the same pace as back then (ibid.). Johnsson (2014)

remarks the same in relation to manga available in libraries, saying that half of all available manga
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in  nationwide  libraries  were  bought  in  between  2003  and  2006,  a  period  of  three  years  in

comparison to the seven that followed. All in all, the economic viability of manga was reduced

come the end of the first millennial decade and publishing changed as a result. The distribution of

children’s literature saw an increase during the early millennium in no small part caused by the

publication  of  manga  albums.  This  according  to  Åsa  Warnqvist  in  the  chapter  Dragon  ball,

Lassemaja och Twiligth: utgivning av barn och ungdomslitteratur i sverige 2001-2010 found within

the research anthology Läsarnas marknad, marknadens läsare, a government sanctioned report on

the population’s reading habits and the general state of the cultural sphere of literature (Warnqvist,

2012 as cited in Carlsson and Johannisson, 2012). Warnqvist notes that between 2002 and 2006, the

publication of comics in the region increased by 400% with 94% of all titles being manga at the end

of the fiscal year 2006. A reason for the sharp rise in children’s titles during the early 2000 was the

lowered  VAT-tax  for  books,  instituted  in  2002,  allowing  both  more  companies  to  get  into

publishing, as well as more titles to be released for less, this with the hope of stimulating reading

habits of the population (ibid.). In an article by Lena Rainer from newspaper Sydsvenskan there can

be read that as a result of the legislation a lowered cost for consumers of between 6.6 and 15.5

percent could be observed, allowing for increased growth within the market (Rainer, 2003 Sänkt

bokmoms  gav  resultat).  Warnqvist  takes  note  however  of  some risks  with  such  a  move.  In  a

landscape where the amount of titles released needs to be kept high to facilitate competition, less

revenue per title can be expected and publications will be available during shorter time spans. These

signs, the author warns, preceded the publisher crash during the 1970’s and might in the long run

harm the industry. 

Whether due to issues related to this or something else entirely, by 2010 manga was receding, with

both big companies slowly leaving manga publishing and less and less titles finding their way onto

the market. Urban Lindstedt for organization Svensk Bokhandel wrote as early as 2007 that manga

sales were declining in favor of other literature (Lindstedt, 2007 Rekordår för). The first big dip

came when Danish publisher Mangismo stopped its publishing in 2007, shortly followed by the end

of  the  two  magazines  Shonen  Jump and  Manga  Mania, mainly  due  to  issues  with  viability

(Strömberg 2008). As a comparative example of the sharp decline of manga after 2007; while about

128 titles, no small amount of these manga, had been translated from Japanese to Swedish in 2008,

only 17 were translated during 2010 (Warnqvist, 2012 as cited in Carlsson and Johannisson, 2012).

Egmont similarly started to break out of the industry at about the same time, halting publishing of a

variety of titles, and its largest,  Mästerdetektiven Conan (tr.  Case Closed), stopped publishing un-

concluded at issue 63 in 2010. In said issue, it was described how falling sales numbers were behind

the decision to stop (Aoyama, 2010). From this point forward, 2007 up until 2013 the local manga
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publishing industry would go from booming to more or less disappearing completely.  As larger

publishers and initiatives went away, the industry reverted to the form it had taken during the earlier

stages of the eighties and nineties, with smaller comic publishers publishing smaller quantities of

manga. Publisher Ordfront förlag published Junji Ito’s Uzumaki in 2009 (Uzumaki, Spiralerna n.d.),

and Ordbilder Media AB continued to translate and publish a small number of titles in their entirety

up until  the  end of  2016.  Locally produced and published so  called  pseudomanga,  that  is,  art

inspired by the manga format but produced outside Japan (Strömberg, 2008) has remained, as is the

case of Nosebleed studio, a collective of manga artists publishing and creating in the region (About

Nosebleed studio n.d.). Larger publishers have remained absent however, and with an announced

break  from publishing  by  Ordbilder  Media  AB  (Gaines,  2017  Ordbilder  -nekrolog),  the  local

industry have gone from booming to almost nonexistent in a few years.

In summary, between the early years of its inception up until the time of this paper, the local manga

publishing industry have changed significantly in terms of scope. The largest companies as well as

most  small  ones  either  left  manga  publishing  behind  or  went  out  of  business,  suggesting  a

difference in  environment  the effort  was initiated in compared to  when it  declined.  What  such

changes might be is discussed more in detail in the results chapter of this paper, when respondents

are able to explain or elaborate on what took place. At this point in the text however, it is sufficient

to demonstrate how the field have gone from being a small enthusiast project to a booming multi

publisher industry, before starting a slow but steady regression process back to very little. It should

be noted that manga consumption does not seem to have regressed at the same rate as the publishing

industry, as interviews and subsidiary data demonstrate later on.

2.3 Short Summary of Relevant Companies

Before presenting some of the previous research done on manga in the local context of Sweden, it is

prudent to further contextualize and clarify the scope of the SMPI by presenting a short description

of relevant companies and publishers involved in it. Companies are listed in alphabetic order and

chosen for their relevance. Aside from Alvglans Förlag, who were the first to bring in manga to

Sweden, no company or publisher that over the years published only one manga are listed here, as it

is the culture industry surrounding the medium that is of interest to this paper. Additionally, online

retailers such as Adlibris or Bokus, who as part of their overall and very broad stock also sell manga

is  not  mentioned here.  Of note  is  however  that  reportedly,  for  a  time,  smaller  bookstores,  gas

stations, supermarkets as well as online platforms as those mentioned above, did for a time sell

manga as part of their range of literature offers (Interview 3).
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Alvglans Förlag: The first company to ever publish manga in Sweden did so without really knowing

what  a  manga was,  bringing the  first  issue  of  Barefoot  Gen over  due  to  its  depictions  of  the

Hiroshima bombings in 1985 (Lundström, 2004 as cited in Birde, 2004). As the goal was not to

market comics from an international source but to publish a work warning of the horrors of nuclear

war, no continuation of the story, nor any other manga titles were published afterwards and the

company went back to releasing western comics, and is today situated in Stockholm as a comic

store.

Bonnier Carlsen: The first of the two biggest companies in Sweden releasing manga over the years.

Initially  not  a  comics  publisher  Bonnier  AB  is  the  mother-company  to  a  variety  of  different

publishers  operating  in  Sweden,  Denmark  and  Germany.  Having  acquired  the  Danish/German

Carlsen/if  in  1980,  Bonnier  AB created  the  subsidiary  company  Bonnier  Carlsen.  During  the

eighties  and  nineties  Bonnier  Carlsen  published  mainly  comic  books  and  various  childrens

literature. It later went into manga publishing through a Bonnier Carlsen subsidiary called Carlsen

Comics in 2000 (Carlsen Comics n.d). Carlsen Comics were responsible for bringing in Dragon

Ball, the manga that according to Fredrik Strömberg kickstarted the so called manga boom a few

years after its inception (Strömberg 2008).

28 different manga series saw initial publication in album form following the success of  Dragon

Ball up until 2009, whereafter no new series were bought in for publication or translation (Carlsen

Comics n.d). In 2013 the last published series One Piece, saw premature discontinuation, according

to an official statement from the company, following lowered sales figures over the years (Därför

har Bonnier Carlsen upphört 2013). Aside from manga albums, Bonnier also, through its partnership

with  the  Norwegian  Schibstedt  concern,  published the  locally  distributed  versions  of  the  three

manga monthlies Shounen Jump! from 2003 to 2007, Shojo Stars between 2007 up until 2009 and

Manga Mania from 2003 until 2007 (Strömberg, 2008).

B Wahlströms Bokförlag AB: B Wahlströms follows the same pattern of most larger publishers on

the Swedish market in that it mainly functions as a publisher for more broad children’s literature. As

with Bonnier subsidiary Bonnier Carlsen, and Egmont, the publisher before becoming interested in

manga, have had a long history of publishing spanning back to 1914 (B Wahlströms Bokförlag.

n.d.).  Compared  to  other  actors,  B  Wahlströms  came  into  manga  publishing  later  on  after  the

“manga boom” already had caught on, and decided to get in on the market mainly through the South

Korean analogue to manga, “Manhwa” rather than comics from Japan (Strömberg, 2008). Aside
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from Korea, titles from Japan, USA and Sweden were brought in, however in comparative minority

to Korean ones. From 2005 up until 2009 the company released ten titles of varying length, among

which most were complete publications (ibid.). Initially titles were released under the publishing

label Megamanga, but the following its cancellation, comics were published as under B Wahlströms

again from 2007 and up until the end of its manga publishing, where-after the company returned to

publishing the children’s books it previously, and consecutively with manga had worked with.

Egmont: Second biggest publisher and the largest in terms of comics. According to Seriewikin, an

initiative run by the Swedish Comics Association, Egmont became a dominant force among comic

distributors  through buying out  all  true  competitors.  Due to  this  as  well  as  its  contact  among

Eurpean and American comic publishers, Egmont, during the years preceding and following the

“Manga boom” was the single biggest publisher of comic albums, books and weeklies in Sweden

(Egmont Publishing n.d.).

Egmont Förlag, itself a subsidiary to the Danish giant Egmont, started to publish a variety of manga

at about the same time as Bonnier as part of its children’s literature label Egmont Kärnan.  Among

earlier releases were titles such as Beyblade and Duel masters, released in 2004 and 05 respectively,

where strong toy brands were closely tied to the stories found within the manga (Strömberg, 2008).

Publishing was initiated with Ranma½ in 2003, and would together with Mästerdetektiven Conan

become one of its longest running titles (ibid.). As the manga market saw its first inkling of decline

with the bankruptcy of Mangismo in 2007, Egmont took over most of the titles for publication,

(Strömberg 2008. Egmont Editions n.d.). As Egmont itself shortly thereafter over the course of 2010

left manga publishing, few albums were released from Mangismo’s batch.

Epix: The first publisher to actively release manga in Sweden did so through the release of the

magazines Samurai and Cobra, in 1988 and 1991 respectively. both contained manga while being

released in the western format of publication. Due to the company’s main focus always having been

on adult and avant garde comics rather than manga specifically, the publisher never released much

else, aside from four albums of erotica (Strömberg, 2008; 2014.).

Mangismo: The Danish company Mangismo released titles it published to Denmark, Sweden and

Norway between 2005-07 (Strömberg 2008). As with most of the manga publishers, products was

mostly  aimed  towards  male  demographics,  however  comparatively,  also  towards  slightly  older

readers (ibid.). On the Danish blog Serieland in August 2007, a newsletter was re-posted, authored

by Mangismo’s editorial office, in which the company announced an organization-wide break of all
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activities due to economical reasons (BjaAAArne,  2007). Said break would extend to a file for

bankruptcy later on (Strömberg, 2008). Even though most titles were negotiated over to Egmont

Kärnan, not all titles made it over, and the publishing of many such titles were halted mid way

(ibid.). The end of Mangismo was the first recession to the industry that had grown exponentially

since 2001, and marked by Warnqvist as the beginning of the manga trend’s end (Warnqvist, 2012

as cited in Carlsson and Johannisson, 2012).

Nosebleed Studio: The self-publishing collective of manga artists Nosebleed, was according to its

website, founded in early 2006 by three of its current five members (About Nosebleed. n.d.). and

continues to release a variety of manga as produced by the studio. Its full member list goes as

follows; Natalia Batista, Alice Engström, Catarina Batista, Joakim Waller and Elise Rosberg. Some

of  the  collective’s  manga,  like  earlier  works  of  Natalia  Batista  has  seen  publication  by  other

companies before (Strömberg, 2014) while other works either await publication from an outside

publisher.  Others  still  are  distributed  and  sold  through the  Studio’s  own web page.  Nosebleed

represents the small but tenacious number of local artists that, as the industry receded, were smitten

enough by the manga medium and art expression to keep participating in it, and still frequent events

and comic fairs with their works. While not part of the larger industry, Nosebleed still represent the

staying power of manga as art in the cultural landscape and for all intents and purposes now remain

the only publisher of manga in the local language.

Ordbilder Media AB: While Nosebleed keeps publishing, and manga still is sold in retail and online

stores, Ordbilder was until very recently the last active translator of works from Japan in the region.

Ordbilder Media AB was formed in 2003 by the Anani family, who currently runs it (Info Ordbilder

n.d.). Comparatively, it is a small publisher, with five manga titles translated in their entirety, and a

smattering of comic titles following the western tradition published alongside them. The company is

also a distributor of DvD/Bluray movies, mainly from Japan, but other regions as well, while also

selling a plethora of manga related merchandise (Om oss Webshop. n.d.).  All  titles released by

Ordbilder so far have seen complete publication. Up until recently when in an interview with Bild

och Bubbla company head Kami Anani announced a break from publishing, Ordbilder Media Ab

was the longest running consecutive manga publisher in Sweden with 13 years of total active time

(Gaines, 2017 Ordbilder -nekrolog).

Science-Fiction Bokhandeln: While not a publisher as such, the company, roughly translated to the

“Science-Fiction Bookstore” and henceforth abbreviated Sfbok stands as one of the biggest online
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and  store  operating  retailers  of  manga,  anime,  and  in  later  years  also  Japanese  merchandise,

available in the region. Having operated since 1978 and with stores open in the three largest cities in

Sweden since 2000,  Sfbok is  very invested in  the  state  of  both manga and the  broader  comic

industry, having participated in promotional events with Bonnier Carlsen during the boom years to

help create awareness and buzz around the industry (Interview 2). Today Sfbok still sells a plethora

of various products, both literary fiction, pen and paper games, anime, manga and toys/collectibles

for hobby enthusiasts and remains an important source for manga, even though now mostly sold in

English (ibid.).

Most  of  the  companies  presented  above  have  been  contacted  for  the  purpose  of  proposing

participation. A full list of which companies or industry actors chose to do so is be presented in the

Methodology chapter. For now however, knowing a bit  more about the actors that most readily

participated in the publishing or distribution of manga, the paper can move on to presenting the

sample of previous literature discussing the local industry.

2.4 Literature Review

Much has been written in regards to the impact and cultural presence of manga in Sweden. To a

large extent such works have been undertaken within the lower academic tiers, such as the bachelor

or master-thesis level. Exceptions being books and writing by Fredrik Strömberg, chairman of the

Swedish  Comics  Association  (Strömberg,  2008)  and  region  representative  of  the  International

Journal of Comic Art's  international editorial  board (About International  Journal  of Comic Art.

n.d.). Strömberg stands for much of the work written outside academia as well as within on the

subject, and is referred to in most of these papers presented below, who also often reference each

other when prudent.  Comparatively,  research on Sweden is  a small  and insulated field,  but  the

writers have still managed to approach the field from many different angles, focusing on a variety

of aspects in terms of cultural impact, perception of the medium, its embedded gender roles or a

blend of the above. What follows is a summary of the studies on the various angles of the Swedish

manga scene and industry, here organized in terms of the two most common angles of entry. This is

not an exhaustive list, rather it focuses on texts with content of value to the angle this paper seeks to

explore. Overall the field is fairly well explored at the lower echelons of academic study, with a

plethora of different subjects spanning quite a lot of ground. Omitted sub-fields are those focusing

specifically on Japanese culture and cultural expressions aside from manga, texts discussing the

anime industry specifically, as well as texts analyzing manga from a gay and queer perspective.
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2.4.1 Studies on Libraries, Knowledge and Culture

A common angle for studies conducted on the local industry is  focused on manga’s relation to

public  libraries.  The areas  studied vary from the  attitude of  librarians  towards  the  medium,  to

measurements on borrowing statistics, where cultural attitude towards comics and manga is often

discussed both historically and in contemporary society.

In Sanda Carlsson and Anna-Sara Dungert’s Tre bibliotekariers uppfattningar av serier (2011) the

attitudes towards the comic book medium, be it Asian or Western, among librarians is discussed.

The authors describe how for most of modern history comics have been looked down upon by

libraries and the Swedish academia in general, the general attitude towards comics being something

for kids having developed as a result. Current librarians are positive towards manga however, as it

makes children read, and will place albums prominently so as to lower the navigational bar of entry.

Adult manga is viewed less favorably due to both lower readership and mainly also problematic

gender perception, or sexist content found within. Prejudice against comics as a medium or the

unavailability of age-catered material, discourages adults from partaking in what little libraries take

in  for  their  age  group.  Respondents  conclude  that  the  medium  is  hard  to  understand  for  the

uninitiated, making categorizing and purchases hard to handle.  Complicating distribution further is

lack of academic discourse, furthering the barrier of entry, coupled together with high upkeep cost

due to wear and tear.

Charlotte  Andersson concludes  something  similar  in  their  2007  Manga  på  folkbiblioteket?  Sju

folkbibliotekarier intervjuas om sin syn på manga, in which the author chronicles both the societal

perception of comics as well as conducts interviews to learn more about its current reception among

library staff and clients. The study’s seven librarian respondents were shown to have a generally

positive  image  of  manga  as  a  medium,  considering  content  rather  than  genre  to  be  deemed

important when stocking albums, however pointing out knowledge of the genre, or lack thereof, in

themselves,  among  other  staff  or  the  cultural  sphere  in  general  to  be  a  hurdle  to  get  over.

(Andersson, 2007). As one of the first texts on the subject, the paper’s theoretical chapter is also

very well stocked, with studies on manga impact in other countries, and societal attitudes towards

comics and its transformations over time.

Bachelor student Caroline Levén in Bibliotekssveriges attityder till tecknade serier. En textanalys

av artiklar från Biblioteksbladet 2005-2010 (2013) conducted a study on attitudes towards comic

books in general, focusing on the notion of cultural hierarchies as being relevant to their reception

and impact. Basing itself in the theory of Herbert J Gans, Levén concludes that a lack of knowledge

among librarians,  alongside a more general malus often awarded to cultural  forms lower in the
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culture-hierarchy together make up an environment where comics are at risk of being taken less

than seriously. Levén, as with most authors discussing attitudes among libraries, do however note

that the investment into the medium by individual librarians are of utmost importance for how

western comics or manga are perceived and treated.

Mattias  Johnsson in  Manga i  svenska folkbibliotek:  En studie av manga med särskilt  fokus  på

utlåningsstatistik, definition av begreppet manga, dess kontext samt dess genrer. (2014) chooses to

focus  on  library  borrowing  statistics  between  years  2000  to  2011,  demonstrating  a  decline  in

borrowed  material,  even  as  the  number  of  different  manga  continuously  grew over  the  years.

Johnsson demonstrates how manga content boomed between 2003 and 2006, with half of all manga

available in 2014 having been bought in during the period. The author mentions how manga is

treated as a genre rather than a medium, much the same as with comics in general, this leading to a

range of library offers somewhat starved for variation (Johnsson, 2014) Respondents claim that they

believed that the decline in interest towards manga after 2009 was due to a lack of material that

appealed to the now grown up audience that got introduced to manga when they were young. The

total  amount  of  borrowed manga however  still  exceeded a  million  copies  in  2014,  which  was

slightly above figures from 2007. Lack of variation was however deemed the reason for the sag

back from the impressive numbers of 2009’s 1 250 000 back to “only” a million. In addition to this,

the author also conducted an ethnographic study in Japan. Johnsson argues that the lack of variation

found among manga genres could be said to extend to the concept of Japanese culture in general,

with the various aspects that together make up the plethora of genres considered separate in Japan,

in  Sweden would  come to  fall  under  basically  the  same category of  “Modern  Japanese visual

culture” (ibid, p. 54), meaning that manga and Japanese culture in general is bundled together in the

region  rather  than  explored  more  deeply.  Concluding  the  paper  Johnsson  claims  that  modern

Japanese visual culture is currently increasing in popularity, even as library consumption of manga

is decreasing.

2.4.2 Cultural Reception

Another fairly common focus was on cultural differences or reception in relation to manga. Aside

from the cases where this is a sub-focus to another category, such as was the case with Carlsson and

Dungert (2011) and Andersson (2007), most papers discussed in this work could be said to be focus

the cultural role or reception of manga to some extent and in some way. Four papers with their

focus mainly set on this angle are summarized below. One of the studies focused on the medium

itself, while another mainly discussed the angle of Japanese culture embedded within. The third

focuses on the creation of a community around the medium, and the last compares Sweden and
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Japan to gauge the manga industry’s transferability.

The first,  Vad är Anime: Svensk syn på ett  japanskt fenomen by Pelle Hansson (2005) focuses

mostly on the animated counterpart to manga and how teenagers reason around their consumption

of it. Respondents wanted to be taken seriously while practicing their hobby, some avoiding dubbed

content  in  favor  for  more  cosmopolitan  English  dubs,  and  seeking  as  much  adult  material  as

possible  for  consumption  and internalization.  While  the  text  mainly focuses  on  anime,  it  does

however mention manga in a couple of instances, concluding that while in Japan, manga precedes

interest in its anime adaption, the reverse seems true in the Swedish context, something the author’s

respondents treats with cynical disdain in relation to the mediums being prioritized as industry over

art (Hansson, 2005).

Johan Lindell in  Japanization? Japanese Popular Culture among Swedish Youth (2008) discusses

the  appeal  of  the  Japanese  within  the  artifacts  of  its  culture.  Lindell  argued  their  respondents

regarded partaking in everything Japanese as such to be a hobby or genre in and of itself. Said genre

including both anime, video games, music and cosplay, as well as manga. This multi-medial hobby

was partaken in both through solitary “lonesome reading” (Lindell, 2008 p. 39)  as well as online

within the globally connected Japanese fandom. The global nature of the hobby was greatly stressed

and the brand of Japan often overlapped with the media it exported in terms of both attitudes and

continual  interest  shown  by  users  continuously  partaking  in  the  hobby’s  career,  something

demonstrated by Kinsella (1999) Calcagnini et al. (2011) and Kawamata (2017) to be a deliberate

part of the “Cool Japan” national marketing strategy.

Linnéa  Rodin’s”Då kan jag  gå  runt  och  bitcha  mina  vänner” Manga-  och  animeintresserade

ungdomars berättelser om sitt informationslandskap (2012) concludes something similar, placing

manga and anime at the center of an information landscape navigated and created by the people

populating it. Rodin’s respondents all read manga, but are interested in a variety of different aspects

of a broader set of hobbies developing around that interest, engaging in them through membership

in fanclubs and the like. Spending time together and organizing events were at the heart of what

respondents in the end got out of their initial interest in manga, creating a community with it at its

center. Respondents would also commit to this community in similar ways to how a Stebbins-eque

“carreer” is said to work, engaging with the source material and learning more about both it and the

Japanese surrounding it (Rodin, 2012 pp. 15-16) Central to Rodin’s conclusion is how such a career

both demands respondents to commit to it, while also being an alternative culture developed outside

conventional cultural groups available or developed within traditionally local culture.

Lastly Erika Fujiwara’s An analysis of Contemporary Manga Culture in Japan and Sweden with a

study of the works of Naoki Urasawa (2010) manages to breach the subjects of manga and industry
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from  many  angles  at  once.  Fujiwara  have  conducted  a  study  where  the  cultural  differences

underlying the reception of one particular manga is brought up, both from a national as well as

feminist perspective, to discuss the ability of the medium to spread internationally. The author also,

in a vein much similar to that of this paper, studied the compatibility between the Swedish market

and the Japanese industry. They conducted interviews with four respondents working in the industry

and two Swedish manga-artists, deriving that while stable, the post-crisis manga industry plays it

safe in regards to what gets published compared to before, with most sales coming from kids or

parents and the market adapting around this. In Japan, this target demographic is covered by cheap

paperback magazines, but, fearing their viability, Swedish distributors were content in selling comic

albums related to the most popular anime, especially given the price difference where Swedish

readers commit  comparatively more money into the hobby,  due to  distribution costs  (Fujiwara,

2010). The author concludes that the cultural differences between Japan and Sweden are not big

enough to stifle the spread of the medium, and that it globally has seen much success and could see

more yet. However, respondents did not believe that local publishing would grow past the point it at

the time had stopped at, this due to publication systems, market sizes and language matter adversely

affecting growth potential (ibid.).

In summary it could be said that cultural reception, attitude and use are the main areas of study

academic texts regarding the Swedish manga context have focused on. Together the texts conclude

that in general, be they western or eastern, comics have historically had a low cultural standing that,

while going up today to some extent thanks to manga, has limited the intake and dissemination of

the  medium (Carlsson  and  Dungert,  2011;  Levén,  2013).  Manga  users  were  reported  to  often

consume not only the manga itself,  but also the culture surrounding it (Hansson, 2005; Lindell,

2008;  Rodin,  2012)  and even when the  local  publishing  industry was  reported  on  as  being  in

recession,  consumption of  manga or  its  surrounding culture as  a  whole  was not  understood as

diminishing  (Johnsson,  2014;  Fujiwara,  2010).  Mirroring  the  sentiments  of  Strömberg  (2008)

Matsui (2009) and Calcagnini et al. (2011) studies seem to point towards adult manga not having

made a large impact, either due to it being an unknown concept, or just lack of available albums

(Carlsson and Dungert, 2011; Johnsson, 2014). In general, manga as with the western comics that

have been present in the region since earlier, were demonstrated to hold a position of relatively low

cultural standing, even as readers (Hansson, 2005) and individual librarians (Carlsson and Dungert,

2011; Levén, 2013; Johnsson, 2014) would find value in readership or participation.

As a summation, the above texts function well as a measuring pole for the types of studies that has
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been conducted in relation to manga as an industry in Sweden. What can be said for the field as it

looks from this angle however is that, in terms of recurring themes in the texts, much has been said

that pertains to the opinions on manga among both culture workers such as librarians, as well as the

medium’s fans. Many studies focus specifically on the question if manga is taken seriously or not,

or spend much time discussing the low status of the medium and comics in general. Such focus

partially underlines this study as well, even if to a lesser extent. With this the Background chapter

ends, and the text moves on to the chapter describing the theoretical perspectives the paper use to

analyze its chosen field.
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3.0 Theoretical Perspectives

To study the case of the Swedish manga scene, one needs to anchor the discussion in a series of

theoretical perspectives allowing for the study to take place. Given the nature of this study being

one where the reasons for an industry to emerge, change and almost disappear being the event

focused on,  this  part  discusses  three theories.  First,  to  understand the  relation between art  and

industry the theory of cultural industries is drafted, here put into relation with theories presented

above aligning it more with the subject of manga.

Secondly this chapter discusses cultural hierarchies. While not the case in other regions such as

France or Japan, comics and cartoons in Sweden stands to reap a fairly low amount of cultural clout

at the end of the day, being of fairly low status compared to culture types higher up the status

ladder. As such, the established attitude towards comics and subsequently manga is presented, so as

to  contextualize  the  cultural  environment  manga as  both art  and commodity inhabits.  Last  the

influences on the industry, understood through the lens of globalization is touched upon. This to

breach the subject from the angle of the effects the global nature of manga publishing can be said to

have on the parts it is made up of, be they international actors or smaller and more more micro sized

in nature.

3.1 The Culture Industry as a Concept

If one is to discuss a case such as the SMPI, where culture and industry equally affect one another,

it is prudent to do so from the perspective of the original theory of culture industry. In Dialectic of

Enlightenment (1944) Theodor Adorno and Max Horkheimer discusses what they would coin as the

theory of the culture industry. The scholars propose that the transition of culture into the realm of

mass production will change it for the worse, forcing a standardized output out of producers to meet

demands. Culture becomes an ends to the means of monetary or political power, and its expression

is therefore altered to benefit the continued production of that which generates as much of the two

as possible. As such, in its most wholesome expression, output within such a system is only possible

if consumption can be made to match demands of producers rather than consumers, who wants not

for  expressive  or  evocative  works  of  art  as  much  as  what  is  easily  and  plentifully  consumed

(Adorno and Horkheimer, 1944). Understood like this, culture runs the risk of becoming formalized

into symbolic regurgitated versions of a few similar and easily reproduced templates of essentially

the  same  mass  circulated  “product”,  aligning  itself  not  with  the  logic  of  culture  as  unique

expression, but as an industry, hence the theory’s name (Scannell, 2007).

Similarly, this transition to the logics of industry will have an effect on the cultural production’s
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intended audience, as formalizing the content also decreases alternate evocations of self or cultural

belonging found within, in part as a consequence of the mass mediation, but also since content

consumers make for better target demographics in terms of production cost/sale ratio. Audiences

will be given a choice in what to like or what parts of a product to identify with, but only within the

narrow frame of the provided template. When culture becomes industry Adorno and Horkheimer

warns, both its consumption, but also its audience becomes formalized. It is relevant to note that in

the  descriptions  and  accounts  of  the  manga  industry  presented  previously,  examples  of  both

audience formalization (Prough, 2011), as well as that of the cultural production itself (Kawatama,

2017), echo the warning sirens Adorno and Horkheimer provided way back when.

However, just as the creation of the actual cultural product becomes formalized to facilitate mass

consumption,  so too  must  distribution  change to  accommodate  the  industrial  paradigm.  In  this

particular case, the manga industry, while situated mainly in Japan, have subsidiary branches around

the world geared towards selling the same mass produced content to as many people within target

audiences as possible (Calcagnini et al. 2011; Schendl, 2016; Kawamata, 2017). As such, not only

are  products  or  its  audiences  subject  to  formalization,  but  so  too  is  company  or  industry

organization, meaning that for the big picture industry to function properly, its subsidiary branches

must all either conform or be removed, to smoothen out and effectivise the entire profit-driven

process. Should this have been the case in Sweden, then part of the reason for the collapse of the

local publishing industry can be found in macro industry policy as well as economic or cultural

conditions abroad. The SMPI is understood by this paper as a branch of the larger macro industry

led by Japanese companies with interests explicitly geared towards the proliferation and survival of

its  core  entities.  This  understanding  is  motivated  in  two  ways  by  the  account  of  the  industry

presented above in the Research on Manga as an Industry sub-chapter. First, as demonstrated, the

Japanese publishing industry have taken great bounds towards becoming a full-fledged formalized

culture industry during the nineteenth century, changing in such a way where its content output is

constructed more around the idea of stable revenue generation rather than broad artistic expression

(Kinsella, 1999; Prough, 2011; Kawamata, 2017). Second since, when the industry formalizes itself,

said  formalization  will  affect  not  just  its  contents,  but  also  its  components  (Kinsella,  1999;

Calcagnini  et  al. 2011;  Strömberg,  2011;  Schendl,  2016;  Kawamata,  2017). As  seen  above,

whenever  the  publishing  houses  in  Japan  would  take  another  step  towards  effectivizing  its

production, it would be in times of economic trouble, and always with smaller micro components

being rationalized out of the picture as part of the strategy to keep the manga culture industry’s

macro components afloat (ibid.). Within the context of the goal of this paper this means that to fully

understand what  took place  in  Sweden and the  local  manga publishing  industry,  one  needs  to
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understand the events in the larger scope of the manga industry and the conditions it operates under

explaining the presence of the background sub-chapter discussing the large scale manga industry, its

inner workings, economic as well as cultural position in Japan. The development into the trappings

of a culture industry is here argued to be integral to the current and previous forms the manga

industry  has  taken.  One  can  argue  that  these  changes  follow  the  pattern  described  by  David

Hesmondhalgh in The Cultural Industries (2013) where economic downturn in the eighties, coupled

together with a drastically changing techno-sphere led to a situation where an important part of the

American  economy  came  from  its  cultural  production.  As  reliability  became  more  and  more

important,  the  artistic  side  of  the  cultural  production  became  diminished  in  favor  of  formats

allowing for regular returns. Art did not die,  of course,  but became an ends to the means of a

floating  economy  (Hesmondhalgh,  2013).  This  in  many  ways  mirror  the  development  of  the

Japanese manga industry, also becoming closely tied to the national economy (Kinsella, 1999), and

also developing along the lines of economic reliability (Kawamata, 2017), all the while trying to

navigate a changing and more open technological landscape (Lee, 2012; Schendl, 2016).

As such, one can observe a close relation between the industrial aspects of manga and the realities it

operates within as a cultural art-form both in Japan as well as abroad. Understanding this relation

through the  lens  of  the  theory of  the  culture  industry,  allows for  a  reading where  this  can  be

analyzed in relation to the evolution of the Swedish publishing industry. As seen when paired up

with texts from the Background chapter, manga has indeed been affected strongly by the needs and

necessities of the transition into industrialized and subsequently standardized production. And the

realities  of  such a  shift is relevant  to  keep in  mind when exploring the subsidiary industry of

global/local publishing in relation to these shifts.

3.2 Cultural Hierarchy and Attitude

Just  as  the  state  of  the  Japanese  macro  manga  industry  described  in  the  Background chapter

discusses the relationship between art and industry, cultural factors may also have played a role in

scuttling  the  local  publishing  business  in  Sweden.  The  low  cultural  standing  of  comics  and

subsequently manga in Sweden is a subject that keeps coming up in both the work of Strömberg

(2007; 2014) as well as within the additional texts discussing manga found in the Swedish studies

here  reviewed  (Andersson,  2007;  Fujiwara,  2010;  Carlsson  and  Dungert,  2011;  Levén,  2013;

Johnsson, 2014). Due to this, some time in this text as well is spent discussing the nature of the

cultural standing of comics in Sweden as well as summarizing the notions of high and low culture.

Both in relation to culture as industry and the attitudes the medium is faced with from society at
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large.

The history of the medium has been covered before by scholars and students researching manga and

comics previously,  and rather than copying their  work by following the same sources that they

already used, this  paper refers to them overtly and mention the sources they used to cover the

subject.

In Carlsson and Dungert’s summary of the Swedish cultural attitude towards comics it can be read

how the medium in its earliest inception was considered an international novelty with relatively

high status, being exotic and interesting (Carlsson and Dungert, 2011). This gathered from Svensk

Seriehistoria 2005. Up until 1949 comics enjoyed a position of great popularity and even cultural

respect, being featured both in newspapers, children’s magazines, as well as early comic books as

we know them today. After World War II however, comics fell out of favor. Government regulations

and sanctions accused comic books of being both violent and culturally low brow, leading to non-

profit organizations campaigning against its societal saturation, and critical books on the subject

being published. This gathered from Erling Frick’s Tecknade serier i undervisningen from 1977. It

would take ten years of defamation for the trend to start turning, and even then only slowly. The

Swedish Comics Association, was started in 1950 and exists to this day, something also mentioned

by Andersson (2007) where much of the early history of both western and eastern comics have been

mired in instances of cultural disdain. Carlsson and Dungert describe how when comics saw their

entry into libraries during the early 1960’s, small concessions of cultural status was given, even

though only while grumbling, with suggestions for rule such as one tying comic book loan quotas to

that of book borrow rate being suggested to compensate for their admission (Carlsson and Dungert,

2011.  p.  4). This  gathered  from Lena Kåreland’s Möte  med barnboken from 2001 and Helena

Magnusson’s Berättande bilder from 2005.

Manga emerged slowly over the course of the final decades and was at first inserted into the general

comic medium as a genre. Strömberg in both Seriebiblioteket (2014), as well as Mangabiblioteket

(2008)  continuously warn  against  such generalization  however,  insisting  that  manga should  be

categorized more as a medium running in tandem with western comic traditions rather than as one

homogeneous group.

While respondents interested in the medium were quick to make a distinction between manga and

western  comics,  as  when asked by Pelle  Hansson  (Hansson,  2005),  if  there  were  any cultural

distinction  between  manga  and  comics  within  society  more  generally  is  harder  to  ascertain.

Especially given the treatment of earlier manga releases in Sweden such as Epix’s  Samurai and

Semic’s  Sailor Moon, that both were released in the western style (Lundström, 2004 as cited in
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Birde, 2004). 

Manga artist Natalia Batista in radio talkshow “PP3” describes how manga, as with western comics

before it were immediately categorized as children’s literature in bookstores and outlets, awarding it

a  similar  cultural  position  that  western  comics  had  enjoyed  throughout  most  of  the  nineteen

hundreds, as entry level literature at best and thrash culture at  worst,  while also affecting what

albums were imported (Mehr 2016).  Strömberg (2007) similarly refers to  their  own experience

hosting presentations on the subject on manga and western comics, claiming that a view of comics

as less culturally valuable than books was common among audience members. Carolina Ståhlberg,

another local manga artist, received a question in 2009 in an article by  Svenska dagbladet if not

manga for children would be problematic given the sexual content found within (Gustavsson 2009

Mangstjärna.),  again  demonstrating  the  similarities  in  terms  of  discourse  between  the  western

comics in the fifties, and manga more recently. Moralization over manga and its cultural dangers as

it proceeded along the lines of cultural issues with western comics before them (Andersson, 2007;

Carlsson and Dungert, 2011). Previously western comics in Sweden had been scrutinized over its

adherence to American standards of accepted violence and types of source material, this as early as

1952 according to Klara Arnberg (2013). Criticism of the medium as following the more lenient

American  standards  for  violence  was  in  the  eighties  followed  by  concerns  of  comics  being

pornographic and subsequently harmful in nature as well (Sundkvist, 1990 Moralisk panik kring

Pox).  In  the  case  of  manga,  such  scrutiny reached  its  peak  in  2010  when  translator  Simon

Lundström,  accused  of  being  in  possession  of  manga  pictures  that  bordered  on  being  child

pornography, sparked a lawsuit that debated the decency of the medium as much as the validity of

the accusations themselves (Mehr 2016). The debate surrounding the lawsuit got extended from

being mainly about Lundström to the entirety of the manga medium, with representatives from

government  calling  for  legislation  changes  to  ban  the  problematic  artform  on  one  side,  and

advocates of cultural freedom on the other. The prosecuting side went up against many big voices in

the culture industry speaking up in Lundström’s defense who, together with both policemen and

lawyers believed the judgment could harm free speech and impose censure on both people and

cultural  expression should it pass sentence on Lundström as guilty (Westrin, 2013 I skuggan av

teckning 39; Ridderstedt, 2012). In the end Lundström was freed of all charges, however the case

demonstrates the difficult nature of cultural attitudes towards manga and comics in general, where

the  art-forms  constantly  are  marked  as  being  solely  for  children,  while  constantly  also  being

brought up for failing to adhere to moral standards when this proves not to be the case. Much of the

debate have also been centered around the art-forms as the lowest form of the more highly situated

written literature category, bringing this text into the discussion on high and low culture proper:
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Culture have long been discussed as being hierarchically split into high and low strata. Herbert J

Gans in  Popular Culture and High Culture  (1974) describes the dichotomy as essentially about

what  is  supposed to  be allowed a place in  the cultural  canon of  the  higher  classes,  where  the

exclusion of mass culture is synonymous with the exclusion of the people that appreciates it from

the higher echelons of society (ibid.). Mass culture is for lower class people, while high culture is

for the upper class. As such, viewed from Gans perspective, the division of culture into high, actual

culture, and low, mass produced culture is one of power, where the exclusivity of high taste runs

parallel with the right of cultural denomination where consumers of the lowly situated artifacts can

be deemed “uncultured” even as they participate in the macro cultural flow of society (ibid, pp. 3-

4). An important part of Gans’s argument is that this division is faulty and exaggerated, even as

mass culture indeed does dilute itself to reach as many people as possible. Gans reminds readers

that mass produced content is not synonymous with the tastes of its audiences, and that there is no

proof that higher quality mass production would not go down equally well among mass consumers.

With that said however, the division between high and low is still an important presence in society,

and does change the landscape of what becomes available and where.

Historically, western mass culture, according to Gans is created when base audiences no longer are

able to support artists providing cultural products within their sphere (Gans, 1974 p.52-53). Gans

uses  pre-industrial  Europe  as  an  example,  where  the  subsidized  artists  commissioning  works

exclusively for  their  rich  patrons  slowly lost  support  due  to  funding issues.  As nobles  became

unable or unwilling to support the artists, they had to ply their trade more broadly, merging and

adapting their craft to the previously invisible local brands of folk culture practiced in cities and

among farming communities, creating in the process a link between the high culture previously

exclusive to the nobility, and the day to day culture of everyone else (ibid.). This would give rise to

culture on demand where artists,  since they now competed for their  livelihood, had to produce

culture not based on tasteful adherence to form and norm, but in relation to demand. This led to

previously catered to, groups of society to lash out against what they perceived as a dilution of

culture, as the production aimed at them was diminished as a result of the artists tapping into a

broader market.

The dissemination of manga into different markets shares some similarities with Gans’ description

of this process. First in how economic crisis during the nineties where local sales numbers in Japan

declined, spurred on the export of manga out of the country into a broader international market

(Kinsella, 1999;  Calcagnini et al. 2011). Secondly in how manga, evermore becoming a cultural

industry,  prioritizes  market  behavior  that  facilitates  predictable  mass  consumption  over  artistic
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expression (Prough, 2011; Kawamata, 2017). There is a disconnect between the ability to function

as an artistic medium and function as an industry making dependable revenue, in the sense that

currently, the manga industry is sacrificing clout as the former in favor of surviving as the latter.

This as continued lowered sales and economic troubles has geared the industry towards make big

picture concessions to demographic and content variety, even as the homogeneous nature of manga

as  industry  rather  than  heterogeneous  medium seems  to  be  more  to  blame  for  its  woes  than

successes (Matsui, 2009; Calcagnini et al. 2011; Lee, 2012; Schendl, 2016).

A similar but opposite situation can be said to have developed within the borderlands of culture and

society, where cultural expression is garnering more favor than industrially produce art is getting

from both publics and critics. Tyler Cowen and Alexander Tabarrok while discussing the economic

affordances of artistry writes that “Today the gulf between the critics and the masses is much wider.

Elliott  Carter does not sell  millions of  CDs, and Michael Jackson does not  command Carter’s

musical respect. With increasing frequency popular art is not critically acclaimed and critically

acclaimed art is not popular” (Cowen and Tabarrok, 2000 p.233).

Seen here is the recreation of the high/low culture argument, where the mass appeal of content is

directly tied to its acceptance by the cultural establishment, the lower being better. Given the close

ties  to  popular  culture,  as  well  as  inhabiting a  space long associated with  children’s  literature,

manga might well be similarly affected, as has lowlier aspects of movies or music been previously. 

It is important to remember however that while manga is under all critique in Sweden, this is not the

case everywhere, and most certainly not so in Japan. The medium, for natural reasons, is much

more accepted and thought nothing of in terms of societal embeddedness, being a normal part of

everyday life and showing up both as an artistic format in a variety of places, as well as being read

as comics  by most  strata  of society (Braw, 2004; Prough, 2011;  Johnsson, 2014).  While  every

manga  produced  might  not  be  a  sublime  work  of  art,  both  Japan’s  people  and  its  cultural

establishment is tolerant towards this fact and does not generalize the entire medium based on the

outliers.

The discussion on cultural status is a subject that is often brought up in the context of the Swedish

comic and manga spheres.  As such, it  being such a relevant part  of what  scholars and experts

continuously have considered relevant, this text too seek to study the subject in part through this

lens. As one can see above, it is a changing and fluxing field, and studies on manga today in relation

to status or cultural standing might well fare differently than they’ve done previously. This paper of

course is not necessarily interested in analyzing the standing of manga in culture for its own sake,

but to understand the role such standing might have played in the emergence, decline and current
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shape of the local publishing industry. With that said, the above text helps to navigate this very

broad field, and narrow it down more towards the subjects this paper needs to take an interest in.

3.3 Globalization

The final theoretical perspective relevant for this paper is that of the effects of globalization.

As with the concept of cultural hierarchies previous studies also considered important  (Strömberg,

2007;  Carlsson and Dungert,  2011;  Levén,  2013),  globalization  is  also a  concept  discussed  by

previously discussed authors. Lindell (2008) spends considerable time in their theoretical chapter on

the nature of globalization, and an important point of both Rodin (2012) and Hansson (2005) is how

manga and the fan-culture surrounding it for all intents and purposes are global. Aside from that, the

international nature of a global export is clear, and as such this paper discusses its subject from the

angle of globalization in the text below.

Globalization can be shortly described as the theory of the actors of the world all operating on the

same interconnected  scene  rather  than  in  the  confines  of  separate  stages.  This  goes  for  many

different aspects of interrelated human activity,  be it  cultural,  business related or political.  In a

global world, one can eat international food, partake in international events or find it relevant to

keep in touch with faraway politics or even people living on the other side of the globe. In an

anthology on the subject edited by Frank Lechner and John Boli (2008), this is described as holding

both positive as well as more problematic connotations as the forces making the world global also

presents it with new challenges to overcome. International trade can be a struggle to participate in

due to cultural or economic differences (Bestor, 2000 as cited in Lechner and Boli, 2008), and the

often insular image of the nation state can become both diluted or reinforced when the manifold of

choice available to its populace is expanded upon by foreign cultures and trends (Meyer et al. 1997

as cited in Lechner and Boli, 2008). Sometimes this is reacted upon with rejection and resistance, as

is  the  case  demonstrated  by  extreme  nationalism  or  fundamentalism  emerging  as  a  result  of

globalization (Lechner 1993 as cited in Lechner and Boli, 2008; Garret, 1998 as cited in Lechner

and Boli, 2008). At other times still, internationalization can be taken to extremes where it actually

disrupts the ability of states to function properly, or cause smaller regional groups to get wedged

between big picture politics or global business needs (Rodrik, 1997 as cited in Lechner and Boli,

2008). Throughout discussions on the subject one also needs to ask oneself who leads or is allowed

participation in the effort of globalization, and in what image or images the world is shaped, as does

John Tomlinson in their discussion on Cultural imperialism (Tomlinson, 1999 as cited in Lechner

and Boli,  2008). All  in all  globalization is a fairly complicated subject,  not the least due to, in

Joseph  Stiglitz’s  words  how “[.]  globalization  has  meant  different  things  for  different  places”
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(Stiglitz, 2002 as cited in Lechner and Boli, 2008, p. 208) both in terms of economic change as well

as in politics and social life. 

As demonstrated by the texts found in the above chapter, there is a fair amount of overlap between

the politics of culture and the industry surrounding it taking place in contemporary Japan. Lindell

(2008), as does Prough (2011), demonstrate how this long was the case in the decades preceding the

millennial  shift,  with the seventies  and eighties being characterized by both a global  corporate

“Japanization”  as  well  as  the  skyrocketing  of  Japan  into  becoming  one  of  the  world’s  largest

economies during those decades. Japanese corporate structuring models, goods and companies were

very relevant and respected at the time and exported together with the goods and services provided

by  its  burgeoning  industries.  Today  Japanese  goods  and  cultural  artifacts  are  widespread  and

popular  worldwide,  be  they  advanced  electronics  or  manga  characters  such  as  the  Pokémon

monsters (Lindell 2008) and this is recognized by both publishers and the government in Japan

(Kinsella, 1999; Kawatama, 2017). However Lindell argues that the secondary intent, as often was

the case with American culture or values surrounding its products, was never to export what was

Japanese  specifically  to  make  the  global  world  assimilate  it,  as  much  as  to  demonstrate  and

accentuate the differences found within the paradigms of the then dominant western mindsets and

those found within Japanese corporate and domestic culture. On the global scene Japan, from the

beginning, was always trying to differentiate itself as a positively unique region, even as it became a

very important international trade node with a widely disseminated culture (Lindell, 2008). This is

relevant to keep in mind as it affects the ways in which Japanese business strategies evolved in

relation  to  its  culture  industry.  Like  Kinsella  (1999)  demonstrates,  the  Cool  Japan  initiative,

surviving to this day, was quick to incorporate manga into its fold of positive and exportable images

presenting the nation and its people in a favorable fashion. 

Sociologist Kosaku Yoshino at a televised conference in Engelbergs Bruk describes an aspect of

such cultural marketing using the concept of Nihonjinron, a branch of studies on the nature of what

is uniquely Japanese, and intent on demonstrating the exceptional nature of Japan and its people

both in  terms of  its  culture and the quality of its  society and population.  Nihonjinron Yoshino

claims, fluxes in and out of policy agenda in cycles, where periods of internationalization would be

followed by re-assertions of uniqueness and what was to be understood as specifically Japanese

within  Japan  itself  (Yoshino,  2016  September).  This  Yoshino  claims,  is  done  more  with  the

domestic audience in mind rather than any international public, and as  Calcagnini et  al. (2011)

indeed demonstrates, part of the discussions that precede the choices of what to export within the

spectrum of manga literature is done with the presupposed idea that some things are too Japanese or

otherwise too culturally entrenched to be internationally marketable. This also equally demonstrated
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in the strategies presented by Kawamata (2017) where future production will gear itself towards that

which is easy to market specifically to avoid digestion problems abroad.

It should be noted that the merger of culture and ideology as a response to globalization is not

unique to Japan, but exist in many if not most other regions as well, from the notion of American

exceptionalism, to the so called Swedish model or the concept of Danish Hygge, all in some capacity

tied to the notion of the uniqueness of the nation and the behavior of its citizens drafted for the

purpose  of  international  branding  and  internal  image (Koh,  2003;  Khoshnood,  2006;  Ren  and

Gyimóthy, 2013). Relevant to this paper is how in the face of a global market the Japanese manga

industry consistently demonstrate a conceited effort to market not only its products but also the

national image surrounding it.  This, together with the way authors presented in the  Background

chapter  show  how  international  markets  became  increasingly  relevant  economically  when  the

domestic manga market faltered, are considered the two important points of departure from which

this paper understands the relation between globalization and the manga industry.

This concludes the two Theoretical chapters of this paper, which now moves on to first present and

contextualize its previously mentioned research questions, as well as explain the methodological

components of the data gathering and analysis process.
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4.0 Research Questions

This part of the study contextualizes the research questions. An overarching research question, is

followed by research questions that attempt to answer the main research question in parts:

What  were the  reasons  behind rapid emergence  and decline  of  the  Swedish  manga publishing

industry between 2000 up until 2017?

To provide  answers,  three  more  specific  research  questions  have  similarly  been  formulated  to

provide a structured way to approach the field. These questions are presented below:

1. How  did  respondents  working  within  or  around  the  industry  perceive  the  Swedish  manga

publishing industry to have evolved during the period 2000-2017?

2. What were the reasons for the decline of the translation and publishing aspects of the Swedish

industry?

3. What influences if any, did the manga format have on the Swedish comic industry that preceded

it?

As demonstrated above in the literature review, most studies conducted on the presence of manga in

Sweden have focused on its cultural aspects, or the perspectives of it’s users. This paper attempts to

supplement gaps in the previous research in terms of discussing the industrial side of the medium,

and in so doing allow for future studies to take place that can take these aspects into account. As

mentioned previously, some of the studies, such as that of Fujiwara (2010) and Johnsson (2014),

briefly touch upon changes in how the industry functions, in terms of how locally translated works

slowly ground to a halt. But in general, this being the case both with later studies as well as those

published before the industry started to decline, no real mention of this exists and most studies are

content to discuss the cultural impact of manga independent from any discussion on its industry. As

such, to here provide an account of the rise and fall of the SMPI with the focus specifically on the

industry, allows for this gap to be filled while bringing to light both causes for the rapid decline, as

well as the effects manga’s inception into the country had on the industrial landscape. 

To some extent the subject matter of the first question, how the local manga industry generally have
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been understood to have functioned during the boom years, is already known, cataloged by authors

such as Strömberg (2008), and by the authors found in Birde’s compilation (2004). Much of this

knowledge, as it has been cataloged so far, is presented above in the Background chapter.

As such the presence of the first question serves to provide first context to this iteration on the

subject, but also to reinforce order and substance in the field at large, adding to the knowledge of

previous  studies  through  allowing  the  respondents  perspectives  to  be  brought  to  light.  The

motivation behind choosing to instigate this process at the year 2000 and not from the very earliest

inception of deliberate manga publishing in 1988 was decided upon as a result of respondent scope

and coverage. First it was somewhat difficult for respondents to remember as far back as seventeen

years. Additionally as mentioned in the Background chapter, manga had not been actively published

on the same level or scope during the late eighties and nineties as it had shortly after 2000. Also of

note is how, industry representatives, artists and otherwise involved respondents that were willing to

participate,  reported their involvement to span various time-frames from between 2000 up until

2017, and as such no first-hand information on the goings on in the first wave of publishing of 1988

has been made available to this paper. This to an extent where proper analysis of that time could no

longer be conducted unless the respondent sample had been larger. Due to this the focus is placed

on demonstrating and explaining changes taking place between the years this study’s respondents

were comfortable or present to discuss, slightly sacrificing scope for validity. Among topics in mind

for the respondents to provide their perspective on involve differences in cultural standing of the

manga medium, changes to the financial viability of the medium, and changes brought about by

events that might have had an impact on the SMPI even as they are not an implicit part of it to begin

with. The question is  answered using respondent opinions and knowledge, as well as tendencies

observed within the industry at large brought in through subsidiary documents. Important here is to

keep in mind the workings of the manga industry as described in the Background and Theoretical

chapters  of  the text  so as  to  be  able  to  put  results  into  a  context  where  they are  theoretically

grounded and therefore might be of use outside the specifics of the Swedish context. If the failings

of a local subsidiary can be identified and analyzed properly, it should be made possible to identify

issues both on a local and international level and in so doing be able to make the large scale manga

industry function a bit better.

The second research question is made relevant by how very little has been written about manga in

Sweden focusing on the industrial aspects of it. The paper attempts to approach the potential causes

for the industry to decline from a variety of angles, both industrial and cultural in nature. Studies on

manga as an industry in the Japanese, French or American contexts are common (Bouissou, 2006;

Matsui, 2009; Prough, 2011), in part due to the longer time the medium have been present within
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these regions compared to the Swedish scene that, depending on how one defines it, has tentatively

existed for about 25 years, but only really experienced active consistent publishing for around ten.

Culturally manga has been explored more closely, with most if not all previous studies mentioning

cultural status, positioning or impact of manga on the local environment at least once, if not even

focusing specifically on that, as is the case of Lindell (2008), and Hansson (2005) among others.

What this  paper seeks to add to the field is  a discussion focusing specifically on manga as an

industry and how it failed, putting it into context of the local cultural environment already mapped

out to be able to provide grounds for understanding the interplay of industry and culture more

deeply, something that has not been done in the Swedish context before, and in terms of small scale

subsidiaries, is rare more generally, regardless of national or international context. It could be said

that  this  second  question  functions  as  a  more  focused  look  at  the  issues  presented  within  the

boundaries  of  question  one,  the  goal  being  to  identify what  was  faulty  among  the  things  that

changed, were already present or had been in need of change in relation to manga publishing.

The third question,  instead of looking at  the specifics of what made the industry decline as in

question two,  focuses instead on what can be said to have remained of its influence in the post

manga-boom landscape. As with the other two questions, information gathered from respondents is

used to paint a picture of the areas within the more general spectrum of comic culture that saw

persistent  change  in  the  aftermath  of  the  manga  format’s  inception.  As  mentioned  in  the

introduction,  and  studied  through  the  second  research  question, as  the  reasons  for  the  manga

publishing industry fizzling out might well be traceable back to both cultural and industrial causes,

this third question helps to direct the paper into providing a baseline for understanding causes from

both  categories  not  only as  an isolated  incident,  but  as  an  organic  part  of  the  Swedish  comic

industry as a long term whole.

Together these three sub questions will be used to study the various aspects of the SMPI and be able

to compile  a conclusive statement  on what  took place to  see it  develop first  into a  large scale

industry and then back to a very small part of the country’s publishing industry.

Now, with the questions the study will resolve explained and contextualized, the paper continues

onward by explaining the methodology that is used to explore the subject matter below.
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5.0 Methodology

This  paper  studied  the  case  of  Swedish  Manga  Industry,  using  Robert  K.  Yin‘s  Case  Study

Research: Design and Methods (2009) and Sharan B Merriam’s  Fallstudien som forskningsmetod

(1994). Within the constraints of the case study,  the thesis uses a methodology mainly focused

around a set of ten interviews with supplementary documents brought in as needed in the results

part of the text. The interview structure and method is derived from the work of Steinar Kvale and

Svend Brinkmann,  in  their Den kvalitativa Forskningsintervjun, (Kvale and Brinkmann,  2009).

Methods for using document sources as supplement for case studies are found within Merriam and

Yin’s work.

5.1 Case Study

Swedish Manga Industry was the case examined in this study to understand its rapid rise and fall.

Yin in their work describes it as a useful way for answering queries of how’s and why’s relating to a

subject (Yin, 2009). As the goal here is to explore the workings of the SMPI, essentially focusing on

the how’s of its workings, and the why’s of its ultimate fate, the format is suitable for the purposes

of  this  thesis.  Merriam  discusses  how  the  case  study  is  useful  for  creating  a  comparative

understanding  of  the  chosen  case  and  its  relation  to  others  (Merriam,  1994).  This  does  not

necessarily -or at all- mean that the specifics of this case is automatically transferable to another, but

that knowledge gained about a local publishing industry here, might be useful for similar studies on

separate cases in the future. A case study allows for attaining understanding of an event or issue on

a very deep level, even as it is hard to directly apply any knowledge gained to other, even very

similar events.

For studies such as this, it is useful to be able to gather data from a variety of different sources,

something the case study is amply apt at allowing. In the case of this text, while interviews provide

much of the information used for analysis,  given the limitation of interviews in terms of what

respondents are  available  for participation,  it  is  prudent  to  supplement  findings with additional

sources. The case study format allows for this to take place, and analysis of sources outside the

main data material is encouraged in conjunction with other empirical work (Merriam, 1994). As

such, under the umbrella of the case study format, this thesis conducts itself mainly through the use

of qualitative interview method with interview respondents from within the industry, all the while

gathering supplementing data from various accounts, to add to the Results chapter as needed.
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5.1.1 Interview Methodology

The main data gathering method this thesis utilizes is that of the qualitative interview. Kvale and

Brinkmann (2009) describes the method as being useful both for understanding actions or events

respondents have experienced, or probing experts for information on subjects they have unique

insights into. To some extent this thesis seeks to do both of these things at the same time,  asking

people currently or previously involved in the SMPI, about both their opinions of current and past

events, as well as accounts of goings on that they have access to. Respondents come from a variety

of  different  part  of  the  industry,  such  as current  distributors,  translators,  artists  and editors  of

previous publishers.

After the first six interviews with publishers, translators and artists, a second set of interviews were

conducted to follow up on details or data that had been brought up by respondents. As the nature of

the manga publishing business proved to be fraught with issues pertaining to both cultural as well as

industry  related  changes,  representatives  from  different  parts  of  the  industry  was  contacted

specifically to ask questions about these new layers of inquiry. Issues such as the perceived change

in  user  base  or  attitude  among  library visitors,  or  the  nature  of  manga  commerce  for  a  retail

bookstore’s perspective was studied through this second set. Four interviews were conducted, as

before through a various set of methods ranging from mail correspondence to face to face meetings.

The full list of respondents that were interviewed is listed below, together with their role in the

industry and time and format of the interview:

Interview 1. Johan Andreasson. Previous editor for Bonnier Carlsen and Manga Media. Interview

performed over mail 20 March 2017.

Interview 2. David Borgström. Runs the Stockholm store for Science-Fiction Bokhandeln, a store

chain specializing in manga distribution. Interview performed in person 22 March 2017.

Interview 3.  Simon  Lundström.  Translator  for  Bonnier  Carlsen  and founder  of  manga  fanclub

Mangakai. Interview performed in person 22 March 2017.

Interview  4.  Natalia  Batista.  Manga  artist  and  part  of  publishing  company  Nosebleed  Studio.

Interview performed over Skype 4 May 2017.

Interview 5. Kami Anani. Head of Publishing company Ordbilder Media AB. Interview performed

over mail 10 May 2017.

Interview  6.  Lina  Jauhiainen.  Current  editor  at  publishing  company  B  Wahlströms.  Interview

performed over mail 22 May 2017.

Interview 7.  Malin Lödén. Store manager  at  the Mitticity storefront for Akademibokhandeln in

Karlstad. Interview performed over mail 26 April 2017.

Interview 8. Christina Neu. Librarian Karlstad state library. Interview performed in person 6 May
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2017.

Interview 9. Jimmy Jansson. Librarian Karlstad state library. Interview performed in person 6 May

2017.

Interview 10. Fredrik Strömberg. Editor at magazine Bild & Bubbla and chairman for the Swedish

Comics Association (Seriefrämjandet). Interview performed over Skype 10 May 2017.

All respondents from both interview sets, that were asked to participate that declined for one reason

or another are listed in the Limitations chapter of this paper where their absence are contextualized

with a short summary of what was lost from not having their input be part of the case analysis. This

is presented at the end of the work, before the Bibliography chapter.

Interviews were conducted customized depending on each respondents needs and requirements.

Mainly in terms of time and place. Since this is not an empirical study on demography, matters such

as environmental consistency or specific time constraints are not as important as they might have

been in such cases. Instead, given how respondents provide both information and opinion based on

their expertise or experience, the interviews could take place however they saw fit in terms of when,

where and for how long, to facilitate an environment they were comfortable in. Considering the

variety  in  knowledge  and  experience  among  respondents,  interviews  were  customized  to  each

interview with this in mind. In some cases as with interviews 7 through 9 that follow individual

templates these vary to a larger extent. All variations to interviews were made to maximize the

ability of respondents to be able to answer questions that fit their experience base.  To provide

consistency  the  temporal  watermark  was  set  at  about  one  hour  per  interview,  and  even  with

variations  in  mind,  all  interviews are  based  on a  standard  template  presented  in  the  appendix.

Exceptions  from this  rule  are  the  templates  for  interviews  7  through  9  that  were  constructed

differently given how the respondents were never involved in the SMPI in the same way as the

other respondents that worked with it directly. Due to this, templates with questions that mirror the

knowledge available to the respondents through their vocations have instead been constructed, to

make sure to allow for these alternative outlooks to be used to their full potential. All interviews are

conducted  in  Swedish,  due  to  it  being  the  language spoken by respondents  at  the  time of  the

interviews. To avoid affecting the respondent answers, no full translation of the transcriptions into

English is made. In the thesis-text all accounts are translated and all eventual citations adapted to

English. Full transcriptions are available in the appendix. 

The interviews consists of around 18 questions that are asked in semi-consistent order during what

43



Kvale and Brinkmann (2009) calls the semi-structured interview, where the constructed interview

protocol is followed relatively rigidly, but variations in question order can occur should it improve

data gathering. As described by Yin, the case study needs to be open in relation to its data to be able

to  find  relations  between  the  different  sources  made  available  (Yin,  2009).  As  such  the  semi

structured  interview  allows  for  improvised  variations  to  occur  within  the  interviews  should

conversation make it natural to transition into it, or the respondent seeming especially willing to

continue their train of thought contrary to interview protocol. What organization is be adhered to

within the questionnaire structure however is discussed below.

Interview questions are categorized after what they hope to gather from respondent answers, and

set into three categories whose questions can be asked in semi ordered conjunction. This gives the

interview the rough equivalent of three conversational topics the respondent can discuss in whatever

way  they  are  comfortable  with.  Questions  in  the  first  category  seeks  to  understand  the  inner

workings of the industry such as publication choice and relation to Japanese publishers, and revolve

around what contact if any the local companies had with others from abroad, as well as asking about

the decision process behind bringing in products for certain demographics.

Category 2 seeks to chronicle the history of the publishing industry by asking how the respondents

would chronicle the industry in terms of important events. This category is relatively open in terms

of subject matter and respondents are encouraged to talk even more freely about what they consider

important or what springs to mind as relevant.

The third and last category asks more specific questions in relation to potential reasons for why the

industry turned out as it did, with questions as to what caused the boom to dissipate and discussions

on the current to future state of the industry. Whatever order the questions of category 1 and 2 end

up being answered the  questions  in  category 3 is  asked last  to  avoid  planting  bias  during  the

interview. Some variations in questions apply between respondents, as for example an editor would

have more to say about the inner workings of the industry than say a self employed artist, who from

their  perspective  might  have  more  to  say  about  the  market  as-was  from  an  out-of-company

perspective  than  someone  deeply  embedded  in  one  specific  publishing  house  might.  Thus  the

aforementioned differentiation from the standard template.

Category 1 asking respondents  to  provide  insight  into the  industry from their  perspective  very

generally.  Category 2 is used to gather data pertaining to important events respondents perceives to

be of  import  to  the  SMPI.  Finally category 3 hoping to  provide  their  perspective on potential

answers  on  what  could  be  said  to  have  caused  the  decline  of  the  industry  as  time  went  on.

Respondents are asked to provide as holistic answers as possible so as to cover the wide area the

paper seeks to study.
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Interviews are adapted and improved on after each consecutive one.  In cases where a question

turned out to be poorly worded or otherwise problematic, the question was modified in time for the

next interview. Again, given the case study’s need not for demographic consistency but flexible

analysis (Merriam, 1994) such changes allows for each consecutive interview to aid improving the

following. As such, interviews while still adhering to a master template, still vary from respondent

to respondent, in accordance with what information they could give and wanted to focus on.

The full  list  of  interviews, together  with their  questions  are  available  In the appendix past  the

Bibliography. Of note is the variance in length between the interviews conducted in person and

those where data gathering took place over e-mail. This is considered a limitation to the paper in

terms of its ability to completely cover its field, much in the same way the loss of respondent

participation from important actors is.

The second set of interviews does not follow the same pattern, but have tailored interview batteries

constructed for each individual respondent to a larger extent than the first.  This as respondents

brought into the study at this time was done so based on the specific information they were privy to.

Where the first set can be probed more freely for data, this second set need to be conducted with

more careful goals in mind. That is not to say that important data extending beyond the scope of the

initial interview spectrum was not listened to or documented, only that comparatively, the second

set  is  more  directed  in  its  construction  than  the  first.  As  before,  Kvale  and Brinkmann’s  semi

structured model for interviews is in use (2009).

Before each interview the respondent is to be “oriented” and informed on the nature of its contents

(Kvale and Brinkmann, 2009 p. 144). This is more important in the cases where the respondent is

asked  to  give  personal  or  emotional  accounts  of  events,  but  still  useful  here  as  it  allows  the

interviewee to ask questions and such beforehand, even if the emotional stakes are low. Similarly,

after  each  interview  a  “[debriefing]”  (ibid.)  is  conducted,  asking  the  respondent  if  they  have

anything to add or if they have any questions. This to comply with the ethical imperatives of the

interview method and allow the respondent more chances to ask for clarifications on matters such as

research purpose or interview-data use. Kvale and Brinkmann throughout their book stresses the

necessity to perform all interviews with a firm grasp of the ethical considerations involved, and an

account of issues that might come up are summarized in the Ethics chapter of this text.

5.1.2 Document Supplementation

This relatively minor part of the study is used to be able to supplement the data gathered from the

interviews with information from additional document sources. Documents are in Merriam’s work
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(1994) defined as  anything from television  shows,  journalistic  writing,  historical  documents  or

works of art.  All  documents the paper use are  chosen based on the perceived relevance to the

research question as understood by the author. The case study format allows for and encourages a

constant stream of different sources to be drafted as analysis goes on (ibid.), which is the basis of

this supplementation in terms of why it is brought in together with the interviews. More specifically,

documents are used to cross check information given by respondents, to increase thesis validity, as

well as to discuss more aspects for the Swedish publishing industry to turn out as it did, beyond the

reasons the respondents/informants  can provide.  This much the same way as the second set of

interviews  are  also  used  to  gather  data  that  solidifies  the  links  between  respondent  answers,

previous studies and reality.

Mainly, document sources come from one of the below categories, and be used in conjunction with

the interview transcriptions to analyze the case in the Results chapter.

News articles discussing the subjects of either manga as such or its surrounding industry, mainly in

relation to the Swedish context. The articles can be from independent newspapers/sources, local as

well as regional and finally also from the official SvT public service news group and pertain to both

written and broadcasted material, such as televised news or radio broadcasts.

Documents from cultural magazines such as articles or written interviews might also be uses to

provide answers to the papers research questions. Of particular interest is the Swedish nonprofit

organization the Swedish Comics association (SvF) and its  quarterly magazine  Bild & Bubbla,

roughly  translated  as  “Picture  and  Bubble”, wherein  it  covers  goings  on  in  the  comic

scene/industry, something that periodically also has meant covering both the local and global manga

industry (Om Bild och Bubbla. n.d.).

Previous research on the various topics of manga in Sweden, as demonstrated in the  Literature

Review chapter of this paper, as well as documents more generally discussing the manga medium,

its reception, industry and public perception, are used to augment interview data and analyze the

chosen case as well.

In summary, texts discussing the global manga industry that can be used to explain happenings in

the SMPI are here drafted, be they news articles, scientific studies or other documents such as radio

or television shows. 

As conducting a case study requires the analyst to remain open to suggestions in terms of what can

have affected their case (Yin, 2009), adding texts in this way is potentially useful, provided it can be

done in a way that demonstrates dependence between what the document brings to the table and the

analysis of the case. Another important use is that of bringing in studies or documents containing
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data that goes against the findings of this paper, so as to be able to cross check said findings with

that of others.

Both Merriam and Yin prescribes a flexibility to the case study, where it is not often known how

many or what kind of documents would prove to be relevant to it (Merriam, 1994; Yin, 2009). As

such, this study through its entirety remains open towards both amount and type of documents,

focusing on attaining validity through variety and consistency within its analysis. In summary, aside

from Background chapter studies and interview respondent answers, this paper seeks to chronicle

the  emergence  and  disappearance  of  local  manga  publishing  in  Sweden  also  using  scientific

documents and other data. This in a supplementary fashion to keep in line with case study method

openness as well as to provide as broad an account as possible of events attitudes and happenings

over the years. Overall however, rather than to commit fully to a method where such documents

would become a main source, this study uses first and foremost its interviews to gather data, using a

secondary  interview-set  together  with  a  varied  batch  of  document  data  to  answer  its  research

questions and provide information on its chosen subject.

5.2 Definitions and Operationalizations

Relevant key terms reader might need to be familiarized with are in the following section defined so

as  to  clarify their  use within  the text.  The terms in  question are;  Manga,  The Swedish manga

publishing industry and finally a clarification on the thesis labeling of itself in text.

Manga: Kosei Ono, a cinema researcher and 2004 board member of the Japan Society for Studies in

Manga and Comic Art, defines manga as a visual medium native to the Japanese isles, developed

into a coherent art form in about 1890 and into a publishing industry in 1920 (Ono, 2004 as cited in

Birde, 2004). Developing further from there, manga became the medium of choice within which

Japanese comic artists would ply their trades and develop a plethora of different genres both in

terms of gender readership and preferences as well as in terms of what subject matter they handle

(ibid.) Jaqueline Berndt in a televised seminar in Engelbergs Bruk classifies manga not as a single

genre, instead claiming that the diverse nature of the medium allows for definitions to extend manga

into a variety of different types rather than a single unified one (Berndt, 2016 September). Manga

can  be  organized  into  shorter  newspaper  strips,  or  longer  stories,  often  distributed  in  manga

magazines or compiled into purchasable pocket  albums (Prough, 2011). Anime is  the animated

equivalent  to  manga,  and  are  often  adaptions  of  the  same  stories,  where  manga  is  its  source

material.
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Swedish manga publishing industry: The term, abbreviated as the SMPI, refers to the actors and

companies directly involved in manga publishing operating in the country. As domestic production

is  also  distributors  themselves  (Interview  4)  any  mention  of  the  Swedish  manga  industry  is

operationalized as falling into the same SMPI category,  so to not confuse readers.  Mentions of

international or the original Japanese publishing industry are referred to in ways that specify this.

Any company having published and translated manga-albums between the years of 1988 up until

2016 is considered part of the local publishing industry for the purpose of this paper. Among others

this includes: Bonnier Carlsen’s Carlsen Comics and BC Manga, Egmont Kärnan, Ordbilder Media

AB, Epix, Galago and Mangismo. Anime distributors are not part of this listing as it would require a

broadening of the study’s spectrum. This even as the paper admits tho the close connection between

the two mediums as demonstrated in the Background chapters (Kawamata, 2017).

Aside from those, distributors of manga are also considered part of the industry, not however part of

publishing. Examples would be Sfbok, the biggest specialized distributor of manga in Sweden. The

Swedish publishing industry at large is also considered separate, as it operates on a broader scale

than only with the manga format.

The way the thesis refers to itself:  When referring to itself,  this  thesis  does so using the terms

“thesis”,  “paper”,  “study”,  “case  study” or  “work”.  Mostly to  alleviate  reader  repetition.  Other

works are referred to in conjunction with mentioning its author.

5.3 Validity, Reliability and Ethics

What follows is a brief descriptions of the ways this work guards against problems with its internal

and external validity as well as reliability. Ethical considerations when dealing with interviews is

also summarized and remarked upon.

According to Merriam, since the case study is so dependent on the interpretation of the writer, the

critical awareness and subject understanding of said writer, is integral to the validity and reliability

of their work (Merriam, 1994). In order, internal validity, external validity and reliability is now be

discussed below.

5.3.1 Internal Validity 

This subsection of validity issues measures the ability of the text to depict the chosen area of study

as it actually functions in the real world. Merriam suggests six different mitigating strategies to

avoid the interpretation-heavy method from failing at this. Of these, most suggest variations on

drafting an independent scholar to co-interpret the findings of the main author, so as to mitigate the
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reliance of the interpretation of the individual on the data available.

When this  is not possible,  Merriam suggests that the work instead should be careful to openly

remind the reader that the case study method is reliant on the interpretations of its author, and take

care to explain theoretical perspectives and points of departure. This paper has resolved to do so as

part of its chapters on theoretical background where texts and studies of the field as it have been

studied previously are  summarized to provide background context and explain the standpoints of

this case study.

5.3.2 External Validity

As do Yin, Merriam warns that the ability to generalize broadly outside of the chosen subject is on

average low for case studies (Merriam, 1994). Case studies are good for understanding specific

events or circumstances, but bad at generalizing these to other events. Therefore this thesis does not

attempt to be a source for generalize-able data but instead seeks to provide as thick a description of

the chosen case as possible. This with the hope to be of any reliable use for future studies. Any

references to external use for this work is, as such, careful to not overextend into the realm of

speculation.

5.3.3 Reliability 

Reliability functions differently in qualitative studies such as this  compared to how the term is

usually defined.  Merriam (1994) argues  that  reliability in  a  case study is  tied closer  to  a  texts

internal  validity  than  to  its  potential  for  repetition.  This  since  the  case  study is  dependent  on

interpretations and continual analysis that could be very different from situation to situation, no

matter the initial similarities of the research question. Instead of consistency in terms of repeatable

results, reliability is therefore instead more dependent on the ability to combine the sources and

documents used to analyze the case into a coherent whole that can demonstrate a believable level of

dependency between results and research subject. Merriam describes this as results being dependent

to the data gathered from the sources. Therefore reliability in case studies are closely tied to their

internal validity,  since both require  the author’s interpretation to hold water.  Merriam therefore

suggests  that  to  augment  both  the  internal  validity  as  well  as  the  reliability,  a  consistent

triangulation of relevant sources throughout the work to allow the author to constantly try their

interpretations against the realities of what they study, making their results dependent on the data

available. In this way, even if the final result varies, reliability between studies can be secured since

both demonstrates the same consistency between data and analysis. Therefore a continual analysis is

conducted between the different sources available both in the cases of the interviews and the various
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documents it mines for data, as well as the texts discussed in the Background chapters, to make sure

any interpretations made are consistent with the reality of the field.

5.3.4 Ethical Considerations

Given that this thesis gathers much of its data from interviews, its ethical considerations are many

and need to be handled with the utmost care. Kvale and Brinkmann (2009) writes extensively on the

subject and issues they deem important are listed below.

Initially it  must  be said that the thesis  always attempts  to refer correctly and thoroughly to all

external sources it uses throughout its length. The APA referencing system is used for all references.

Mainly,  this  text’s  ethical  considerations  revolve  around its  handling  of  interview respondents.

During the orientation part of all interviews, respondents are be asked if they consent to them being

audio-recorded beforehand, and any respondent not comfortable with this were not be put to tape.

Respondents are also be given a choice if they want their identities to be made public or given

coded  personas  such  as  “Respondent  A or  Artist  X”.  Neither  name  nor  work-title  were  to  be

disclosed should they chose so. Any such identities would be used in both the thesis and its public

transcriptions. None of the respondent that associated themselves with this study however, wanted

to be anonymous. Confidentiality might be an issue when dealing with respondents that are asked to

give information about the line of work they are in. In the cases where information is provided that

the respondent asks to be kept secret, it would not have been used in the text and had been omitted

with  explanatory brackets  in  any transcriptions  or  notes  made public  with  this  paper.  As with

anonymity, no respondent expressed such a wish.

One last ethical issue is that of verification. As this paper relies on interview respondents for much

of its data gathering, it risks falling into the trap of using opinions as facts. On the one hand the use

of multiple data sources and dual methodology, second set of interviews and triangulation between

these help alleviate this issue somewhat, but from an ethical standpoint, failure to properly vet data

must explicitly be clarified as never being blamed on respondents. It shall therefore here be noted

that any interpretations of respondent data as fact when that was not the case, is to be considered the

responsibility of the thesis author, and can throughout this work in no way be pinned or blamed on

respondents or their perception on the topics this thesis studies.
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6.0 Results

Following are the results of the case study here conducted.

As described in the Methodology chapter, the ten interviews were conducted either face to face as in

four cases, over Skype in two cases and through E-mail in three cases. Interviews were split into

roughly three topically different  parts  with the first  asking respondents  for general  information

about how they perceive and remembered the industry to currently function or have functioned in

the  past,  how  they  would  describe  important  events  throughout  its  history,  as  well  as  one

specifically interested in how the respondents would describe and muse around the decline and

virtual  disappearance of the industry later  down the line.  Following below is  the amalgamated

version of these accounts, organized around key points that multiple respondents returned to in

relation to the questions and topics this paper seeks to study. Keywords that are identified within

these categories are used as organizational sub-headers.

Throughout the text, as needed, accounts previously described by authors or sources presented in

the background chapters of this paper are brought in to extend the insights of the respondents.

Sources not from the Background chapter, such as research or news media not presented are used to

supplement  the  accounts  given by respondents  as  well,  this  in  accordance  with  the  case  study

methodology the paper has adapted.

In  general,  respondent  descriptions  of  the  manga  boom’s  earliest  years  correspond well  to  the

summary presented in the Background chapter of this paper. Of all the topics, respondents talked the

most about those pertaining to the issues behind the industry declining.  Over the course of the

interviews, three general themes of topics emerged, here presented below. Given how the research

questions play off each other, these topics are not representative of any one question but instead part

of an overarching narrative by which this paper navigates its purpose and the reality the respondents

report on.

6.1 Market Related Issues

This section of the results chapter explores the changes to the market the manga publishing industry

operated  in,  during  2000-2017.  Issues  such  as  demographic  coverage,  the  relation  to  Japanese

publishers, as well  as the consequences for said issues on the SMPI are be discussed below in

accordance with respondent accounts.

To be a manga publisher in Sweden during the early years of the wave is reported on by respondents

to have been an enjoyable experience. All those who were asked described the early years as having
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been markedly positive. The manga wave starting from 2000, took off around 2003 before problems

started to manifest in 2007. In relation to market issues, this paper can identify a series of problems

that between respondent accounts, data sources and previous research can be said to explain this

change.  These  problems  can  be  categorized  into  four  sub  chapters  where  they  are  dealt  with

separately before moving on to the next main issue category.  For this chapter these are first 1;

International Influences dealing with the difficulties the SMPI could be found having as a result of

decisions made by international actors. 2; Industry Immersion, where the unwillingness of Swedish

publishers to understand the manga medium is touched upon. 3;  Retail  Difficulties and Reader

Migration,  a  category  showing  first  the  issues  distributors  faced  in  providing  manga  and  the

consequences of these issues.  Finally 4;  Market and Demographic Saturation,  where the issues

pertaining to the choices of manga publishers bought in are discussed.

6.1.1 International Influences

Both editors this paper could get a hold of, Johan Andreasson of Bonnier Carlsen (Interview 1) and

Lina Jauhiainen of B Wahlström (Interview 6) are positive of their contributions at the time. They

mention how the early years would bring the companies into contact with a variety of international

actors, both rights holders to manga, as well as the publishing houses in Asia. In B Wahlström’s

case this meant actors mainly in South Korea, and the American publisher Tokyopop. An issue even

as early as 2005 however, Jauhiainen reports, was that at the time the larger publishers like Bonnier

Carlsen and Egmot Kärnan had already made contact with the Japanese publishing houses, which

allowed them first pick among larger manga series. Contact was made with Japanese publishers,

often through middlemen (Interview 3; 6). The big publishing houses of Japan would in either case

be very influential  over  how the Swedish market  would look,  even if  the local publishers  still

operated independently. The biggest change in this is that respondents reported has to do with the

depth  of  the  ties  as  time  went  on.  Early  on  Respondents  Anani  (Interview  5)  and  Jauhiainen

(Interview 6) report that it was hard to get into contact with the Japanese publishers both due to trust

issues  and  the  wish  of  the  publishers  to  keep  subsidiary  contacts  to  a  minimum,  something

Andreasson (Interview 1) could confirm. Overall  the respondents say,  Japanese publishers were

careful with who they were doing business abroad with. Natalia Batista (Interview 4) comments on

this, saying that operating through such large publishers abroad, while positive from the angle of

accessing big name manga, might have been detrimental over time, due to the stakes placed on the

Swedish publishers by the vastly larger counterparts they chose to associate with.

Respondent Andreasson (Interview 1) reported that at times the Japanese publishers could be harsh

and demanding in  directing  its  subsidiaries,  not  always  taking care  to  understand the financial
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situations the companies  they worked with had to  face.  In  an article  presented in  the Swedish

comics  association’s  magazine  Bild  och  Bubbla (tr.  Picture  and  Bubble)  discussing  the  comic

publisher Cobolt, the editor Peter Sparring, for a time involved with the manga publishing industry

through Schibsted and later Egmont, told the magazine that part of the reason for the Scandinavian

publishers to halt manga publication could be found in the unrealistic demands set by the publishing

companies in  Japan  (Strömberg,  2016 Cobolt  -ett  nygammalt  förlag).  The Japanese publishers

were, as mentioned before, more interested in foreign markets to supplement their own publishing

industry and were therefore mainly concerned with the sales their partnerships could bring. Natalia

Batista (Interview 4) in talks with an unnamed editor at Bonnier Carlsen mentioned a similar turn of

events to have happened. In conjunction with the dismantling of the manga monthlies that was

published between 2003 and 2007, Batista claims that in the face of the very small market the

Swedish buyers represented, it was considered too much of a hassle to publishers in Japan to go

through all the extra steps needed to sell rights to their manga in a region with by their standards

under-preforming  sales  numbers.  The  added  issue  of  non-reuseable  translations  having  to  be

organized did not help matters either.  As most license purchases were made among the largest

publishers such as Hakusensha and Kodansha, the Swedish market became a proportionately small

part of their foreign market for them to engage with on a deeper level,  especially when bigger

markets were available.  As such, when sales figures did not reach up to expectations, Japanese

publishing houses found it easier to avoid future deals with the Swedish publishers than to renew

them. Similarly hard-nosed were German mother-publisher Carlsen when its subsidiary Bonnier-

Carlsen wanted to stop publishing the manga  Naruto. Due to illegal scanlations from the American

release, providing months of free content in advance, and the manga being similar to other kinds in

its  genre,  Lundström  (Interview 3) reported  how at  the  time  Bonnier-Carlsen  could  no  longer

release the manga at profit. Carlsen would then, presumably due to having licensed Naruto together

with the manga One Piece wanted both taken off the marked, even as the second series had the best

selling numbers in Sweden after Dragon Ball.

6.1.2 Industry Immersion

Another issue respondents pointed towards in the case of publishers exhibiting unwillingness to

adapt,  was  that  the  Swedish  publishers  much  like  the  Japanese  ones,  faced  issues  of  industry

immersion. In a similar fashion to how the Japanese publishers did not want to immerse themselves

fully in the specifics of manga publishing conditions of their subsidiaries, the Swedish publishers

were not prepared to take the extra steps needed to adapt to the manga format either.

Natalia Batista gives an example of the attitude that started to permeate the publishing houses as the
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manga cycle went on. As manga around and after 2007 no longer sold by its own volition, Batista

(Interview 4) said they found it difficult to find anyone who would publish her work as well. In one

instance the respondent reported how they were told by the editor at publishing house Kartago that

while the text she had brought was good, there could be no publishing because of how “manga

didn’t sell”. This Batista claimed, being told based on the format rather than the quality of the

proposed text that it was not interesting to publishers, demonstrated the level at which publishers at

this time had distanced themselves to manga. A general consensus was emerging where manga as a

format was viewed less as a profit machine, and more like a hassle to publishers that had not wanted

to  immerse  themselves  in  the  specifics  of  manga publishing.  Throughout  the  interview Batista

remained adamant that most problems the SMPI came to face, had their roots in the lack of interest

and  unwillingness  to  adapt  that  publishers  consistently  demonstrated  (Interview  4).  In  the

beginning, Andreasson (Interview 1) reported the first manga, Bonnier Carlsen’s Dragon Ball did

not sell at all its first year, almost being discontinued in the process. Bonnier Carlsen had, according

to Lundström (Interview 3), been coerced to try to sell Dragon Ball by its German mother company

Carlsen. The decision was made based on the rate of success manga had seen at its inception in

Germany,  and Carlsen  wanted  its  subsidiaries  to  similarly make money through the  now open

courtship of the Japanese manga market.  In  this,  mirroring Batista’s  view,  it  is  not  difficult  to

believe, Lundström says, that having been initially dragged into publishing this weird new format,

the commitment to it from publishers did not extend much further than to the point manga could be

trusted to silently bring a profit without rattling the cage around too loudly. This was also confirmed

by Andreasson  (Interview  1),  who  claim that  from publishers’ perspective  manga  was  viewed

mainly as a source of plentiful reliable revenue that became more trouble than it was worth.

6.1.3 Retail Difficulties and Reader Migration

The decline of American Tokyopop, as briefly discussed in the background chapter, is not entirely

dissimilar to the situation the Swedish publishers found themselves in. As with the Swedish market,

rapid growth in therms of the number of titles and albums Tokyopop published, spiked between

2003 to 2006 to almost triple the number of the years previously (Matsui, 2009). Researcher Kristin

Anderson Terpstra (2012)  in  Spreading the word: fan translations of manga in a global context

discuss how the loss of small book outlets around 2009 to 2011, due to with the vast amount of both

store space and individual sales required to profit from publishing, made it difficult for smaller

outlets to turn a profit selling manga. With the loss of its distribution stores, large company-chains

closing down (ibid.), Tokyopop started to have difficulties selling enough of each individual album

to warrant continuation, eventually leading to its licenses being transferred and revoked by its main

54



Japanese supplier Kodansha. In both cases of the Swedish publishers and Tokyopop’s 2009 decline,

the issue of too many individual albums all competing internally is reported to be a relevant reason

for the local publishing not being viable.

The difficulties of distributors to manage the medium as this entails to the case of the SMPI should

not be understated. Malin Lödén (Interview 7), store manager at Karlstad’s Akademibokhandeln-

brand book store elaborates on the issues of stocking and selling manga from this the perspective of

a physical outlet. Manga, Lödén describes, was difficult to sell in part due to the large amount of

shelf space that was needed to feature a respectable number of each album in series often over ten

issues long. In addition to this, stocking said albums in storage could also be problematic, again due

to the issue of space. On the one hand Lödén claims, the large amount of titles were necessary to

keep the audience invested and interested in browsing, but on the other it made for dead space in

stores as manga readers started to become more and more used to reading or making purchases

online.  In addition,  Lödén also takes note of the variety readers went  online to find not  being

available from Swedish publishers. As interest waned among local publishers Lödén said it became

harder to warrant continued distribution. The cost of stocking up was high and returns dwindled as

the albums sold less and less. In 2010 a decision to decrease the focus Akademibokhandeln had on

manga was taken, and in 2014 the decision to discontinue manga distribution altogether followed. It

had become too difficult to make a profit, and the large amount of knowledge and space required to

be set aside specifically for manga was not worth it in the end.

When  asked  if  the  2008  financial  crisis  could  be  behind  such  a  shift  in  marketability  David

Borgström (Interview 2), in working at Sfbok claimed that at least in the beginning, this dip in retail

distributors turned out to be good for business. The respondent described how by 2008, smaller

bookstores, having difficulties to sell their manga paperbacks slowly stopped buying more copies,

leaving Sfbok one of the few physical retailers of manga that reliably renewed their stocks. It was

not until 2010 Borgström claims, when any real bump to sales could be felt, and even then sales

numbers slowly climbed back to a level of turnover similar to the one seen during the years of the

manga boom.

Simon Lundström  (Interview 3) seconds the argument that physical bookstores had a hard time

profiting and navigating the specifics of the manga market. The Swedish system for purchasing

distribution rights Lundström claims, is not suited to long term publishing of series that can go on

for years. Where in Japan and France he says, that both have had longer time to adapt and formulate

legislation and practices that allow for this, manga publishing goes on without such issues. The

Swedish system in comparison never became used to it, making it more expensive in the long term

due to storage space being problematic compared to ordinary books, and individual titles needing to

55



be bought in one by one even for long running series (ibid.).

Another issue where France/Japan and Sweden differs is in their treatment of the regulation of the

market. As mentioned in the background chapter, by 2002 the Swedish government tried to boost

book sales  through lowering  the  VAT-tax  on books  (Warnqvist,  2012 as  cited  in  Carlsson and

Johannisson,  2012).  An  issue  however  that  Warnqvist  saw,  was  that  the  effort  aided  the  book

industry by making it easier to publish more titles, making sales and market viability dependent on

the ability to consistently compete through high market presence, something that previously had

crashed the book market (ibid.). Relevant here is how the free market and healthy competition is

used as perquisites for blowing back vitality into the book market. Lundström warns that such a

focus on competition turned out to actively harm distributors, and subsequently the manga industry,

something  that  is  seconded  in  the  2009  annual  report  compiled  by  the  Swedish  Publishers

association (Svenska Förläggarföreningen, 2009) wherein the highly competitive market is noted to

have brought on a carefulness that harms risky or uncertain ventures. In an environment where

selling as many products as cheap as possible, larger outlets and distributors that can lower prices or

provide a  larger  variety of  products  are  favored.  Indeed,  David Borgström (Interview 2)  could

report that even as manga sales during the start of the recession 2007 hit most other outlets, Sfbok

in comparison did well for a while longer, mainly due to being in a position to pick up the business

other distributors could not risk keeping.

Comparatively,  in  France  and  Japan,  laws  are  put  in  place  forbidding  distributors  to  compete

through  lowering  prices  (International  Publishers  association,  2014).  Such  fixed  book  pricing

agreements allow smaller bookstores to remain as viable a place to make purchases for consumers

as would larger outlets, something Lundström (Interview 3) claimed was one more reason why

manga  distribution  became so  difficult  for  smaller  outlets  and  physical  bookstores  in  Sweden.

Another issue Lundström mentions is the skewering of space per title in a competitive environment.

In France, where book pricing is not an issue, individual manga can be sold over longer periods of

time, leading to a broader stock of different titles and genres. Comparatively, in countries without a

regulated market,  distributors  and publishers  are  encouraged to seek  out  and push towards  big

sellers and popular titles. This increases the risk of every bookstore or outlet selling roughly the

same stock, given how the most popular and recent titles are the ones making the most money. This

makes it harder for publishers and distributors to take a plunge on releasing more obscure titles and

again forcing variety seeking customers to either settle for more of the same, or go online to find

unlicensed manga to read, further hollowing out the long term viability of the industry. As was the

case with America’s Tokyopop, Swedish publishers could not survive distributor recession,  and

when the ability to browse was replaced with the more streamlined purchase environment of the

56



online, consumers changed their purchasing habits, or indeed refrained from purchase altogether,

enough to make both distributors and publishers question manga’s viability. This is elaborated on by

Lundström (Interview 3). The chance discovery of finding something interesting in a bookstore or

compilation album, and subsequently becoming interested enough to buy an album, was replaced

with the more focused online purchase of what one already knew was good. This made the online

storefronts well equipped to sell the biggest manga hits but less so to market the large quantity of

genre duplicates the Swedish publishers banked on to all sell equally well. Online the browsing role

was instead filled by the free alternative illegal scanlations, where sites could provide samples or

entire series without the risk to customers of wasting their money.

Interview with librarian Christina Neu (Interview 8) also showed signs of this reader transition from

the older manga sources onto the web. In the Background chapter, it could be seen how, much the

same as for the publishing industry at large, interest in reading manga in libraries decreased as

libraries had fewer manga to purchase and present readers with (Johnsson, 2014).

When Librarian Christina Neu (Interview 8) was asked about manga readership, the respondent

claim the manga aisles receive less and less visitors now than during previous years. When asked

why Neu,  here  in  line and consistent  with Johnsson’s  results,  responded that  while  the  library

consistently tried to purchase well reviewed manga, as time went by and publishers backed out of

the business this became harder, with reader loss following shortly after. Neu also discussed another

reason  for  libraries  losing  the  interest  of  manga  fans.  With  publishers  going  out  of  business,

restocking old albums is no longer possible to do. As such, as the years go by, libraries will become

increasingly unable to provide readers with complete packages, further incentivising the move from

the failing physical market to the plentiful digital realm. While library readership was reportedly

still high in Johnsson’s report, it was shrinking, and this shrinkage is mirrored in Neu’s account of

later year’s visitor interest.

Readers could in conclusion be seen to migrate from both the retail stores as well as other physical

distribution platforms that provided translated manga. They increasingly went to the online web

based distribution platforms separate from the SMPI, and in the case of illegal sites, the global

manga industry instead, leading to the viability of manga distribution and publishing to decrease.

6.1.4 Market and Demographic Saturation

Together, the above issues of the market needing continually released material to stay profitable,

and the unwillingness of the Swedish publishers to commit to the manga format on a deeper level

led to two other issues as a result; Market saturation and demographic saturation.
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Publisher Andreasson points towards the over-saturated nature of the market as it is presented above

as  a  potential  issue  for  the  SMPI’s  health.  This  is  something  Simon  Lundström (Interview 3)

seconded in their assessment as well saying that it, together with a unmonzetized reader transition to

accessing manga online, were very important issues for the local publishing scenes decline. 

Market saturation here refers to the extent by which new manga were bought in for publishing at a

rate that extended beyond the ability or interest of the intended audience to support the initiative

through sales. Andreasson (Interview 1) mention how Japanese publishers Bonnier Carlsen at the

time was in contact with, warned about the fast rate of publishing new manga that was taking place,

worrying about the long term viability of the endeavor. Rather than listen, large scale publishers

according to Andreasson, was hoping to find “the next Dragon Ball” and competed to this end to

publish as many big hit titles as possible, also in accordance with the above discussed competitive

streak Swedish publishing operates under. This would lead to a market where customers only able

to buy a few albums would be spread too thin over too many different products. 

Aside from market saturation and too many released titles, demographic saturation also plays a part

in the issue market collapse. As mentioned above, from a demographic perspective, the Swedish

market actors never extended the reach of the licensed content much beyond the scope of manga for

children or teens, leading to a situation where every actor on the market were competing for roughly

the same audience with the same type of content. Simon Lundström (Interview 3) discussed how

even as manga for young boys were the most popular in terms of target audience, very little genre

variation within the spectrum could be seen. In Japan Lundström explained, shonen manga would

encompass a variety of genres both in terms of plotlines and structure. Romance for young boys the

respondent continued,  be they examples of the rowdier “magical girlfriend” sub-genre, or a more

down to earth drama was never to any real extent brought into Sweden, where instead boys’ manga

most  often  encompassed  popular  action  stories,  to  some  extent  as  a  consequence  of  the

aforementioned search for the next big hit. Dragon Ball, Naruto, and One Piece as an example, are

all part of the same genre of shonen manga, with about the same audience in mind. It should be

noted that as mentioned previously Andreasson (Interview 1) describe how in the later stages manga

for  girls  were  becoming  more  and  more  common  in  the  region,  just  as  in  terms  of  reader

demographics,  for  boys  or  not,  manga as  it  was  published during  the early years,  saw a large

amount of readers that also were girls, paving way for marketing pushes in that direction later on.

However, initial popularity of the first genres or not, the respondents came to the conclusion that

failure to adapt and broaden the scope of manga publishing, slowly saturated the market with a

large  amount  of  titles  that  filled  basically  the  same  cultural  niche,  strengthening  the  problem

described above of too many titles spread on to few readers. An issue not made lighter by said
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demography not really being able to purchase a lot of products through their allowance (Interview

2; 3). This was not made easier by how the purchase of one manga license often came with the

contracted  purchase  of  a  certain  number  of  albums  or  other  manga  series  attached  from  the

contractors in Japan (Interview 1; 5), making it hard for publishers to try new genres or series out

without having to commit wholeheartedly to them.

In both  of  the  saturation  cases  above,  and as  seen  in  the  situation  reported  on by library and

storefront respondents in the previous segment, the end result of the issues led to an increase of

manga consumed online. As Lee (2012) claims, a key driving factor for pirating manga content is

availability, both in terms of actual ability to buy the product, and to be able to have products to buy

one wants.  As emerging demographics  in  the  now large and growing female comic  readership

(Interview 10),  and the growing group of both boy and girl  veteran readers became larger,  the

continued purchase of licenses for nothing but manga for boys 8-13 made the extended readership

of said groups difficult to the point where many of this papers respondents independently concluded

this was one of the main reasons for readers migrating to the online, leaving the locally published

manga unbought even as the different groups kept reading. When asked it was indeed the issue of

sales per album that editor Jauhiainen of B Wahlström reported on being the biggest issue for its

manga publishing (Interview 6). In short, there was too little support for the diverse nature of the

manga audience being catered to by the publishers, that they as a result found themselves competing

against the innumerable amount of manga available online, both for free and through the global

stores. When readers moved to those manga sources instead, libraries, physical stores and publisher

outlets were left unable to translate readership into consumption. This made continued support for

the  local  translation  and  publishing  industry  economically  unviable,  which  led  to  its  gradual

dismantling.

These problems were not necessarily lost on publishers however, and to present a picture of them as

ignorant would be problematic. Kami Anani of Ordbilder Media (Interview 5) notes that actions to

avoid both the saturated shonen market other publishers pursued and to stay competitive against the

online manga sources were taken by the publisher. Series the publisher chose to release were picked

specifically due to them being from smaller more timid Japanese publishers, as well as not having

been published in the west before. In so doing Ordbilder ran both less risk of competing with pre-

existing scanlations and facing the demands of demanding publishing giants. Similarly manga with

age and gender demographics that were less set in stone was also chosen so as to be able to cater to

the entire spectrum of potential buyers. Publishers in Japan was also sought out that were small

enough to be approachable on more even terms (Interview 4; 5) Editor Jauhiainen of B Wahlström
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reported  a  similar  mindset,  trying  their  best  to  bring  in  a  relatively  broad  scope  of  products

(Interview 6). Had enough time been invested Lundström and Strömberg both claimed, the Swedish

marked might have graduated to publish the wider variety of manga necessary for the industry’s

long term health (Interview 3; 10). Indeed Lundström (Interview 3) mentioned how there had been

talks of manga for adults being published, not making it out of planning stages. However as Batista

put it, for such an investment to be a success would have required the larger publishers to have

made an effort to understand the medium beyond the demographic specifications of their first initial

success of  Dragon Ball. And as she, as well as respondents Andreasson, Lundström, Anani and

Strömberg reported in the above Industry Immersion chapter, this seems to not have been the case,

why no such pushes were initiated. 

6.1.5 Summarizing Market Related Issues

In summation of the chapter, the harsh market conditions, both stemming from the demands of

Japanese publishers as well as from the competitive book market made manga publishing difficult

in Sweden. This difficulty could be felt by both publishers and distribution platforms. Coupled with

that,  a  difficulty  to  understand  or  properly  invest  time  in  the  medium  was  reported  on  by

respondents, which led to resources being allocated from manga rather than into it as publishing got

harder. Lapses in demographic coverage led to readers relinquishing the translated albums to find

other material online, further complicating the prospect of profit found in manga. With readers, or

more correctly buyers dwindling, large scale publishers found themselves loosing money from the

manga venture.  Smaller publishers and storefronts that specialized in manga, could weather the

storm and adapt to  customer needs  better,  as demonstrated by Sfbok, Nosebleed and Ordbilder

Media lasting well beyond the final pull-out of large publishers in 2013. They too however felt the

market for manga shrink and saw reductions in their ability to partake, either through sales figures

dropping or the market conditions making it harder to conduct business. There are connections to be

made here between the manga medium’s close resemblance to a cultural industry as discussed in the

Theoretical  Perspectives chapter.  The  need  to  produce  and  then  have  subsidiaries  sell  large

quantities of manga is part of the Japanese publisher’s current plan to supplement both the regional

economy of Japan, as well as it’s domestic manga industry (Kinsella, 1999; Calcagnini et al. 2011;

Kawamata,  2017).  The Swedish  publishing  companies  had to  focus  their  efforts  on  what  they

perceived  as  core  demographics  so  as  to  mitigate  the  risks  of  publishing  in  a  low-margin

competitive environment, while also upholding their end of the bargain in relation to the demands

of the Japanese publishing houses. As suggested in the Theoretical Perspectives chapter, the macro

structure of the global manga industry, can therefore be reported on as having had an impact on the
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subsidiary this paper studies, even as local conditions still affected it greatly as well.

However  these  cannot  be  seen  as  the  only  causes  for  the  SMPI  to  regress.  Respondents  also

presented arguments pointing towards a different but related set of local conditions as cause for

change and decline within the manga sphere. These conditions, presented below under the header

Cultural Attitude Towards Manga revolve more around the underlying causes for both the reader

migration, as well as the lack of support for an extended manga industry among Swedish publishers.

6.2 Cultural Attitude Towards Manga

An important issue respondents reported on in relation to manga publishing was the cultural attitude

surrounding it. Cultural attitude in this case refers to the Ganz-like stratification among forms  of

cultural expression reported in the  Theoretical Perspectives chapter, and is explored below, split

into two sub-chapters. 1; Manga as Always For Children, in which the way the cultural attitude very

generally can be said to angle the understanding of manga to be mainly a medium for children is

discussed. 2; Consequences for Publishers, where the ways this cultural attitude can be seen to have

an enhancing effect on the issues presented in the  Market Related Issues chapter. 3;  Effects on

Readers where in a similar fashion manga readers are discussed in relation to cultural attitudes.

There is a slight overlap between the issues presented in this chapter and ones presented in the

chapter above, as the consequences for the attitudes discussed here helped direct the market to make

the decisions discussed as issues above.

 

6.2.1 Manga as Always For Children

The prevailing attitude towards the medium with a high level of influence on how it came to be

treated is that of its close connection to children’s literature. First the origins of this can be traced

back to the generally low cultural standing comics in general historically have held in Sweden as

described earlier (Strömberg, 2007; Johnsson, 2014). Fujiwara in analyzing the problem of inherent

prejudice towards manga as a medium, claims that while comics have had a long societal presence,

few institutions takes it as seriously as other forms of art. This goes for both western and eastern

comics Fujiwara says, this being directly linked to the way the formats are viewed as a lesser art

form due to it being for children (Fujiwara,  2010).  This is seconded by Batista and Lundström

(Interview 3;  4)  who both  stated  that  they believe  this  negative  attitude  to  affect  the  medium

negatively. Batista (Interview 4) in many ways echoing Fujiwara (2010) described it as the medium

becoming mistreated in a way that always presented it in a negative light. If manga was viewed as a

child’s medium, that meant, in the eyes of the cultural establishment it was shallow thrash culture. If

it on the other hand contained violent, sexual or otherwise adult themes, it was instead considered
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dangerous thrash culture.  Batista, is careful to note that they perceived this as an extension of

establishment contempt for youth culture more in general, that spilled over to affect manga. As such

since manga was uniformly put in the children's literature category,  it  saw its cultural  value go

down, even as comics more generally was becoming more accepted and highly regarded. In recent

years, according to Strömberg (Interview 10) comics as a medium are starting to be viewed more

favorably. At the time this study is conducted Strömberg (Interview 10) looks back over 25 years

and sees a net positive in terms of changing attitudes towards comics. David Borgström of Sfbok

(Interview 2) similarly claims that comics and manga have been relatively normalized among the

now more tolerant general public.

During the years when the SMPI saw decline, the western and domestic comic industries in Sweden

saw changes  come over  it  relevant  to  such attitude  shifts.  In  an  article conducted  by Joachim

Sundell of newspaper  Sydsvenskan in March 2013, representatives of the Swedish comic scene,

both editors, artists and scholars point towards the simultaneous death of the industry, with 90%

lowered sales overall during the millennial years, coupled together with the emergent popularity of

comics as a medium and its transition into the sphere of high culture (Sundell, 2013 Serien är död).

While mass sales and the weekly comic magazine were universally receding. The reach and impact

of the medium as such however was going up, with more varied demographics reached, and most

importantly,  said  demographics  participating  in  comic  creation  themselves  (ibid.).  What  had

happened, according to Strömberg, making an appearance in the article, is that while industrially

produced comics, in the traditional sense of weekly magazines had started to die off. Comic albums

both domestic and international, with more specified styles and topics have become more popular.

While it lost its mass audience he claims, the comic medium have found a place in high culture as

its content became more topical and more intellectually minded. Similarly Johannes Klenell, editor

at  publisher  Galago  claimed  that  as  comics  became  topically  more  interesting,  its  audience

transitioning from its traditional strongholds in male nerd culture into that of the politically and

culturally interested city dwellers traditionally in a position of denomination on what is considered

high or low culture (ibid.).

For manga, what this means is that the cultural landscape that comics residing in Sweden faces

around and after the end of the millenniums first decade is problematically misaligned with the

strategies Kawamata (2017) describes are starting to be employed by the Japanese cultural industry

surrounding it. Current international medium development goes according to exactly the catch-all

mass distribution that is slowly loosing ground in the country. Adding to that how the domestic

attitude  towards  manga  almost  automatically  decided  to  consider  the  entire  format  to  be  for

children, and both the cultural attitudes as well as business practice aspects of the industry can be
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seen as skewering the potential output further.

Given the  cultural  position  of  manga as  children’s  literature,  and the  lack  of  previous  releases

outside this demographic constraint, manga faced a problem where it was on the one hand viewed

and marketed as something for children and young teens, while containing much content for older

audiences.  This  led  to  a  dual  problematic  where  most  of  the  locally released  manga were  too

shallow for teens and adults, and in the cases content for more mature readers were released, made

the medium seem too violent or sexually explicit for children. In this way, cultural attitudes may

well be partially responsible for reinforcing the business practice patterns that the decline of the

industry as described in the previous chapter drove readers away. Especially given how the  the

marketing strategy of Japanese publishers that so far continues the trend of mainly exporting manga

for  children,  while  marketing  and producing  less  content  geared  towards  older  audiences  both

domestically and abroad enhances  it  further  (Calcagnini  et  al.  2011;  Kawamata,  2017).  Manga

therefore, at a very inopportune time came to be normalized into the popular mass culture reserved

for children,  at  a time and place when this  was already receiving less cultural  support.  As the

chapter moves on, this is explores from a perspective of what this means for publishers, distributors

and readers, to have manga be treated in such a uniform fashion.

6.2.2 Consequences for Publishers

For the most part, the consequences for the publishing focus on a few types of genres have been

discussed  in  the  previous  Market  Related  Issues chapter  as  readers  lost  interest  in  the  content

provided by the SMPI. It is however relevant to briefly touch upon the issues of reader migration

and choices around what genres to publish from a perspective of cultural attitudes as well. This as

the treatment of the medium as for children, as well as the inherent prejudice against such cultural

content, can be argued to be closely related to the business decisions that turned out to be damaging

to the SMPI.

For publishers the manga as for children attitude did not become an issue until sales started to go

down around 2007. As Batista (Interview 4) put it, it should be taken into consideration that most

large scale manga publishers such as Bonnier Carlsen and Egmont Kärnan mainly worked with

children’s literature to begin with. As such it is to be expected they would favor catering to the

demographics they expected to be working with. It did however as seen above over time become an

issue when the reader base got older as seen when readers migrated to the more diverse flows

online.  Another instance when the attitude that manga was only for children also presented an issue

was whenever this was proved not to be the case. As the attitude is based more on preconceptions

about the nature of comic books (Andersson, 2007; Fujuwara, 2010; Carlsson and Dungert, 2011)
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respondents could report instances where manga was very clearly not for children at all and this

needed to be handled by the SMPI. Lundström and Anani both mentioned how the teen manga

Death Note was up for translation by Egmont Kärnan, but it was pulled during pre-production due

to  its  graphic  content  not  being  fit  for  children  even  as  this  was  not  the  target  demographic

(Interview  3;  5).  Adult  or  teen  manga  respondents  said  were,  along  these  lines,  treated  as

problematic outliers rather than genres of their own and were in this respect not explored to a point

where they could find niches in the general publishing business. Hardly all manga for adults are

violently or sexually explicit, just as Strömberg (Interview 10) said hardly all manga for children

are  of  any real  quality,  or  worth  reading just  based  on their  genre  description.  Natalia  Batista

(Interview 4) called it a fire-and-forget attitude among publishers, who according to the respondent

wanted to sell pre-packaged manga directly adapted from Japan, meaning less internal reflection

over what  or which manga was brought in.  This in  part  led to  the heavy inclinations in genre

prevalence that negatively affected the SMPI market, by categorizing all manga in relation to its

suitability  to  one  demographic.  According  to  the  Batista  and  Lundström (Interview  2;  4),  the

insistence  on  locking  manga  into  the  category  of  children’s  literature  became  a  surrogate  for

understanding or adapting the format properly. One example mentioned by Batista and Borgström

(Interview 2; 4) is the problematic packaging in the monthly magazine Manga Mania. The series

found within was aimed at an older teen audience, but the way the magazine was presented also

attracted a much younger crowd as well, even as they weren’t the intended audience.

In this way, not enough effort was put into curating the medium, that was instead, as Andreasson

and Lundström put it, treated as a cash machine (Interview 1; 3). As a result of this, at the time of

the 2007 decline, and to the detriment of the SMPI, David Borgström (Interview 2) said, there was a

lot of low quality manga being translated and put into circulation, filling up the market. 

6.2.3 Effects on Readers

The attitude of manga as for only children also saw the reader base affected. As the industry focused

itself mainly on child readers, and did not follow through with products for older readers as the

years went by, the manga wave began to lose momentum and interest among parts of its reader base

(Interview 3; 4; 5; 10). On the subject of market health and longevity Simon Lundström (Interview

3) makes the argument that had the manga wave taken place over 20 years instead of ten, and

reached a broader set of generations, the SMPI had been in a better position to catch on beyond the

hype like nature the medium introduction took on. This as the potentially broader reader base would

have functioned as a more stable platform to sell products of, while also helping to normalize the

medium somewhat in the face of the low status it received for being placed outside the higher
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culture spectrum. Natalia Batista (Interview 4) reflects in similar ways on the future for manga

acceptance, saying that when the kids today reading manga grows up, the medium will be regarded

better automatically as the then current adults will be more accepting towards the medium. The

respondent  claimed  to already  see  such  change  happening  in  Europe,  where  small  publishing

companies are started by grown up enthusiasts looking to promote the medium now that they can.

Currently USA (Calcagnini et al. 2011) and France (Bouissou, 2014) are the biggest international

markets  for  manga outside Japan,  and both  countries  had well  developed and demographically

diverse comic cultures already present for manga to slip into. In Sweden by comparison there exists

a  gap between audiences  who are catered to  and those who are not by the SMPI,  making the

medium hard to penetrate for the current adult cultural denominators. This can be demonstrated to

have happened with adult manga in libraries studied by Carlsson and Dungert (2011). Be it placed

prominently or not, manga placed in the adult section never got borrowed to the same extent as

those for children, and even then mainly by kids anyway.

Librarian Christina Neu (Interview 8) reported during the interview that all manga that libraries they

had worked for bought in were done so based on reviews in the Library service official catalogue.

Said catalogue comes in demographic varieties, where Neu worked mainly with that concerning

children’s literature. Comparatively, when asking librarian Jimmy Jansson (Interview 9), working in

the  Karlstad  state  library’s  adult  comic  section  about  any  manga  purchases  bought  in,  the

respondent answered that the adult Service catalogue, did not contain reviews of any manga. Both

librarians said content could also be bought in based on recommendations from visitors, and in that

respect respondent Jansson could not report any adult interest in bringing in any manga for the

library  to  feature.  This  corresponds  closely  with  the  studies  in  the  Literature  Review chapter.

Andersson (2007) and Carlsson and Dungert (2011) where adult readers reportedly always were few

in the manga sections of respondent libraries. In part this was due to how the manga sections were

part of the children’s aisles, but also in part due to the perceived image of manga as something

mainly for children and as such not a viable option for them to browse. As Fredrik Strömberg and

Johan Andeasson put it (Interview 1; 10) said, given how the vast majority of manga brought to

Sweden for translation were for kids, it was no wonder according to them most adults believed it to

be uniformly a children’s medium.

Up until now the argument that manga is only for children has been presented in a way that risks

implying that  child-centered manga is  something negative.  This  is  not at  all  the case however.

Natalia Batista (Interview 4) discuss how manga is in a unique position specifically because the

main body of published material is aimed mainly at children puts it in a minority among the overall
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comic  range  available  in  Sweden.  If  you  want  to  read  comics  as  a  pre-teen  Batista  said,  you

basically have to read manga, since other comic formats are currently underrepresented within the

industry.  Christina Neu and David Borgström (Interview 2; 8) also mention how manga related

events at Sfbok and the Karlstad state library saw children react positively to the idea of reading as

a result of the medium centered events. Fredrik Strömberg (Interview 10) seconds the assessment

that manga aimed at children can be a force of good. Having written books on the subject he says,

that even with the variety of quality manga exhibits in mind, the fact that it makes kids read at an

age where they traditionally lapse in this regard, is commendable.

However, not only positive effects among younger readers could be reported by respondents. The

attitude  towards  manga as  for  kids  also  affected  the  reader  base’s  way of  interacting  with  the

medium in more problematic ways.  Simon Lundström (Interview 3) reported that as readers he

came in contact with grew older from child to teenager, they wanted to consume more adult manga.

As the translated range failed to provide this, a negative attitude towards the SMPI stock started to

form.  This  attitude  manifested  in  that  while  manga  as  a  format  still  was  perceived  as

demographically right for the reader, manga in Swedish was by its very nature childish. As did Pelle

Hansson (2005) report their respondents to claim, Lundström (Interview 3) pointed towards his own

experiences, having seen a disdain for manga in Swedish developing as readers needs were not met.

Online, manga aimed at older demographics are easy to find, and so many would relinquish the

stock provided by the SMPI to instead read in english online.  English as a result became seen by

teens  to  sound  and  feel  cooler  Lundström said,  and  was  therefore  to  prefer  compared  to  the

domestic language that by its very nature both was not as interesting, and provided less content

from  desirable  genres.  As  customers  no  longer  found  what  they  wanted  in  stores,  a  gradual

tolerance  gotten  from reading  manga  online,  normalized  English  as  the  main  lingual  form to

consume manga in, further scraping away the cultural hold of manga in Swedish. This was further

reinforced by how manga translated to Swedish often were some issues behind American releases.

Lundström believed that when readers did not need to wait for the legal album to arrive, and read

parts of the manga in English, purchases of Swedish albums became harder to motivate. This since

first it was content already consumed, and second because returning to the less cool mother tongue

felt weird after having experienced it in English. In this way the reader migration reported in the

Market Related Issues chapter, in part have their origins in the way manga was perceived culturally

at inception.

6.2.3 Summarizing Cultural Attitude Towards Manga

In summary it can be said that the cultural environment manga found itself in upon inception into
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Sweden was problematic at best, and outright hostile at worst. Where cultural observer and comic

veteran Fredrik Strömberg (Interview 10) could attest that manga both did a lot of good arriving

when it did, and was in no way subjected to the same kind of prejudices he had seen leveled at

comics in the past, it  was not automatically adopted either. A prevailing attitude of manga as a

format being nothing but a series of genres for children, transferred itself into a policy for decision

making where the larger publishers would focus almost all their efforts into a few select genres.

This would have consequences for the long term cultivation of the medium as it would help to

reinforce the issues of demographic coverage and saturation presented in the Market Related Issues

chapter. The attitude was responsible for, as Natalia Batista (Interview 4) put it, a lose-lose situation

for manga as a cultural form of expression. This as it was admonished both for being too shallow as

a whole by the cultural establishment when genres for children were discussed, or in reversal for

being harmful to kids when applied to genres not meant for that demographic. Batista considered

this to be endemic to a cultural establishment that in the best case did not fully understand youth

culture, and worst case held it in contempt.

This  absolutist  view on manga as  one whole,  would  see  consequences  to  the large  publishers’

choices  in  terms  of  demographic  coverage,  as  many  genres  were  avoided  or  otherwise

underrepresented compared to others. This brought on consequences for readership numbers.

As readers grew out of the predominantly child-centered genres and wanted to keep reading, their

only alternative was manga in English provided outside the SMPI, either online through scanlation

websites or through outlets such as Sfbok. As demonstrated here this development had its roots not

only in how publishers had tried to breach the market in a competitive way, but also with cultural

the attitude towards manga as culture products for children.

Manga had however at inception been a fresh gust of air, and as Strömberg (Interview 10) claimed,

its inception might well have been an important point of influence on the cultural landscape of

Sweden. As such it is important to look at some of the positive aspects of the industry to understand

the extent of their beneficial effects on the industry.

6.3 Diversity

Aside from issues pertaining to the market organization surrounding the SMPI, and the cultural

attitudes, positive effects on medium participation diversity could be found. This is the last major

theme mentioned among respondents  in  relation  to  the  study and is  organized  into  two major

themes. 1; Reader Diversity, discussing the emergence of manga in relation to how it jump-started

female demographics into becoming both interested in comics, as well as explicitly catered to. The

second  theme  is  2;  Author  Diversity,  where  the  new  demographics  interest  in  the  medium is
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discussed  in  relation  to  the  extended consequence  of  broader  artist  participation  among  reader

groups.

6.3.1 Reader Diversity

An important change to the way the inception of manga affected the comic industry according to

respondents is how it facilitated an increased diversity among reader demographics. At the time of

the  late  1990 Fredrik  Strömberg  (Interview 10)  mentions  how the  large  scale  publishers  were

actively discussing to dismantle the comic publishing industry altogether as it was believed to no

longer be a viable source of income. For manga to arrive when it did Strömberg says, was very

important  to  the  Swedish  comic  scene,  as  it  ensured  domestic  production  was  not  dismantled.

Manga, in comparison to the slowly declining weeklies companies had published so far, had at

inception excited a variety of demographics to read and buy comics that in some cases never had

been interested  before,  and was  in  this  way according to  the  respondent  integral  to  the  future

developments of the domestic cultural sphere.

David of Sfbok (Interview 2) discuss how in the years after the manga wave ended, both in terms of

general comic sales, eastern and western traditions combined, higher sales figures can be noted.

This the respondent mused was due to manga opening the way for its readers to become interested

in western comics as well, as a result of them being exposed to and interested in manga. As time

went on David says, the manga medium affected the demographic variance in comic purchases.

Young girls and adult women have traditionally been groups not necessarily catered to within the

comic media sphere, and as a result, sales figures among these demographics has not been as high

as  among the  more  traditional  young men and boys.  Manga,  having a  much longer  history of

specifically providing content to girls (Prough, 2011), was more desirable as, previously girls had

been  given  the  meager  set  of  choices  between,  low  quality  “pink”  (Interview  2)  comics,  not

participating at all, or partaking in content geared towards other groups. With the arrival of manga,

often  featuring  “tough  girls”  and  equally  tough  plotlines  to  a  more  normalized  extent,  an

opportunity  for  girls  and  young  women  arrived  to  read  and  become  invested  in  stories  that

previously had not been aimed at them. This could be said to be leading to an increase in hobby

participation the respondent considered very important for the long term health  of the industry

(Interview 2). As the medium provided a platform for representation, previously rare in western

comics, girls and young women became a relevant if not main demographic part of the broader

comic market that previously had considered them separate. While not entirely the manga medium’s

doing, the respondent pointed towards how as the viability of groups outside the traditional fanbase

becoming apparent, increases in awareness towards demographic diversity could be seen to spread
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to the west as well, with modern runs of classic heroes and narratives from America doing a better

job at taking its increasingly diverse fanbase into account, leading to a broader and healthier market

in terms of character representation and content that distributors such as Sfbok benefited from.

This sentiment of the possibilities for broader demographic coverage was seen returning among

respondents and other sources as well. Fredrik Strömberg (Interview 10) noted that currently girls

and young women read more comics than men. Natalia Batista (Interview 4) also took note of the

high readership and creative participation among girls that she experienced in relation to her own

work  and  her  contacts  abroad.  Simon  Lundström (Interview 3)  lamented  the  unwillingness  of

Swedish publishers to take the leap into more diversity and content variety as an important factor in

the subsequent decline of manga sales as time went on, and similar to David Borgström (Interview

2) considered the broadening of comic culture to normalize the inclusion of narratives by and for

women to have been an important factor in why manga caught on in the first place. Lundström

(Interview 3) mentions how in terms of genre content, demographic diversity is not as simple as just

constraining one genre per gender or group, but rather demographic output is made up of a variety

of genres.  There is  romance for  boys that  is  different  in  tone or  focus than that  for girls,  and

similarly other  genres  are  treated the same.  In Sweden Lundström said,  very few genres  were

explored. The respondent gave the example of shonen-romance, that is romance manga for boys,

not being published or translated, while the amount of shonen comics focusing on tournament style

combat encounters was taken in to the point of market saturation. In this sense boy’s manga sold the

most for a long while, but even there demographic variety was an issue. On the subject of female

demography Natalia Batista mentioned how in her experience, girls constitute the more reliable of

the two genders in terms of customership (Interview 4). Manga is read and lauded by both gender

demographics, and it functions as a very important source for literature for young boys during the

ages they statistically read the least  (Strömberg,  2007;  Interview 10).  Batista  however,  through

accounts both of previous editor at Tokyopop-Germany Joachim Kaps as well as through her own

experience could describe how in general, genres for girls sell better and more continuously than

genres for boys. In Germany, the respondent claims, publishers are reluctant to purchase rights to

release long running shonen series because they on average only sell above the profit margin for

about 12 books before becoming loosing propositions to publish. As such they say, given the long

running nature of shonen manga, and the expectations of both fans and Japanese publishers to finish

a series one buys into, boys’ manga from genres traditionally brought in en masse is rejected in

favor of shorter shojo manga for girls. This as where boys as customers statistically only purchase a

certain number of books before moving on, or read the rest online, girls remain long-term customers

at  a  higher  rate,  something  Batista  also  notices  is  the  case  with  their  own  products  as  well
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(Interview 4). Kami Anani replied the same in regards to Ordbilder’s sales,  it  is noticeable the

respondent says, how today the biggest sales demographic for manga are women/girls (Interview 5).

6.3.2 Author Diversity

As mentioned previously in the Cultural Attitude Towards Manga chapter (Sundell, 2013 Serien är

död),  diversity among reader  demographics is  not only relevant in terms of who can be found

reading or buying manga and subsequently comics, but also in who is currently making them. While

female  writers  of  comics  have  most  certainly  existed  in  a  western  comic  context  (Kvinnliga

serietecknare I fokus, 2013), women writers having had a prominent leading part  of the manga

scene since the 1960’s (Prough, 2011), has comparatively led to a market much more open to the

participation of female writers and stories aimed at the group as a demography. Many of this paper’s

respondents, David Borgström of Sfbok (Interview 2), as well as as Simon Lundström (Interview 3)

and Natalia Batista (Interview 4), all point towards the emergence of manga in the Swedish context

as having similarly helped revitalize the local market in terms of the number of demographics with

members actively participating. As was the case for Batista (Interview 4) and many of the many

female  artists  currently  working  within  the  Swedish  scene (Sundell,  2013  Serien  är  död),  the

exposure to a comic medium aimed directly at them, as was the case first with  Sailor Moon on

television,  and later  through the manga boom, was very important  to  both spark an interest  in

comics and manga that in part led to the current legitimizing of the art-form within local culture.

This is not to say that every female comic artist today operating in Sweden does so influenced by

the manga medium and format, as this paper could not make such a leap of assumption, but the

normalization of female participation in the cultural sphere of comics was made much easier by the

emergence of the manga medium in the local context in the early 2000’s. This is something David

Borgström also hopes will happen with ethnic demographics as well, a group the respondent notes

is still relatively out of the comic/manga loop (Interview 2).

With regard to diversity and demographic inclusion, in terms of manga story and structure, gender

demography is closely tied to how the comic is shaped by editors and authors. Both Prough (2011)

as  well  as  Adam  Schwartz  and  Eliane  Rubinstein-Ávila  in  Understanding  the  manga  hype:

Uncovering the multimodality of comic-book literacies (2006) note that often content aimed at girls

is  both  iterative  on gender  roles  and norms,  while  also  providing platforms  for  resistance  and

narrative exploration of issues central to the demographic. In this sense manga is reinforcing the

norms of gender while also allowing its readers some wiggle room, and as such should not be

considered  revolutionary  as  much  as  a  medium  where  gender  representation  is  normatively
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conducted for all genders and not just the one, often as Prough discusses, for economic reasons

(2011). To some extent Prough described, gender roles are not just tapped into, but also reinforced

and encouraged among its  user-base to facilitate a closer overlap between expectations and the

content provided so as to be able to sell more consistent volumes of paperbacks or weeklies where

the edited manga is published (ibid.). Schwartz and Rubinstein-Ávila point towards demographic

overlap to be possible within one and the same manga, with values or imagery associated with

content appealing towards boys or girls, co-opted into manga for the opposite gender to allow for a

sales friendly overlap between interested readers to take place  (Schwartz and Rubinstein-Ávila,

2006).  A Shojo manga for  girls  where  a  central  conflict  revolves  around an issue the industry

considers  relevant  to  present  its  female  readers  with,  such  as  the  conflicting  obligations  of

motherhood and the sacrifice of heroism the main character is faced with as is the case in the

authors’ example of the manga Sailor Moon, is made part of the manga together with content the

editor considers appealing to a potential male audience, such as the sex appeal of the main heroine

(ibid.). In this way gender-roles are presented and potentially reinforced to readers of the manga

even as said readers remain in control of their personal interpretation and can chose how to interact

with the tropes provided, allowing for both boys and girls to enjoy the story even as the gender

templates  provided  can  be  adhered  to,  ignored  or  subjected  to  critical  reading.  Relevant  to

remember for the discussion this paper is attempting is how diversity at the level of industry and the

powerful editors is economically motivated rather than ethically, and gendered content is the norm

rather than an exception within the manga medium.

6.3.3 Summarizing Diversity

To summarize this chapter it can be said that respondents could demonstrate how the admission of

manga  into  the  Swedish  comic  scene  had a  positive  effect  on  gender  diversity  and  long term

industry health. Not just in terms of manga readership, but on the comic spectrum as a whole. The

surge of now interested, and role model represented, girls and women that previously had been

considered a nonviable target audience for comics, could be reported to have grown into what today

is  the  largest  reader  demographic  (Interview  2;  4;  10).  It  should  be  noted  however  that  this

demographic in terms of manga never was fully developed by the larger Swedish publishers, but

that in the comic trend that followed it, women in particular have been active both as readers and

creators (Interview 1; 2; 3; 4; 5; 10).  This most likely overlapped with more general trends in

societal openness and female friendly policy and can as such not be attributed wholly to the format

(Interview 2; 10), however having manga hold the door into an industry so previously dominated by

male readers, may well have helped. For the reasons presented in the above sub-chapters however,

71



the SMPI never managed to reap the benefits of this emerging interest group. This would prove

problematic since at the time of writing, this paper’s respondents concluded that women and girls

are the biggest single demographic buying comics and manga, be it locally produced or from the

global marketplace (Interview 4; 5).

This concludes the paper’s results presentation. What follows in its last chapter is a discussion on

what can be said to have been gained through the attempt at this field this case study represents.
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7.0 Concluding Discussion

In the following chapter the overarching research questions together with its three sub-questions are

explicitly  addressed  and  a  discussion  on  the  implications  of  the  research  here  conducted  are

provided to the reader. This based on the results that this study could present above. In order, the

research questions are first discussed to provide a definitive conclusion in relation to the case this

paper presents. After which the paper, having discussed the how’s and why’s of its study area, ends

by putting forward suggestions on what the results could mean for its research area and suggest

future studies able to provide continuation within the field. This in the sub chapter  Overarching

implications and Future Studies.

First  to  remind  readers,  the  research  questions  are  revisited,  presented  below once  more.  The

overarching question:

What  were the  reasons  behind rapid emergence  and decline  of  the  Swedish  manga publishing

industry between 2000 up until 2017?

The three sub-questions:

1. How  did  respondents  working  within  or  around  the  industry  perceive  the  Swedish  manga

publishing industry to have evolved during the period 2000-2017?

2. What were the reasons for the decline of the translation and publishing aspects of the Swedish

industry?

3. What influences if any, did the manga format have on the Swedish comic industry that preceded

it?

To answer the overarching question it can be said that Manga emerged in 2000 as a phenomenon

due to  publishers  realizing  the  economic  viability  of  the  medium,  following  Bonnier’s  sudden

success with  Dragon Ball. As time went on more and more publishers started to release manga

albums,  but  most  catered  to  the  same  demographics  and  was  hard  to  publish  as  the  Swedish

publishing system was not adapted to long running albums series. As such publishers started to

distance  themselves  from  the  medium  around  2007.  Simultaneously  the  culturally  customary

attitude towards children’s literature branded manga as a problematic medium that both resisted

uniform classification while also being understood as one whole. Readers were turned away by the

lack of  demographic variety,  and got  used to  accessing manga from outside the SMPI, further
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reducing the viability of the medium between 2008-2013 for both publishers and distributors. Over

time, one publisher and a few regional distributors with access to the global feed of translated

manga remained of the SMPI. Industrial as well as cultural, together with international as well as

domestic  were the  reasons behind this  decline.  The details  of  how and why this  took place  is

discussed in relation to the three sub-questions. 

The sub-question summary begins by discussing question 1. This question was addressed in the

Research Questions chapter as revolving around filling the knowledge gaps of previous studies. As

presented in the Results, the overall respondent description of the industry matches the one given in

the Background chapter. Changes and evolution that respondents could report on having taken place

is mostly presented in relation to the other two research question summaries below.

Change could be seen in most aspects of the manga industry, both in terms of how it was taken to

by readers,  and how it  was reasoned around by publishers,  these changes were reported on to

oftentimes vary. Respondents considered the overall development of the SMPI to be on the one

hand  positive  and  healthy  for  the  cultural  landscape  of  the  country,  but  on  the  other  hand

problematic as the industry reportedly conducted itself in ways that in part facilitated its decline.

Among publishers an attitude shift could be seen according to respondents where manga in the

beginning was viewed with skepticism, until the commercial breakthrough of  Dragon Ball. After

which respondents meant manga for a time became viewed as the golden cow of the comic and

children’s literature industries for the time until around 2007. At this point respondents say, issues

within the industry, and lower profits made publishers change their tone and start to reduce their

involvement with the format. Among distributors the reduction in reader interest came later, but still

around the years 2008-2010. Over the years readership also changed, booming in the beginning

according to respondents, and then receding in relation to the local industry that it started to pay less

attention  to.  Instead  the  western  comic  industry began to  grow and the  main  demographic  for

comics as well as what comics had been the most lucrative changed from young boys buying manga

albums to adult women buying comic albums. Comic albums were at the end of the manga wave the

main form of western comics sold in the region, which previously had seen weekly magazines be its

mainstay. Manga for its part had gone from fast growth to almost gone in seventeen years, with the

boom itself lasting for about seven. This again in concordance with what the Background chapter

could demonstrate to be already known. Respondents noted that if more time had been awarded the

format, it might have seen deeper embedding into the cultural industry. This as the SMPI evolved to

encompass a variety of potential reader demographics, few of which were catered to. As it was

however, it still made an impression on readers who, today through channels like Sfbok  or other
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globally connected distributors still access manga, even if not always legally.

The second research question explores the causes for the decline of the SMPI. This question is

where  much  of  the  focus  of  this  paper  landed  and  what  the  first  research  question  hoped  to

contextualize. As seen in the results there seems to have been a variety of reason for this to have

happened. More precisely four, that were identified in the Results chapter: International Influences,

Retail Difficulties, Negative Cultural Attitude and finally Demographic Saturation.

The first  two, International Influences  and Retail  Difficulties mainly explore the issue from an

industrial  perspective.  Here  both  the  organization  of  the  global  manga industry as  well  as  the

organization  of  the  local  literature  market  can  be  said  to  have  caused  part  of  the  decline.  As

respondents describe, being part of what is effectively a subsidiary industry to the very big Japanese

publishers  presented the small  Swedish counterparts  with a  variety of problems.  First  demands

placed on them by the large publishing houses they had chosen to associate themselves with made it

hard to land deals that were adapted to the much smaller scale of the Swedish literature market

compared to that of Japan. To continue to allow translations to such a small language region when

the international market already was in place, did not fit well with the current push to maximize

effectiveness the publishers in Japan worked on. In addition as said international market already

was in place, global flows of manga could be readily accessed by Swedish readers now that they

knew they were there, effectively putting the local publishers into a position of competition with

both the legal and illegal global flow of information.

On the side of the local industry, pertaining to the issues of retail difficulties, problems where the

Swedish literature market were not prepared to handle the manga format as it differed from what the

publishers were used to sell. Small bookstores and similar outlets had a hard time balancing how

many albums to order, leading to a slow but steady reduction of manga that was placed in stores. In

the end most  non-specialists  stopped selling manga altogether,  pushing readers  further  into  the

global manga market.

Another local issue pushing readers away was that of book pricing schemes. Contrary to Japan,

where book pricing between different outlets are fixed, Sweden’s unregulated book market makes

for a risky environment for publishers to try new things. For consumers it also means that larger

outlets, especially online will be able to charge less than smaller stores that need to pay more per

book in storage and purchase. In both cases, this led to manga becoming a nonviable product to

much of the publisher’s distribution chains, making manga as a whole less profitable.

These industrial reasons of international influences and retail difficulties are closely tied together

with two more interrelated issues. Those of the negative cultural attitude towards manga, and lack
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of demographic coverage.

First, respondents reported that manga had been somewhat misunderstood in Sweden as being a

medium consisting only of genres for kids. This led to a variety of issues as this is not the entire

picture. As a plethora of genres do exist, the medium faced backlash for going in both opposite

directions. When manga was reported to overstep the boundaries of what was deemed to be child-

friendly, the medium was chastised for being harmful to the younger demographics it was believed

to universally be for. On the other hand when manga was released well within the boundaries of

children’s literature, it was sneered on for being shallow and low brow. This seems to be a leftover

from the not too distant past of 1990 and back. Previously, the negative attitude towards comics as a

general medium was widespread among non-enthusiasts but have over the years abated.

In part manga-as-only-for-children can be attributed to what publishers initially got into selling the

format.  All Swedish publishers that were not specialists  specifically founded to publish manga,

were first and foremost purveyors of children’s literature. As such it is not strange that most manga

ever brought in for translation belonged to genres aimed at children. Again also with the current

push in mind from the Japanese publishers, currently trying to market manga specifically at children

globally. Providing reading material for kids as such is not a problem, and welcomed by this paper’s

respondents. The issue however was that the lack of demographic coverage, again as before, led

readers to have to go online to read the adult genres not supported by the translating publishers.

Also, due to the demographic coverage only catering to children, as readers grew older, they came

to associate the Swedish translations as childish and infantile, leading to them again seeking content

they felt more in tune with online.

These four issues are intertwined in such a way that put the SMPI on the trajectory of declining

sales and gradual reader acclimatization to both the legal and illegal global manga flow as the years

went by. As the issues reinforced each other the gap between the manga readers and the Swedish

publishing industry widened until  it  could no longer be supported without steps being taken to

resolve or adapt to them.

However, the publishers, either due to not fully understanding the medium, or not being entirely

interested in keeping it around, never deigned to put in the effort needed to salvage the industry.

Due  to  this  it  was  instead  slowly  dismantled  until  only  publishers  or  distributors  specifically

interested in the medium remained, mirroring to some extent the pre manga-wave ecology of the

Swedish manga scene.

Finally before moving  on from the research questions, the third sub-question is to be discussed.

First it seems it was indeed the case that some semblance of influence can be traced between the
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Swedish comic scene and its involvement with manga publishing. This paper managed to identify

three  aspects  where  manga  had  an  influence  that  lasted  beyond  the  interest  of  the  publishing

companies.

First, as Fredrik Strömberg mentioned in their interview, manga for all intents and purposes helped

save the publishing of comics in Sweden. The format acted as a proof of concept for the doubting

publishers operating out of Sweden that comics still was a viable source of income. This at a time

where sales figures were dropping, people read less overall and comics were very much regarded as

something of a childish hobby. As seen, manga did not provide a solution to the problems that

plagued the literature market as such. But it did manage to make enough of a splash to demonstrate

the economic possibilities of comics, and saw a new generation grow up that through manga were

interested in reading  again. And when the manga translation industry slowly receded, the readers

remained.

Related, the second legacy of manga revolves around said readers. While the ability of manga to

make young boys read again was a positive thing for literature overall, and a good shift in tendency,

it was a positive return to form compared to the larger change also brought about by manga. Among

the remaining readers the manga wave had cultivated, a large number consisted of women and girls,

previously exempt from much of comic culture both in terms of representation and reader interest.

With the coming of manga girls saw themselves being catered to on a large scale, and even though

the Swedish publishing industry never got around to cultivate this side of the industry, manga added

to the developing spirit of the times and made a space for girls to participate in comics more viable.

Partly due to this as a result, the Swedish comic industry, saw itself being participated in more by

women, both as readers and artists. This transition resulted in a status rise for the comic tradition as

it operated in Sweden from the cultural low echelons of children’s fare. Instead the general attitude

shifted as comics became associated with a higher level of politically engaging cultural expression

preferred by the establishment. This however with the caveat that manga did not get to graduate to

said heights as well.

The third aspect is perhaps redundant to mention, but it is important to remember among all the talk

of the publishing industry taking a step away from manga, that the format is still being read and

bought.  Specialist  publishers  for  a  time  after  the  manga  wave  receded  still  kept  or  keep  on

publishing manga, and storefronts like Sfbok still survive off the back of its customer base. Given

how the Swedish publishing industry was so severely hamstrung by the readers’ mass migration to

manga acquisition online, the legacy of interest in the medium is to some extent characterized by its

vitality. One that, it would seem, did not wait around for it’s supply train to catch up. Today what

remains of the SMPI does so because it was able to adapt to the needs and preferences of the
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customer base, rather than try to think for it.

7.1 Overarching Implications and Future Studies

In this the final part, the paper attempts to discuss what all of the things it can demonstrate might

mean when applied to its field, as well as suggest future studies that might be conducted of the basis

of this work.

The first thing of interest is how what is found can be applied on a larger scale. It is interesting to

note that in terms of what can be said for the Swedish publishing industry’s problems seem to ring

true for the Japanese one as well.  In both cases the publishers faced gradual decline of interest

seemingly caused by the same set of business decisions. In Japan as authors such as Matsui (2009)

Calcagnini et al. (2011) and Kawamata (2017) discuss, some of the issues that led to the decline in

the  domestic  market  also  seem  connected  to  the  unwillingness  to  cover  potential  buyer

demographics. As with the Swedish market, where large swathes of potential audiences were left

wanting, the Japanese readers seem to have taken matters into their own hands in the cases the

industry does not want or dares to cater to them. The Background chapter suggests that the digital

distribution that is currently being worked on to adapt the Japanese market to modern times seem to

suffer from the same issues of under-representation it did before going digital. In a very similar

fashion, under-representation was something the Swedish market suffered for not handling properly,

in this mirroring its larger counterpart. In this the macro and micro manga industry seem to be alike.

It needs to adapt to customer needs, lest customers circumvent official channels. 

Comparatively of course the market in Japan does not have to deal with the extra hurdle of negative

cultural attitudes that attached itself to the format in Sweden. Future studies might interest itself for

other subsidiaries in other countries, to see what might be different in a variety of cultural and

industrial contexts. Such studies on manga industries such as the large subsidiaries in USA and

France already exist, some being referenced in this paper (Bouissou, 2006; Terpstra, 2012). Smaller

manga countries however seem less covered, and might bring light to more of how the micro and

the macro industries interact. A study on the releases of western comics in Japan and the industry

around that might be of interest, where the role of subsidiary and domestic market are reversed,

would also be of future interest.

The SMPI might also be more deliberately studied in relation to the western comic traditions it

according to respondents helped revitalize (Interview 2; 3; 4; 10). This work alludes somewhat to

this, but discusses the effects on the macro comic industry as part of the overt focus on the decline

of the SMPI. Future studies would do well to specifically study manga as part of the cultural sphere
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of Sweden with that as its focus, discussing its effects on a deeper level than in this paper, both in

relation to domestic and global cultural products.

Another interesting point, related to the connection between the micro and macro industry is how

the SMPI seems to in part have gone under as a result  of three actors committing to the same

mindset. In the case of the Swedish publishers, they were disinclined to adapt and learn more about

the manga format, the failure to do so was their part of what caused the subsidiary publishing and

distribution to fail. Similarly, the Japanese publishing houses’ disinterest in investing in its smaller

subsidiaries  when  issues  started  to  become  problematic  also  helped  make  manga  a  difficult

proposition.  Lastly  the  way manga  was  treated  in  Sweden,  as  mostly one  uniform format  for

children, and admonished for it at that, instead of understood as a broad tradition with a variety of

demographic  potential,  helped  spell  manga  publishing’s  doom  as  well.  In  all  three  cases  the

unwillingness to adapt and understand is the common factor, and as such something that might well

be of use to keep in mind for future endeavors. Especially since in the end all three actors were left

poorer for it.

Smaller publishers interested in manga were among respondents suggested as the future route for

international publishing looking to get in from outside of the mainstream flows of commerce. And

as  such  it  is  important  to  note  that  such  small  scale  publishers  might  not  get  far  if  met  by

disinclination from the manga industry,  be it the micro or the macro level exerting it.  Here too

future studies of the life and times of subsidiary publishers might be of use to construct a coherent

image of the global  manga industry.  Useful  both specifically for manga studies,  as well  as for

studying relations between different sized companies.

As for what this paper might help achieve, it demonstrates for the first time the specific causes and

end point to the manga publishing conducted in Sweden. A subject that up to this point have been

touched upon and discussed by the ones involved, but never compiled in this manner. Hopefully, as

mentioned at the beginning, future studies of the manga or otherwise comic industry might find

some use for the accounts found within.
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8.0 Limitations

What follows is a rundown of all limitations and problematic issues this paper is contested by,

presented in no particular order and pertaining both to data lapses as well as issues with the research

process.

While manga as a medium have a history in Sweden from before the manga wave of 2000 this

presence is not be elaborated on as part of the analysis. Instead a brief contextualized overview has

been provided in the discussion on manga in the Background chapter. In part this limitation of scope

is to ward off subject-sprawl, but part of it is also due to the nature of the industry at the time when

manga was more of an Asian oddity than an established medium (Lundström, 2004 as cited in

Birde, 2004). This paper focuses on the case of the Swedish publishing industry of manga as it grew

and receded after the millennium shift, and while it wouldn’t be prudent to avoid mentioning the

industry in its infancy it is briefly discussed in a manner complementary to its modern iteration in

the Background chapter rather than in the Results chapter.

The text is also not to any real extent discussing the specifics of the local anime publishing industry.

Again, mainly to avoid content-sprawl, and to some extent also because the interrelated nature of

the two mediums were at its height during the 1980’s and 90’s; period this case study does not

cover. At the time anime and manga were characterized more as “Asian film/comics” respectively

and publishing rights were in the case of anime sold in bulk to small but interested publishers by the

bigger IP-holders in Japan, who at the time tested international waters, and in the case of manga

bought  in  based  on  reader  point  of  reference,  explaining  why the  first  serialized  manga  Epix

published was one specifically about samurai warriors (Lundström, 2004 as cited in Birde, 2004).

As such, this earlier part of the industry is relatively isolated from the deliberate publishing of

manga that would take place later, where it was understood as a medium rather than a genre. While

the period is summarized during the Background sub-chapter “The manga industry in Sweden” it is

not elaborated on in terms of interview respondent choice or documents analyzed.

Language is also somewhat of a barrier as the writer of this text is not in a position to understand

Japanese, a language that much of the domestic studies of the manga industry would be written in.

As such it must be noted that whatever this paper can conclude from other works or studies, the

body of work created by Japanese scholars have been involuntarily excluded in the cases where it

has not been written in English. The thesis scope of focusing on a local subsidiary of the larger

industry lessens the impact of this limitation somewhat, but it must still be noted, as contributions

80



only available in Japanese may well have provided potential important insights.

Following is  a  list  of  respondents  that  for  one  or  the  other  reason could  not  participate  in  an

interview,  together  with  a  short  summary  of  their  role  in  the  industry  to  contextualize  the

information this  thesis  is  not  able  to  take  into  account.  This  as  the  data  loss  said respondents

represent may well have affected the way the study could approach its field.

The largest publishers Egmont Kärnan and Bonnier Carlsen are both absent from the data feed of

this paper. In Bonnier Carlsen’s case this is mitigated through the participation by Johan Andreasson

who worked for the publisher for a time. No such luck with Egmont Kärnan however. The publisher

responded that they could not participate at the time of writing this paper. In both cases it would

have been helpful to have more data from large publishers such as this.

Similarly, smaller publishers was not always either up for participation. Epix was contacted to see if

they wanted to participate, as was Peter Sparring of Cobolt Förlag. Neither was available at the

time, which again has limited the scope of the paper somewhat. Peter Sparring makes an appearance

through an article in Bild & Bubbla later on (Strömberg, 2016 Cobolt -ett nygammalt förlag), but it

would have been good for the overall quality of this work to have been able to reach many more

knowledgeable people.

It is also worth noting that any respondents here not mentioned due to the ignorance of the author

may well have been of use to this paper as well. The point here is that whatever can be ascertained

in this study is limited to the respondents that it managed to come in contact with.

In addition, due to the varied nature of how the interviews were conducted, this paper is also limited

in the cases of the respondents it managed to contact. This is worth mentioning as some are awarded

more  time  than  others.  This  is  mainly  an  issue  where  respondents  who  were  too  busy  to  be

interviewed  in  person  or  over  Skype  could  still  participate  through  e-mail.  Since  the  mailed

questions could not be discussed as much as presented,  respondents were not given much of a

chance to elaborate on their answers. The unfortunate consequence for this was that in terms of

length, the six oral interviews are longer than those conducted over mail. As such this paper is not

only limited by which respondents could take the time to participate, but also in what form their

knowledge was accessed. In most cases the oral interviews are of considerable longer length than

the ones conducted over mail, and has as a result of this a lesser amount of data for use of this study.

As with the respondents that were entirely unable to participate, it shall be noted that this study is

weaker as a result of the data loss.
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From time to time this paper have come upon the issue of statistical data having been helpful to

provide clarity. Due to the below reasons it has not been able to utilize such sources properly:

Reader- as well as non-general financial statistics are as a rule difficult to come by, due to such as

respondent  Natalia  Batista  puts  it,  being  something  not  really  talked  about  among  publishers

(Interview 4). In addition, the main source of publishing statistics in the country, the annual report

compiled by the Swedish Publishing Association,  take care to avoid presenting data that is  too

specific, so as to avoid “issues of competition law” (Wikberg, 2016 p. 8). Within the reports that are

made available through their website, statistical categories such as companies or genres, have been

clumped  together  to  protect  specific  sales  figures  that  could  risk  compromising  individual

companies’ competitiveness if disclosed. This paper’s author cannot be certain they can interpret

such broad numbers correctly when applied to such a specific field as manga publishing research

when they are meant to be read more generally. In a similar vein, company specific statistics cannot

be found as they are not openly disclosed by publishers. Among respondents, some like Natalia

Batista were willing to share statistical data, while others, often due to the large time span between

the time of writing and the manga boom period, either had no access to data, or did not want to give

out risky estimates. As such this paper for the most part avoids using statistics to make its case,

sacrificing the validity of numbers for the reliability of being certain of the facts presented.

Due  to  the  time-span this  paper  seeks  to  cover,  respondents  often  answered questions  without

exactly being able to give a date or even specific year an event happened or tendency started to

materialize. To some extent this is understandable given how some respondents no longer work in

the manga industry or just forgot exactly when events took place in the 17 year span, but in part this

issue stems from this paper’s author’s failure to conduct the interviews in such a way where such

information was consistently disclosed. In both cases this still presents the paper with an issue big

enough it  has to be mentioned, and have caused issues with the  Results chapter where the text

cannot be as clear as it would have hoped in matters of when exactly events of interest took place. 
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10.0 Appendix

Below,  the  template  questions  for  all  interviews  are  provided,  together  with  the  interviews

conducted for this study. As mentioned in the  Methodology chapter interviews were conducted in

Swedish  and  in  a  semi  structured  manner.  As  such,  variance  among  interviews  in  terms  of

adherence to the template varies, both in relation to the order questions are asked, and the focus put

on each question, some having been conducted more closely to form than others. Also mentioned in

the  Limitations sub-chapter is the varying length of the interviews. Some respondents had more

time on their hands than others, and could participate for longer interviews. Others were too busy to

stay long, or even participate other than over mail. This is relevant to keep in mind as it has affected

the general outcome of the study. Translations to English of the interviews are not provided. This as

there was a risk what was said would be distorted by the author’s translation.

10.1 Interview Question Template

This is the template from which all variations on interviews conducted are based. Among interviews

variations  most  often  consisted  of  a  different  order  questions  were  asked  in,  however  in  the

instances  of interview 7,  8,  and 9 larger variance was utilized.  This as these respondents were

approached in regards to knowledge in their possession based on their vocations, rather than from

being directly embedded in the SMPI. As such, asking them questions regarding the inner workings

of the industry would not have been proper use of their time, why these interviews vary to a larger

extent than the others. Given the variance between them and the template, they are provided below

as well. The seven remaining interviews however are in terms of contents and general shape closely

applicable to the below template. Specific details can be found in the transcriptions of the respective

interview.

As  mentioned  in  the  Methodology chapter,  the  template  is  split  into  four  rough  categories;

Introductory questions, broad industry establishment questions, questions focusing on the state of

the industry as time went on, and a final category asking about its decline. Interviews conducted in

person or over Skype often contained a variety of follow up questions. Questions were numbered in

interviews conducted over e-mail, and asterisk stars were added to those busy respondents were

encouraged to answer first if their time was short. Following is the standard template for respondent

questions as it was used for the interviews:

Intro questions:

-Please tell me your name and your occupation.
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-How long have you been involved in the manga industry?

-In what way?

-Where?

-At what time was this?

-How did you first come into contact with manga?

Category 1 questions:

1. How did you [person or company] establish yourself in the manga business?

-What contact did you have with international actors?

-Where in the world did you have international contacts?

-What was your role in relation to them [the international actors]?

-How did the licencing process for manga take place?

2. Did the stock you purchased change over the years?

-What did you bring in?

-What decided what you brought in?

-Did you decide for yourself/yourselves?

Category 2 questions:

3. As an open question, what were some key events or points in time for the the manga industry and

for the part in it you participated through?

4. What attitude towards comics and manga have you seen over the years among swedes?

-What is you perception on the tolerance towards manga?

-Is it appreciated or not?

-Is it differentiated from other comic formats?

-Has and if so how has this changed over time?

-What is generally viewed the most positive/negative would you say?

5. Why do you think manga started to be published in Sweden?

6. What sold the best in your experience?
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7. In regards to license purchases, did any sort of standardization or broadening of the variety of

manga purchased take place?

-More or less types of manga in the beginning or at the end?

-What groups within the industry pushed towards what type of involvement?

Category 3 questions:

8. What worked well and what worked less well within the manga industry, from your perspective?

-What successes and setbacks were there to speak of?

9. Today the local publishing industry is all but dismantled. What causes would you say can be seen

behind this development?

10. Do you believe that the 2008 financial crisis has anything to do with the collapse? And if so

how?

-Did you ever notice the crisis in some way within the industry?

11. Later in the 2000’s Japanese publishers start to centralize their international distribution and

publishing rights among its foreign partners. Did anything like that affect you and the organization

you operate with or within?

12. How relevant would you say filesharing activities was to the conditions the Swedish industry

operated in?

-Was filesharing ever discussed at the time [2000-2017] by anyone you knew within the industry?

-If so how?

13. What are the biggest differences in terms of the landscape manga exists in today compared to

the early 2000 and later?

Final questions:

14. How do you think manga’s future in the region might fare?

15. Would you be willing to answer any additional questions at a later date?
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10.2 Additional Templates

Three interviews were conducted based on shorter sets of interviews. Interview 7, 8 and 9 with

respondents Malin Lödén (7) and Christina Neu (8) were all around six to eight questions long and

were focused on knowledge they might have due to their respective experiences working as a store

manager and librarian respectively. The interview with librarian Jimmy Jansson (9) was conducted

based on the questions for the interview with Neu.

10.2.1 Lödén Template

1. Please tell me your name and occupation role.

2. Between what years did Akademibokhandeln distribute manga albums as part of their stock?

-Do you still stock manga?

-If so does the stock differ now compared to previous years?

3. You mentioned in the store [when the interview was agreed upon] that the decision by larger

publishers to no longer participate in the manga industry was felt by your store brand. Could you

elaborate somewhat?

-Did the viability of selling manga change over the years?

4. What publishers did you have contact with in regards to what you brought in?

-What options were open to you in regards to negotiating deals on titles or amounts brought in?

5. What did your store purchase?

-What genres or age categories did you buy? Was it varied or relatively homogeneous?

6. Were there any difficulties selling manga according to you?

-Were there any genres that were more difficult than others?

-Did you have a hard time finding space out in the store and in storage?

7. From a competition perspective, was it hard for Akademibokhandeln to sell manga compared to

other sources, like specialist storefronts and online retailers?

8. Again mentioning what was said in the store [see above bracket] that many readers started to get

their manga online. Did this happen as you still sold manga?
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-Did it affect the decision to stay or leave manga distribution?

9. Would you be available for answering additional questions at a later date?

10.2.2 Neu Template

An important note here is that since the interviews based on this template was conducted face to

face,  a variety of follow up questions not listed here was asked as well.  They are listed in the

respective transcription.

1. Please tell me about yourself and your role at the library.

2. Please tell me a little about how manga was perceived by visitors and staff when it was new.

-Did this change over time?

3. Who borrows manga?

-Who used to borrow manga?

4. What is the library’s stance on the notion of manga as a form of children’s literature?

-Is every manga album placed in the children’s section?

5. What attitude towards manga do you perceive among visitors in general?

-Does this differ significantly among different demographics or timespans?

6. When manga started to lose popularity as a format among publishers, did you [the library] ever

have to make any decisions in relation to this in terms of how the format would be handled in the

future?

10.3 Interview Transcriptions

In  the  following  section  the  ten  interviews  can  be  found,  either  as  transcriptions  from  audio

recordings,  as  e-mail  replies,  or  in  one  case  (Interview 9)  an  unrecorded  summary of  an  oral

interview. All in all ten respondents replied to the author of the study, making up the majority of the

data feed for the paper. As was noted in the Methodology chapter, variations in length are at times

considerable,  as  a  result  of  the  time  available  for  participation  by respondents.  Interviews  are

presented in order from 1 to 10. E-mailed responses are presented as they were received.
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10.3.1 Johan Andreasson (Interview 1)

Interview with Johan Andreasson. Previous editor for Bonnier Carlsen and Manga Media. Interview

performed  over  mail  20  March 2017.  (Interview 1).  Presentations  is  made  up of  the  e-mailed

response sent by Andreasson at the date specified above:

Introfrågor:

-Hur länge har du arbetat inom mangaindustrin (mellan när osv)

Jag arbetade med manga 2000 – 2007.

-Med vad? --berätta mer

Jag var vikarierande förläggare på Bonnier Carlsen och redaktör på Manga Media.

-vart?

Bonnier Carlsen låg först på Drottninggatan, och 2003 eller 2004 (om jag minns rätt) flyttade vi till 
Sveavägen, där de andra Bonnierförlagen ligger. Manga Media fanns först i Gamla Stan och flyttade
2006 eller 2007 till Tavastgatan på Söder.

-Hur fick du nys om att manga fanns?

Första gången jag hörde talas om manga var i en artikel i Seriefrämjandets tidning Thud (nu Bild & 
Bubbla), gissningsvis 1979.

Kategori 1. Frågor om industrin och hur den fungerar från respondentens 
perspektiv:

-Hur gick etableringen till när ni/du bestämde er för att börja med manga?

Initiativet till att Bonnier Carlsen började ge ut manga kom från Carlsen Verlag i Tyskland 1999 
eller 2000. De hade då givit ut manga med stor framgång i några år. Beslutat att börja ge ut Dragon 
Ball togs av BC:s dåvarande VD Pentti Molander.

Hur blev DU indragen samt hur fick förlaget för sig att börja?

Jag blev indragen på grund av att jag jobbade med serier och kunde tillräckligt bra tyska för att läsa 
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Carlsens mangaböcker. Min första uppgift blev att läsa de fyra första volymerna av Dragon Ball och
hitta en översättare som kunde översätta hela serien från tyska till svenska. (Det dröjde ett par år 
innan vi fick direkt kontakt med de japanska förlagen och började översätta från japanska.)

När etablerade ni er inom den sfären av publicering? (manga)

Dragon Ball började publiceras år 2000.

Vad för sorts kontakt hade ni med internationella företag?
Från japan?

I början hade vi kontakt med en agent i Tokyo som skötte kontakten med flera stora japanska förlag.
Så småningom, när vi blivit kunnigare och börjat ge ut fler titlar, hade vi direkt kontakt med de 
japanska förlagen. Vi förhandlade om rättigheter med deras utlandsavdelningar och skickade allt vi 
publicerade, inklusive vårt eget redaktionella material (som vi fick översätta till engelska)  till de 
japanska förlagen för godkännande. Vi träffade de japanska förlagen på internationella mässor, t ex 
barnboksmässan i Bologna, och jag reste även till Tokyo och besökte förlagen Shueisha, Kodansha 
och Hakusensha. Förhandlingarna var för det mesta komplicerade och tog lång tid.

Andra länder? Vilka isåfall?

I början skötte tyskarna allt åt oss (se ovan). Sen började vi samarbeta med Carlsen i Danmark
och förhandlade om rättigheter tillsammans med dem. Efter ett tag kom även Schibsted från 
Norge med i förhandlingarna om de skandinaviska rättigheterna. 

Vilka roller spelade ni (respondenten) gentemot dem (internationella)

De japanska förlagen styrde rätt hårt och hade för det mesta mycket detaljerade synpunkter på hur 
de ville att vi skulle arbeta. De var mycket krävande, men kunde också vara mycket postiva och 
uppmuntrande om de tyckte att vi gjorde något bra. Vi gjorde t ex en egen svensk kurs i hur man 
tecknar manga i Shonen Jump som inte bara blev godkänd, utan som de tydligt visade at de gillade. 

Hur gick licenseringsprocessen för olika serier till?

Ungefär likadant, oavsett förlag. Vi skrev kontrakt för ett visst antal böcker, oftast ca 10 i taget, och 
om allt gick bra förnyades kontraktet med ca 10 böcker till osv. Så småningom kom även 
tidningspublicering med i avtalen. T ex Naruto och Shaman King publicerades först i Shonen Jump 
(Manga Media) och kom senare ut som böcker på BC.

-vilket utbud i fråga om genre och serieantal fick ni tag på?
Vad tog ni in?

I början publicerade vi bara manga för unga killar (först Dragon Ball, sen One Piece, därefter fler 
serier från Shueisha i Shonen Jump), så småningom även manga för unga tjejer.

Vad fick ni ta in/vad var det som avgjorde vad som beställdes för publicering?
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Avgörande var att Bonnier Carlsen var ett barnboksförlag. Vi satte inte någon officiell åldersgräns, 
men tänkte oss att läsarna var ca 9-15 år gamla.

Fick ni beställa/bestämma själva vad som togs in?

Ja, men det skedde i samråd både med de japanska förlagen och med våra samarbetspartners i 
Danmark och Norge.

-Ändrades det här över tid?

Ja, med tiden fick de japanska förlagen mer förtroende för oss och vi kunde fatta beslut mer 
självständigt - dock alltid inom rätt snäva ramar.

Fick ni andra kontakter allt eftersom?

Efter hand fick vi kontakt med rätt många japanska förlag. Minns inte exakt hur många nu, men vi 
bör ha publicerat serier från fem, sex olika förlag.

Drogs deals in/utökades?

Avtalen gällde oftast inte en hel serie, utan ett visst antal böcker åt gången (10 åt gången, om jag 
minns rätt – se ovan). Alla serier fullföljdes inte, men jag tror inte att någon avbröts under pågående
avtalsperiod (möjligen kan det ha hänt med nån serie på slutet, men då var jag inte kvar längre). Fr 
o m 2002 så utökades utgivningen ganska snabbt, både med serietidningar (Manga Mania; Shonen 
Jump och Shojo Stars) och serier för yngre läsare och tjejer. Vi gav även ut böcker om hur man 
tecknar manga, både översatta och svenskproducerade.

-2007 Köpte Egmont rättigheterna till serier från danska Mangismo då det förlaget 
lades ner. var sådana händelser vanliga?

Nej, i de nordiska länderna var det huvudsakligen ett litet antal stora förlag som gav ut manga, och 
det mesta gick rätt lugnt till.

Visste ni varför Mangismo gick i konkurs?

Jag vet nästan ingenting om Mangismo.

Hur bra var kontakten mellan olika förlag?

Vi var en grupp förlag som samarbetade: Carlsen i Tyskland, Sverige och Danmark (som alla ägdes 
av Bonniers) och Schibsted i Norge. Vi försökte hålla nån sorts koll på Egmont, som var en 
konkurrent, men hade inte mycket kontakt eller insyn där.

Kategori 2. Frågor om viktiga händelser som uppfattade av respondenten samt 
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blandade frågor om åsikter:

-Vad skulle du säga är några nyckeltidpunkter i din del av industrin?

Den viktigaste tidpunkten för min del var när det började gå bra för Dragon Ball och vi så 
småningom utökade med One Piece och några titlar till. Dragon Ball var inte en omedelbar 
framgång, det var t o m på håret att den lagts ned. Serien sålde rätt bra i bokhandeln, men gick 
dåligt i Pressbyrån och det gjorde utgivningen olönsam. För att kunna fortsätta koncentrerade vi oss 
på bokhandeln och höjde priset på böckerna. Fördelen med bokhandeln var att de lagerhöll eller tog 
in de tidigare böckerna i serien på nytt, medan Pressbyrån bara hade en aktuell bok i taget. De 
gamla läsarna skrämdes inte bort av det högre priset och sakta men säkert hittade nya läsare de 
tidiga böckerna och fortsatte sen köpa hela serien. Så här rullade det på med ständiga nytryck, och 
Dragon Ball blev efter hand en av förlagets mest lönsamma titlar.

Det här är en öppen fråga; kan du komma på något som står ut som extra spännande 
som hände under den del av din karriär som redaktör som har med mangaindustrin att 
göra?

I samband med det jag beskriver ovan började den roligaste och mest spännande perioden för mig. 
Dragon Ball gick så bra att BC ville utöka utgivningen med mer manga. Jag fick i uppgift att hitta 
nya titlar och åkte till Tyskland för att kolla vad som gick bäst där. Tillsammans med danska 
Carlsen bestämde vi oss för att köpa in One Piece och DNAngel. Vi bildade även det nya bolaget 
Manga Media tillsammans med Schibsted för att ge ut mangatidningar (de hade redan börjat på 
egen hand med Manga Mania).

Hur var det till exempel att arbeta med Shonen Jump?

Arbetet med att starta Shonen Jump var väldigt kul. Det var då jag hade allra mest kontakt med 
Japan och fick en väldigt god bild av hur seriebranschen fungerade där. Efter startfasen blev det 
dock, som det alltid är med serietidningar som innehåller samma serier i nummer efter nummer, 
mycket av ett rutinarbete. Försäljningen gick inte heller så bra som vi hade hoppats. Jobbet med 
kollegorna på redaktionen och kontakten med läsarna var dock hela tiden kul, och jag hade gärna 
fortsatt med Shonen Jump om tidningens ekonomi hade varit bättre.

-Attityden gentemot serier: hur anser respondent att den är i Sverige?
Hur upplever du att folk ser på manga?

De flesta jag träffar på uppfattar manga som lite udda, men kul.

Gillas/ogillas mediet?

Jag har mest mött positiva reaktioner.

Gör man skillnad på dem och andra serier?
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Här är jag lite osäker, eftersom det gått mer än tio år sen jag jobbade med manga, men jag tror 
fortfarande att det görs en viss skillnad mellan framför allt manga och svenska serier. Manga 
uppfattas som lite lättviktigt och mest för barn. De flesta känner bara till det som publicerats i 
Sverige och har inte koll på vilken bredd utgivningen har i Japan.

Har den ändrats över tid och isåfall hur?

Jag har hängt med för dåligt sen 2007 för att kunna svara. Möjligen kan den s k mangarättegången, 
trots att Simon Lundström inte hade gjort något fel och till slut blev frikänd, ha gett manga ett lite 
sämre rykte än det hade tidigare.

Vad är man i allmänhet mera tolerant/mindre tolerant gentemot?

De positiva reaktioner på manga jag fick hade oftast att göra med att manga lockade många tjejer att
läsa serier (för 15-20 år sen var det fortfarande mest killar som läste serier) och att läsarna var 
engagerade och kreativa. Manga lockade till eget skapande. De ganska få negativa reaktioner jag 
fick hade för det mesta att göra med att man tyckte att serierna innehöll för mycket sex, och att det 
var opassande för unga läsare.

-Varför tror du man började ta in manga i Sverige?

Därför att det var populärt i många andra länder. För oss var det framför allt Carlsens utgivning i 
Tyskland som inspirerade.

-Vad säljer/sålde bäst?

Dragon Ball sålde överlägset bäst. Och även One Piece sålda bra. Övriga titlar sålde inte speciellt 
mycket. Ett märkligt faktum är att böcker om hur man tecknar manga (vi gav ut flera) sålde bättre 
än alla mangaböcker utom Dragon Ball och One Piece.

(Då du sen länge inte är en del av just den här serieindustrin så behöver du inte känna 
någon press att svara om vad som säljer bäst just nu.)

-Förekom någon standardisering över åren i fråga om utbud/genrer?
Var det fler olika sorters manga i början, eller flera genrer mot slutet?

I början gav vi bara ut manga för unga killar (men i Sverige gillade även tjejer de titlarna), sen 
utvidgade vi med serier för tjejer och även nån enstaka för rätt små barn. Ett tag var det på tal att 
något av Bonniers vixenförlag skulle ge ut manga för vuxna, men det blev aldrig av. 

Vilka grupper pushade för vilket utbud (tex, ville ni ha fler/färre serier åt gången, eller 
var det någon annan som bestämde det)?
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När utgivningen ökade väldigt snabbt var det framför allt ledningen på de stora förlagen som låg på.
Man hoppades hela tiden på en ny Dragon Ball, och det blev konkurrens om populära titlar. De 
japanska förlagen låg inte på speciellt hårt för att sälja in nya serier. De rådde oss tvärtom att ta det 
lugnare, och vi borde ha lyssnat på dem.

Kategori 3. Frågor som angår mangavågens avtagande och det gradvisa 
försvinnandet av lokal publicering samt översättning av manga:

-Vad fungerade bra/dåligt inom mangaindustrin enligt er/från ert perspektiv?
Vilka framgångar går det att tala om och vilka bakslag förekom?

Överlägset mest framgångsrik var Dragon Ball, och även One Pice gick mycket bra. Böcker om hur 
man tecknar manga sålde också bra, bättre än även rätt populära serier som t ex Naruto. Jag har 
inget minne av någon enskild titel som gick riktigt dåligt, utan försäljningen per enskild titel 
minskade över hela linjen när utbudet blev för stort.

-Lokalpubliceringen idag är ju mer eller mindre nedlagd. Vilka orsaker skulle du säga 
ligger bakom?
Vad beror Egmonts utträde ur branschen på skulle du säga?

Jag har ingen inblick i Egmonts beslutsfattande, men gissar på att det berodde på dålig lönsamhet.

Om du vill uttala dig mer allmänt om vad du tror ligger bakom industrins förändringar 
i stort så får du gärna göra det också.

När det först gick bra för ett litet antal titlar expanderade man för fort och gav ut mer än vad 
publiken (barn som handlade för sina veckopengar) hade råd att köpa. När förlagen insåg att manga 
inte var en automatisk vinstmaskin tröttnade man snabbt och lade ner hela utgivningen.

-2008's finanskris slog till hårt på flera håll. Märkte respondent av detta någonstans 
inom manga?
Vart i så fall?
Och hur?

Finanskrisen kan ha skyndat på förloppet, men manga i Sverige var på väg ut redan 2007.

-Det sena 2000-talet rundas enligt forskningskällor av med att de Japanska 
publicisterna centraliserar distributions och publiceringsrätt bland sina utländska 
partners till så få företag som möjligt.
Märktes någonsin något sådant skulle du säga?

Ja, så var det redan i början av 2000-talet. De japanska förlagen ville arbeta med ett litet antal stora 
förlag, som Bonniers, Schibsted och Egmont.

-Hur relevant skulle du säga att fildelningen var för den lokala industrins 
förutsättningar för att fungera? 
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Var fildelning någonsin diskuterat eller annars på tapeten för er som ett problem eller 
en verklighet att förhålla sig till?

Fildelning diskuterades men var aldrig någon stor fråga för oss. Vår känsla var att det var äldre 
läsare med mer avancerad smak som fildelade, medan vi siktade på yngre läsare som just hade 
upptäckt manga.

-Vad är enligt dig den största skillnaden i det landskap vilket mangaindustrin existerar 
i idag jämfört med nittio/tidigt 2000 (beroende på vad respondenten såg mest av) skulle
du säga?

Seriebranschen ser helt annorlunda ut i dag än för 15-20 år sen. De kommersiella serierna har 
nästan försvunnit och serierna har blivit en del av den seriösa kulturen. Det här är på gott och ont, 
den stora publiken läser inte serier längre, men för den specialintresserade seriepubliken finns ett 
stort utbud av ofta mycket bra svenska serier. Kvalitetsmässigt har nog svenska serier aldrig varit 
bättre än nu, så publiken jan nog tänkas öka efter hand när vanliga bokläsare upptäcker vad som 
finns. Det finns även kvar en specialintresserad mangapublik i Sverige, men de läser nog mest på 
engelska.

Avslut (4):

-Hur ser framtiden ut tror du, i fråga om lokal mangautgivning?
Svårt att säga. Jag tror att ett litet förlag som drevs av kunniga och entusiastiska 
personer skulle kunna få en utgivning av svensk och översatt manga lönsam. Skulle 
vara kul om nån som växte upp med manga i början av 2000-talet startade ett sånt 
förlag. 
-Skulle du vilja vara anträffbar i fråga om uppföljande frågor?
Om det skulle visa sig att jag inte konstruerat ett tillräckligt bra frågeformulär, skulle 
du vara intresserad av att kontaktas med följdfrågor då? Det skulle i så fall bara 
handla om enstaka frågor snarare än en hel blaff till som den här. Deltagande är så 
klart valfrit.

Det går fint!

102



10.3.2 David Borgström (Interview 2)

Interview with David Borgström. Runs the Stockholm store for Science-Fiction Bokhandeln, a store

chain specializing in manga distribution. Interview performed in person 22 March 2017 (Interview

2). Transcription of recorded Interview presented below. R: is coded as “Respondent” and I is coded

as “Interviewer”.

I: Iallafall.. ja, bra det fungergerar. Men introfrågon då som, hur länge har du arbetat inom industrin,
ja med fokus på manga, hur länge har sfbokhandeln hållit på med det?
R: Alltså jag har ju varit här på företaget i alldeles strax 14 år och hur länge sen var det 10 år sen var
jag redaktör för vår hemsidesatning ji-fi, vilket var sfbokhandels specialsida för allt japan och 
manga.
I: mhm.
R: Den har sedan dess avvecklats och lixom införlivats i resten av hemsidan, men det gjorde att jag 
jobbade ganska mycket under när mangavågen var som störst jobbade jag mycket mera, och det 
började väl för ja vad är det, nu kommer jag inte ihåg årtal exakt, men när dragon ball släpptes, var 
det 20 år sen?
I: Ungefär, det var väl ungefär 2000 som den kom
R:mm. Och den blev ju omåttligt populär och följdes ganska raskt upp av flera andra manga och 
även manga mania -tidningen, som var en ganska märklig tidning där de försökt klämma in allt det 
bästa oavsett vem det riktade sig till.
I: aa, målgruppen blev rätt skruvad.
R: ja, både Blade of the immortal och Sailor moon liknande serier.
I: ja precis jag minns en kompis, vi var ju så små då, föräldrarna ville ju inte alls att blade skulle 
vara med. Han blev ju så ledsen när den försvann då.
R: Ja. Men, ja vad mer vill du ha svar på
I: ja det är väl egentligen sådant som ja hur gick etableringen till, när ni bestämde er för att börja 
med det här. Var det erat eget beslut eller.
R: Ja alltså det var vårt eget beslut och det hade ju kommit ut en del manga och anime, och anime 
hade vi ju tidigt iomed att det inte fanns mycket, ghost in the shell, akira och dom här klassiska 
nittiotalsfilmerna. Och de hade vi på vhs långt innan jag var här och sålde.
I: jaha. Kul.
R: och sen så, när mangaindustrin i Usa började komma igång, så började vi ta in en del, och sen så 
var det sen hade vi nåra medarbetare här, eller framför allt en som var väldigt drivande i att vi skulle
åtminstone satsa på några av de mangorna han tyckte var bäst lixom. Och generellt så gick det bra. 
Det sålde. Och sen så när tokyopop som det hette slog sig in på marknaden och gjorde väldigt 
billiga utgåvor förhållandevis jämfört med Darkhorse tidigare hade gjort och så så tog det skruv på 
rikigt. En väldig nästan sån här lavin av titlar, då följde vi med och tog ner nästan allt.
Vi har sällan eller nästan aldrig tagit in sådana barnförbjudna serier. Hentai och liknande. Och ett 
visst urval av det som vi inte tror kommer sälja alls, eller aldeles för dåligt tog vi inte in. Men 
nästan allt tog vi in när det var som störst. 
I: ok det är intressant ändå. Men itne hentai. Var det av försäljningsanledning eller var det en 
målgruppsfråga
R: Både och. Eftersom vi har Comics heaven runt hörnet som tog in sånt, så lät vi dem fortsätta med
det och hänvisade till dem om någon frågade. Vi ville att alla ska kunna känna sig välkomna, även 
familjer med små barn och sådår, som ska kunna rota utan att få pornografi i näven.
I: aha så Sfbokhandeln väljer bor det för den skull.ok intressant..
R: Sen är vi också vår egen butik och vi säljer det vi själva vill sälja och vi känns inte så kul att sälja
porr.
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I: det är sant. Men vilka företag har ni haft kontakt med, publicister och liknande. Tokyopop 
nämnde du?
R: Nä de har vi inte haft kontakt med. Utan det är: all manga har vi tagit in via distributörer och 
mellanhänder.
I: Ok. Mellanhänder-
R:  I sverige så har vi haft kontakt med framförallt bonnier.
I: aha
R: iomed att det var de som gav ut dragon ball och startade manga mania och shonen  jump. De var 
väldigt drivande i den svenska mangavågen.
I: Så de hade ni kontakt med. 
R: Ja. 
I: Egmont också?
R: ja. Och vi har även kontakt med zoo media och ordbilder som ger ut /gav ut en hel del anime, 
och ordbilder är kanske den enda som fortfarande ger ut manga (på lokalnivå) 
I: ja det är ju sant.  Så i allmänhet så har ni i internationellt sammanhang inte så mycket kontakt 
med annat än  andra distributörer?
R:  nä.
I: men säg kontakten med bonniers och egmont. Hur fungerade den då?
R: dels att vi har fått kontakt med typ yosukai Uk studio's teckna manga och teckna lätt manga och 
deras lilla, vad hette den- (kollar datorn.) jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men det var en 
svenksproducerad manga av Youkai stuido med, som var delvis fotbollsmanga och delvis japansk 
fotbollsmanga och delvis ... (trails off)
I: så det var som kamratposten serierna nästan?
R: ja, fast det var det inte, det är väll beckmossen, det
I: ja det är sant.
R: ja men vi fick hit dem att signera iallafall och sen även, hade ju bonnier en 
mangateckningstävling och den annordnades ju i sammarbete med oss. Och iomed att vi var en 
väldigt stor kund hos dem så var de också väldgt intresserade av feedback från oss.
I: vad för slags feedback då? Vad uppfattade ni som vara gynnsamt och ...
R: jo det var så att, iomed att det är vi som står för mycket av kundkontakten av deras sålda varor så
var de intresserade av vad kunderna tyckte om deras sålda varor, och också vad kundernas föräldrar 
tyckte.-
I: haha ja det är sant. Vad -nu hoppar vi lite kanske men det gör inget- vad anser du har fungerat bra 
eller dåligt inom distributionssidan av industrin.
R: det är ju lite svårt för mig att säga då jag inte vet vad som sker bakom kulisserna på förlagen. 
Problemet stort med manga är ju att det är så platskrävade.
I: i butik tänker du?
R: ja, iomed att det ofta är långa serier och till skillnad från spindelmannen där man kan hoppa in 
och läsa några seriealbum och sen hoppa ut vart som helst, så vill man ju starta i manga i bok 1 och 
avsluta med den sista boken. Då behöver ju boklådorna ha alla delar inne och det kan ju bli flera 
hyllmeter per serie. Så  har man begränsat utrymme så har man inte plats med alla. Så det som 
fungerade dåligt var ju att det skedde en överetablering. Alla ville hoppa på mangavågen och alla 
fick inte plats. Varpå det då krashade hela..
I: när ungefär då skedde överetablerings-överdriften?
R: det var väl några år efter manga mania hade kommit, när wahlströms gav sig in och gav ut 
koreansk manwha. Ragnarök och vad de hette. Där någonstans blev det för mycket. Sen var en del 
av det där inte så himla bra heller utan de plockade -nu vet jag inte- men jag gissar att de plockade 
ganska billiga titlar.
I: men ni väljer (inom kontext plockar ut) alltid själva vad ni vill-
R: ja men när det kom till svensk manga så tog vi in allt. Vi hade även mangabibeln, minns jag.
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I: bilen?
R: bibel.
I: jaha bibeln förlåt.
R:det är bibeln tecknad som manga.
I: javisst ja den. Med jätten tecknad på osv. Men nu ska vi se. Ni hade ingen kontakt med de 
japanska distributörerna då? 
R:inte då.  Vi har lite kontakt med distributörer nu och vi tar in lite japansk manga direkt. 
I: på engelska eller japanska
R på japanska
I: kul. Tar ni in merchandise också ifrån dem?
R: ja.
I: på senare tid.
R: ja det kom in ganska sent. Delvis för att det var ganska ont om bra merchandise från usa och 
england.
I: är det någon skillnad på vad ni tar in från japan och det ni tar in från andra distributörer.
R:jaa. Det vi tar in från england tyskland och usa. Det är ju oftare upphängt i stora populära 
mangaserier. Det vi tar från japan är ju delvis studio ghiblisaker, min granne totoro och spirited 
away och sådana saker. Men även sådant från san x och liknande små gosedjur som inte är knutna 
till populär manga.
I: det är intressant att ni fyller den här rollen här på plats. Vad skulle du säga är några 
nyckeltidpunkter/händelser, inom den lokala industrin.
R: ja det är väl det jag varit inne åp tidigare. Dels när dragon ball kom. Dels när innan dess när det 
hade funnits lite manga utgivet, lite samuraiserier och sånt där, men det hade aldrig varit något 
direkt riktat till barn. Men sen så när manga mania kom och det markerar när de började bredda det.
När dragon ball gick så himla bra så vågade de satsa på mer. Och sen så är det väl där i mitten när 
alla hade gett sig in och det blev för mycket. Och en massa bokhandlar slutade ta in för det blev för 
mycket, och då gick det väl sämre för en massa förlag. För att det som tidigare inte sålt som sålde 
tidigare. Dels för att det fans mer att välja på och dels för att- några kanske väljer att ta in bara 
första och sista delen för att de säljer bäst just då och det blir ju tråkigt för de som vill köpa när det 
är så.
I: ja. Krasst då, ur ett genre och demografi-perspektiv, vad säljer bäst? Serier som riktar sig till 
vuxna eller till barn?..
R: det är olika, men generellt det som riktar sig till tonåringar.
I: är det namn som säljer bäst eller går även nya titlar åt?
R: det beror på. Något som ofta gört att det säljer bättre är om det kommer som anime ockå. Om 
man sett det på datorn hemma innan. Ett exempel är attack on titan. Den mangan släpptes på 
engelska innan animen kom och sålde helt okej, men inte fantastiskt. Och sen så visades animen i 
japan och den subbdes och då började den sälja grosteska mängder för att den blev populär som 
anime. Så det blir ett oerhört genomslag om det blir en populär anime
I:mhm. tar ni in anime, all anime innan då för att.. 
R: nej, det är alltså inte alltid som det finns engelsk text från japan. Dels är dvder så himla dyra
I: ja de ska ju höja priserna igen
R: ja.. så vi väntar tålmodigt tills det släpps från usa eller england.
I: du har ju nämnt flera gånger nu hur det här öveskottet har lett till krashen mer än något annat. Det
som också hände 2008 var ju finanskrisen. Märkte ni av den någonting på sfbok?
R: ja men inte direkt. Vi märkte av den två år senare egentligen.
I: hurså
R:jag vet inte. Vi fortsatte att öka. Min gissning är att om det gick sämre för andra och de slutade ha
ett mangatidningar så gick fler till oss
I: jaha
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R: det märktes särskilt tydigt i slutet av utgivningen av onepiece exempelvis. När fler och fler 
slutade ta in den så ökade försäljningen hos oss jättemycket. Trots -nej det var en överdrift. Hos oss 
ökade försäljningen av svensk manga trots att antalet titlar kraftigt minskade för att fler köpte dem 
som fortfarande fanns och fler av våra konkurenter slutade ha den.
I: intressant
R: däremot två år senare så kom det här ikapp oss så 2010 ungefär så märkte vi en drastisk nedgång.
Plus att när onepiece slutade gå som var den sista stora titeln så störtdök det för det var den som höll
uppe siffrorna.
I: så ni sålde annat också men den sålde mest?
R: ja. Sen var det ju problemet också att vi hade många mangaserier men de trycktes inte om och 
tog den slut så var den slut. Vi kunde ha till exempel fullmetal alchemist nr 1 till 13 men nummer 2 
kunde vara slut.
I: hur löste ni det då?
R: det gjorde vi inte.
I: säg att den fans på svenska och den tog slut, men tog ni in på engelska då?
R: ja vi hade ju även på engelska. Man kan ganska tydligt se när den svenska utgåvan tar slut 
försäljningsstatistikhistoriskt för då den svenska utgåvan tar slut så ökar den engelska utgåvan 
istället. Det är väldigt tydligt i fullmetal alchemist, även naruto och onepiece.
I: även då den lokala mangapubliceringen har försvunnit så går det ju fortfarande bra för er.
R: ja. I, kring där 2010 så var det en gaska tydlig dip från det att mangaförsäljningnen både på 
engelska och svenska var som högst. Även på engelska var det en överetablering som gjorde att tex 
tokyopop gick i graven. De gav ut för mycket och sålde för lite på varje enskild titel. Betalade för 
dåliga översättare för att göra stressiga översättningsjobb. Det blev inga kvalitetsprodukter som de 
släppte direkt. Vilket var dåligt för hela marknaden även om priset hölls nere.
I: ja man vet ju inte vad man ska köpa
R: precis.
I: var det det som hände med mangismo i danmark också?
R: där är det. Den svenska försäljningen gick bra. (frågar en medarbetare: nina.) vet du det, det var 
ju något av grannländerna de satsat stenhårt på och de satsade i alla skandinaviska länder. De sålde 
ju tillomed på pressbyrån här. Men det var en kombination av att de tog in några tveksamma titlar 
som inte sålde så roligt och att de hade jätteproblem i något av länderna antingen danmark eller 
norge som gjorde att de gick i konkurs.
I: så överexponering är  alltså viktigare än finanskrisen. Det har inte nämnts ofta i forskning. Det 
har nämnts men aldrig gåtts in på specifikt.
R: nä, finanskrisen 2008 var ju lite.
I: ni klarade er ju.
R: jaja. Det var lite tuffare men folk kom ändå till oss och handlade.
I: Men hur stor skillnad är det för er nu emot hur det var i början. 
R: mangaförsäljning menar du?
I: ja
R: det är större. Inte på svenska. Eftersom dragon ball fick en flygande start och sålde bra från 
början. Nu finns det ingen svensk storsäljare. Men på engelska säljer vi ju. Vi säljer bättre nu än för 
några år sen. Det har ju stabiliserats. Det säljer ju. Jag tror att -nu ska jag inte ta gift på det- men jag 
tror att vi säljer mindre än när vi sålde som mest, men vi säljer mer efter dippen. Det har 
stabiliserats på en ganska hög nivå. En annan rolig sak är att serieförsäljningen hos oss generellt 
med ameriskanska , engelska och svenska serier har ökat, för att dem som lästa manga fortfarande 
läser serier men kanske inte lika mycket manga. Så vi har fått en större serieläsande befolkning över
lag. Iallafall om man utgår från våra försäljningssiffror iallafall. Det behöver inte betyda att det är så
i hela landet utan bara vår kundkrets
I: Det kan mycket väl vara så. Jag har hört liknande. Att fler demografier läser och deltar. Det är ju 
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roligt att ni varit med och orsakat det. Men fildelning. Är det ett problem för er och är det något ni 
har några strategier emot?
R:nej
I: det bara är så
R: ja. Det är jättesvårt att.. allså. Det är klart att vi skulle sälja mer om det inte fanns fildelning, men
det är svårt att gissa hur mycket eller lite. En hel del av de som läser på nätet tycker ju att den här 
var ju lite extra bra den köper jag.
I: så det går lite åt båda hållen. Antingen så köper de inte alls eller så köper de lite iallafall.
R: Det är inte svart eller vitt.
I: demografier, demografiskt. Är det någon skillnad vem som köper serier nu?
R: det har blivit bredare. Det har att göra med hur populärkultur över lag har blivit bredare. Det är 
inte skämmigt längre att läsa sagan om ringen på tunnelbanan som det var för trettio år sen.
I: jajaj
R: det är ju lite samma sak med japansk kultur också att det blivit bredare. Men generellt så är det 
tonåringar som köper manga. Övre tonåringar skulle jag säga utan att ha undersökt saken utan bara 
gå på magkänsla. 
I: ok. Han ni. Ni säger att ni tar in allting själv, får ni förslag på vilka deals till exempel. Säg att det 
kommer en ny serie, i vilken ände får ni höra om det. Har ni..
R: det finns ju säljkataloger som kommer varje månad. 
I:det är som distributörernas postorder alltså, ni kan välja vad som ska tas in?
R: det står en liten bild och en liten beskrivning (visar tidning) här har vi ju (frågar nina.) vem ger ut
de här previewsarna. Jaha det är diamond comics det här.
I: ger de ut västerländska serier och manga? 
R:nej bara västerländska
I: och får ni höra om manga också via diamond comics 
R: nej så klart inte, det är bara deras serier i deras katalog. Sen från japan så sitter Nina här bakom 
och spanar på nätet och liknande. 
I: letar för hand ok. Jaha intressant. Vad är för dig då den största skillnaden i mangalandskapet 
under åren säg nu ifrån innan dippen.
R: då fanns det ju manga påsvenska det finns det ju inte nu. Haha. Eftersom det var ett så oerhört 
drastiskt avslut så var det ju så stora skillnader. Från jag vet inte hur många titlar det var som flest 
nu. 30? löv som sålde medan nu när det är 3 eller nånting. Nu tror jag att det inte är den enda manga
där publiceringen hålls igång utan alla har -det vi har på hyllan det är avslutade serier.
I: det är väl ordbilder då
R: ja men de ger inte ut nånting nytt längre.
I:de gör inte det?
R: de de har tagit en liten paus i utgivningen. Vi har ju fortfarande deras titlar men vi vet inte om de 
kommer ge ut någonting mer.
I: det var som fasen. Då har den sista publicisten tagit en paus helt och hållet. Men ni kan inte få tag
på svenska serier i nytryck nuförtiden.
R:nej, det är väl då om till exempel förlag som ordbilder har på lager någonstans då, men när de är 
slut så är det förmodligen slut.
I: rättigheter då. Hur fungerar distributörer med rättigheter?
R: det behöver vi inga. Det är förlagen som behöver
I: ok.
R: det vi behöver hålla koll på är att vi licerserar produkter från förlag som har rättigheterna själva.
I: om ni ser ett förlag som kanske håller på att lägga ner, då tar ni inte kanske in det för det käns 
osäkert, så tar ni kanske inte in mera?
R: jo, har vi tagit in början så tar vi tills det tar slut.
I: häftigt. Ni sa förut att ni har fått en breddad kundkrets, och det gäller serier också?
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R: ja det tycker jag. Det är, jo, dels alltså alla marvelfilmer har gjort att man fått upp ögonen för 
superhjältar. Även om folk inte läser så märker man att de har större koll än tidigre och det finns en 
större bredd. Det finns en större bredd på amerikanska serier än tidigare.
I: så det har breddats också.
R: framför allt så har ju.. en jättestor sak som hände iomed manga -kanske inte så mycket med 
mangan men med tokyo mew mew och några andra, var att unga kvinnor och tjejer började läsa 
manga, och det har varit ganska lite serier utgivna för tjejer generellt. Det har ju funnits men det har
varit ganska rosa. Och nu fanns det ganska tuffa serier med tuffa tjejer i och det har ju varit jättebra 
för nu finns det mycket kvinnliga serieläsare.
I: häftigt. Det här har inget med intervjun att göra, men det går att läsa hur på nittiotalet då 
försäljningen sjönk. Varje gång den ursprungliga tillväxtkurvan försvagas så leder det till en större 
mångfald bland grupper som tas in.
R: ja ibland så, om man vä lyckas att bredda sig. Sen kan det ju också vara lite självsanerande så 
-innan det krashar så har det getts ut en massa skit och skiten försvinner och det som är bra är kvar.
I: Ni klarar er ganska bra då när ni väljer ut serier då.
R: vi väljer ju  att ta in nästan allt. Sen märker vi att nånting inte säljer så tar vi inte in det något 
mer. Sen kan vi ju alltid rea ut den på bokrean. Om folk inte kan tänka sig att betala 100 kr för en 
manga så kanske de kan tänka sig att köpa den för 50 kr för en manga. Så blir man av det och tar 
inte in nått mer.
I: ja. Det var egentligen bara två frågor kvar. Attityden har du ju nämn går frammåt. Men hur 
upplever du att folk ser på manga och serier över lag.
R: Jag tycker nog att folk har vant sig och att det är större acceptans för serievärlden över lag 
jämfört med när jag började här för 14 år sen. Sen är det ju med alla nya kulturformer så får man ju 
alltid en debatt om att det är dåligt, även med radio för 100 år sen. Sen när folk har vant sig och lärt 
sig hur man ska hantera det och vad man kan låta sina döttrar och söner läsa utan att man ska oroa 
sig så börjar det lägga sig.
I:  nä det är sant. Som på 70talet när det var tal om en seriekvot på biblioteken då man lånade ut 
dem.
R: Ja, och jag minns själv rosspelshysterin på slutet av åttiotalet.
I: den fanns här också?
R: ja, jo det fanns här också. Den skulle göra en hel ung generation till massmördare.
I: jaså haha. Så det var kanske mer skeptiskt i början då än vad det blev senare.
R: Ja nu är det en serieläsande generation som får egna ungar.
I: det är sant.
R: så nu får dagens unga hitta på något nytt för att skrämma oss.
I: va kul. Men vad har allmänheten varit mer respektive mindre tolerant mot?
R: oj. Ja det har ju fått ett tydligare genustänk i sverige, lixom med tiden. Att det finns en,, och även
hur man porträtterar olika etniciteter och grupper.
I: asterix och tintin comes to mind.
R: ja, så det är vi nogkännsligare för nu än videovåldet.
I: men ni har aldrig haft problem med debatt om vad som var för barn och inte?
R: jo det ätr klart vi hade. När mangan kom så var det ju mycket. Ja alltså det ställde ju mycket på 
ända jämför med hur svenska och amerikanska serier fungerat tidigare. Helt plötsligt fick kvinnor 
vara med. Å andra sidan sexualiseras de på ett sätt vi inte är vana. De tecknas också så att de ser 
yngre ut generellt. Vi hade ju en kille som blev anklagad av sitt ex för pedofili för ett tag sen. Så det
var ju en ny debatt. Är ett teckat barn ett barn? Och hur vet man åldern på den tecknade figuren. Det
hade inte riktigt varit aktuellt innan manga.
I: Hur förhåller ni ier till det. Har ni åldersgränser?
R: delvis det. Är det artonårsgräns så drar vi lite öronen åt oss och är lite extra noga med ar vi 
plockar ihop. Dels så också om vi känner att åh va sunkigt det här var när vi får in det och hur man 
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reagerar då kan vi ta en diskussion med oss inköpare och besluta hurvida vi ska fortsätta ta in det 
eller om det inte fick sälja den helt enkelt. Men det.. för ett tag sen så var det en vampyrmanga där 
det var en liten flicka som var uråldrig för hon var vampyr, men försattes i olika sexuella situationen
och det kändes olustigt för hon var en prepubertal flicka. Så vi slutade ta in den även fastän det 
sålde ok.
I: är det fler duskussioner nu än tidigare
R: det var fler i början. Nu är der mer en intern diskussion där det förut var en extern diskussion. Så 
att förlag.. läsare och föräldrar diskuterar hör vi inte särksilt mycket längre.
I: hur ser framtiden ut tror du.
R: det är alltid jättesvårt. En trend senaste tiden är att manga och anime-industrin i japan har blivit 
lite mer sluten för att även där försäjlningen gått ner, Och att den riktar sig mer till mangaläsare än 
allmänheten, vilket gör att det är fler mangaserier och anime som känns rätt.. man ska ha 
förförståelse över vad det är man ser för att kunna titta på det. Med det sagt så tror jag inte att vi 
kommer reflektera så mycket av det för de engelska förlagen plockar ju ut russinen på ett annat sätt 
än när det var som störst. Så det är en jämn ström av kvalitetstitlar för de amerikanska och engelska 
utgivarna plockar det som är bäst.
I: en rapport från japan talar för att man skulle genomföra standardisering som riktar sig till 
traditionellt såljande målgrupper, det är kul att höra att det här inte kommer påverka er något
R: Inte de närmaste fem åren iallafall.
I: mångfald och diversity.
R: ja
I: skulle du vara anträffbar via mail?
R: ja varje tisdag och onsdag kan jag ta mig tid med att svara.
I: då får jag tacka så väldigt

END OF RECORDING

två saker skedde efter att inspelningen avslutades. Dels nämnde respondent hur korspollinering 
mellan olika nördkulturer skett, vilket ökar försäljning och intresse.
Manga leder till mer serier leder till mer osv
(tjejer deltar mera och så)
men. Än så länge är fortfarande, även med tjejernas intåg i nördkulturen det fortfarande 
överrepresenterat av vit medelklass som läser och nördar runt. Så nördkulturen är fortfarande 
homogen. (kan ändras över tid. Flera invandrare har redan börjat göra serier men det kommer 
kanske ta ett tag)

internetdistribution känner sfbok däremot av. Adlibris och bokus konkurrerar med dem. 
Internationellet så finns inte mycket konkurrens pga faktkostnader, men på lokalnivå är 
internetleveratörerna konkurrenter.

avslutningsvis visade även respondent runt mig i butiken där han visade vad för serier man tog in 
och vilket merchandise de hade. Som han sagt var sådant som var kopplat till storsäljare från usa 
eller england, medan mindre grejer och japanska saker var direktimporterade från japan (som en 
hulasäl och en salaryman i en björndräkt). Som exempel på diversifiering i utbud visade 
respondenten upp en serietidning som handlade om en arbetares självbiografiska upplevelser om 
fukushima-katastrofen, någon han sa aldirg hade sålt för några år sedan.
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10.3.3 Simon Lundström (Interview 3)

Interview with Simon Lundström. Translator for Bonnier Carlsen and founder of manga fanclub

Mangakai. Interview performed in person 22 March 2017 (Interview 3). Transcription of interview

recording presented below. R is coded as “Respondent”. I is coded as “Interviewer”.

I: Ok tack så mycket för att du vill delta
R: Det var så lite så
I: Det är ju så att du behöver inte oroa dig för att annat än andemeningen är det som den här 
intervjun går ut på.
R: Det spelar ingen roll. Jag är ju van att mina ord används mot mig som du kanske märker eller 
som du kanske vet haha. Så rent historiskt sett så detr gör ingenting
I: javisst den där stora jäkla.. ja et är sant men du behöver inte oroa dig för det nu iallafall.
R: det lärde mig nånting iallafall. Jag tycker inte saker spelar så stor roll längre. Man kan försvara 
sig i [ohörbart ord] ändå
I: du fick ju rätt iallfall. (anspelar på "mangamålet" rättegången mellan 2010 och 2012)
R: ja men ja fick ju det det, eller ja, både och. Dom hade ju en bild kvar där som de tyckte vara.. De 
kycklade ut där i sista sekunden lämnade en liten bild kvar för att högsta domstolen inte tyckte 
såhär att nej vi vågar inte gå emot lagstiftningen och det var fegt av dem.
I: tänk om det kanske finns ett tecknat barn nånstans som..
R: ja precis.. haha
I: Intervjun kommer ju gå i först introfrågor om vad du jobbat med och så. Sen kommer frågor om 
ditt perspektiv på industrin ditt perspektiv. Fråga två är mycket öppna frågor om hur du ser på saker 
och ting och katagori diskuterar mangavågens avtagande och industrin hur det ser ut nu mot hur det 
såg ut då
R: det är bara att tuta och köra.
I: Hur länge har du arbetat i mangaindustrin?
R: Hur länge jag arbetaDE. Det var väl typ från 2000 till 2010 tror jag. Nånting sånt ungefär ich tror
jag. Jag har för mig att det var runt 2000 som jag översatte typ de första one piece. Det kan hända 
att det var 2001. och sen avtog det ju gradvis. Allra sista jag gjorde, one piece bok 50-nånting, det 
var ju ganska sent, det var ju lixom bara tre år sen eller sådär fyra år sen 2013. men jag menar det 
tog ju mer eller mindre slut 2010 2009 ungefär, det mesta. Men jag har ju varit aktiv inom manga-
sverige tidigare än så inom föreningslivet. Så då jobbade jag ju inte med det men jag fansubbade ju 
saker och hade föreningen (mangakai) och sådär. 92 var de första stapplande stegen. 94 var det då vi
ordentligt kom igång och så var det väl fram till 99 som vi var som mest aktiva. Tror jag. Minns 
inte.
I: det var bara på kul det?
R: mm. Det var bara på roligt
I: det var bara på kul då. Kompisar och så. Men då tog ni in manga direkt från japan då?
R: nja vad ska man säga, vi hade ju en liten förening, grunden utav mangakai det var ju att vi var en 
liten förening av folk som,  så visste ju inte vi vad vi riktigt skulle göra men det slutade ju med att 
vi hade filmvisningar. Och då hade jag ju varit i japan så jag köpte laserdiskar och så gick man på 
lite hir man fansubbade saker, ja vi köpte teknisk utrustning för att kunna göra det, där man.. det var
inte så jobbigt. Man behövde en hemdator som hette commodore amiga, och de var inte så himla 
ovanliga. De var motsvarigheten till om man ville va lite cool och köpte en speldator. Och så köpte 
man en liten extra bildblandande dosa till den, så att datorn stod där och gjorde textremsan och så 
hade man en video-in signal i dosan med en video-ut signalen det var alltså den blandade bilden 
med video in bilden och datorns textremsa på. Så man fick sitta och köra lixom sin videospelare 
eller laserdiskspelare och starta datorn samtidigt då. Så satt de och körde separat. Och det var ju så 
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som alla gjorde då, och det var ju inte så dyrt eller komplext. Det är nästan mer komplext,, nej det är
det inte, men man måste ha mera mjukvara idag och det är mycket mer och det var mer rättframt: 
textremsa. Det var inte meningen  att det skulle vara coolt, och man behövde inte bränna in det i 
bilden och man behövde inte sitta och komprimera, man behövde inte ha snabba datorer. Man 
kunde ha en liten sketen amiga lixom.
I: det var kunnighet och intresse mer än.
R: ja det skulle man väl tippa, det var väl lixom om man skulle gå in på det så var det inte hippt att 
fansubba. Det var ingen tävling att fansubba. Utan det var då så få att det var väldigt väldigt 
intresserade entusiaster, det fanns ingen prestige i textningen. Nu kanske det är borta lite grann. 
Men jag märkte när fansubbarna började så var det ju lite av en tävling att vara snabbast med det 
häftigaste avsnittet, och jag ser ju fortfarande spår av det lixom när , ja bara härom sist när just iår 
har jag inte tittat på så mycket men förra året så tittade jag på något som hette kotetzu jo kabaneri 
och då heter den kotetsu jo, eller kabaneri of the kotetzu jo. Å man bara jo Men det betyder ju liken 
i järnslottet eller järnfortet herregud översätt det! Men de lixom såhär nänänä det är så häftiga 
glosor så de översätter inte häftiga glosor, de loxom ja.. det är lixom en sorts kultgrej och coolt 
lixom. Man märker det  när det är öppnings och sluttexter att det är hoppande karakoke texter och 
man bara .. och så vissa har skrivit sina namn; tidskodat av: Översatt av: fontval! Herregud grabbar 
skriv vem som regisserat den här animen. Vem har gjort rösterna? Det har blivit såhär lite 
introspektiv-kultur. Men det är bara vid sidan om, men det var lixom lite det jag kände där när 
fansubbningen började att folk var så egenkära i att dom släppte sina, att de släppte sin version av 
de här.. när vi höll på med vår amiga då var det ju så att man tog vad man hade och folk textade var 
man tyckte var bra och inte var senast och just släppt. Det gick ju så myckt långsammare då. Man 
kunde ju spela in på vhs men det blev ju så jävla dåligt så ingen ville ju använda det lixom. Ja så var
det då. Och så höll vi på under nittiotalet och sen jobbade jag med det från 2000 ungefär till 2010.
I: hur gick etableringen till då. Från entusiast till proffs?
R: ja den var väldigt, för min personliga del så var den väldigt väldigt liten. Och jag måste ju säga 
att det var ju väldigt bra  att jag suttit och fansubbat för man visste ju vad en undertext var. Men det 
var ju lite så att man,, det fanns ju ingen manga i sverige alls när vi började, och sen så kom dragon 
ball från ingen stans. Och sen så kom ju sailor moon på teve och man bara wow. Och sen kom ju 
dragon ball nån gång typ 97, kan det ha vart då? Nån stans där. Och då var det ju såhär oj på 
svenska, och då känndes det avigt avigt, och jag började känna mig varm i kläderna och jag menar 
jag var ju typ. Lixom 20 bas 25-26-27 så jag kännde mej ju cool och lite vuxen. Så jag hade ju tagit 
lite avstånd från den här jättenörderiet då. Men sen -jag hade varit i japan precis och sett den här 
jätteroliga serien one piece som jag tyckte var oj den är ju, den är så flippad, den är kul i sitt sätt att 
vara inte som alla andra, för den var verkligen inte som alla andra. Den var stilbildande. Och då 
hörde jag ett rykte om att dom skulle ge ut one piece, och då slängde jag mig på telefonen och bara 
det här kan jag, jag kan översätta jag kan japanska, ni behehöver inte översätta från tyska. Och de 
bara jaa det vore ju coolt om du kunde översätta, så jag hade ju tur och fick in en fot. Så höll jag ju 
på med det paralellet med föreningen så för mig var det en ganska mjuk övergång.
I: så du höll på paralellt. Ja mangakai är väl kvar än.
R: Ja mangakai är ju kvar fortfarande, men vi håller ju inte på med några filmvisningar fullt lika 
mycket och dessutom så håller vi ju inte på med fansubbning. Vi fansubbade ju för att vi behövde. 
Det var ju inte bara för att vi inte. -jag tyckte det var roligt. Vad ska man säga stolt över sitt 
modersmål, jag gillar inte -eller stolt och stolt- jag gillar inte dissningen av svenskan, jag tycker den
är löjlig. Jag tycker såhär åh engelska är så coolt, öh nej det är det inte. Engelska låter coolt för att 
vi inte riktigt förstår det. Det låter coolt för att det inte är vårt modersmål. Det är så. Icke-
modersmål låter coola per definition. Jag har inte gillat det Jag ville göra texter på svenska, men 
framför allt av behov. Det fanns ju inget. De som jag hade sett i japan, det var ju ingen textade ju 
dem. Vi var nog först i världen med att texta evangelion skulle jag säga. Vi hade väl skapat en 
textremsa en vecka efter att laserdisken hade kommit ut i japan. Det var vi jättestolta över.
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I: vad roligt vad häftigt.
R: ja.
I: Men som utbud och liknande då, när ni var fans, då valde ni vad ni tyckte var bra [att dubba] 
förmodar jag?
R: ja alltså när mangakai började då var det så att tillågng till anime det var ju noll. Och det enda 
inspelningsmediet var ju vhs, och vhs går inte att kopiera hur som helst. Och att kopiera vhs är 
ganska jobbigt för man måste ha två stycken videobandare och det var det inte så jävla många som 
hade. Så jag köpte ju laserdiskar från japan och våra filmvisningar var ju ganska mycket det som jag
hade köpt och det var ju vad jag råkat tyckt vara bra. Och jag tittade lite i, det fanns ju nyhetssajter 
men jag var lite sen där 95 96 det var ju precis då är internet vaknade. Det fanns ju inga riktiga 
infosajter lixom utan jag fick ju kataloger från dårifrån jag köpte och ibland köpte jag på fånig 
måfå, och skrev vanliga jävla brev till butiken jag köpte ifrån. Och det fanns ju hemsidor och man 
kunde få mailutskick där. Så utbudet det man först visade det mangakai först visade. Sen när det 
började jobbas, när manga började komma till sverige då var ju utbudet snarare vad de japanska 
förlagen ville pusha för. Och det som bonnier gav ut det var ju det som carlsen i tyskland hade gett 
ut på tyska. 
I: hur mycket kontakt hade ni med de japanska förlagen och carlsen.
R: jag hade ingen -eller de svenska förlagen hade nästan noll. Det var bara via carlsen. Jag tog ju 
lite kontakt med de japanska bolagen men den blev aldrig professionell. Jag var ju i japan, jag åkte 
till japan för att jag tyckte det var kul, och då hände det att jag tog kontakt med de japanska förlagen
och bara sa hej det är jag som översätter det här till svenska, får jag hälsa på och de bara aahaöö jag 
var jättefräck och bara armbågade mig in. Men det blev ju aldrig någon professionell kontakt utan 
vi svarade ju bara mot tyskland. Och sen när one piece hade komit ut, då tog det ju inte så lång tid 
förrän egmont hoppade på och de skulle ge ut Ranma och jag fick ta över översättningen av ranma 
efter bok 5, och sen efter det så skulle de ju göra mästerdetektiven conan. Så för egmont så var det 
jättelänge ranma och mästerdetektiven conan som jag gjorde och för bonnier då hela tiden one 
piece. Och så dök naruto upp också och så var det reyearth och god child och evangelion. Love 
hina. Och sen var det ju den här tidningen manga mania som ju gav ut love hina. Men deras 
moderbolag var ju samma som bonnier, de var ju delvis ägda av bonnier så det smälte ihop 
litegranna. Men där översätte jag ju också evighetens innevånare, blade of the immortal, men den 
kom aldrig ut som bok. Och så negima, den kom heller aldrig ut som bok. Och så fruits basket 
översatte jag också. Kom heller aldrig ut.
I: Men i fråga om utbud och genre och liknande. Vad var det som avgjorde det?
R: ja det vet inte jag men jag kan ju gissa. De siktade ju väldigt mycket på ungdommar. De började 
ju med barn. Med dragon ball och one piece så var det ju väldigt tydligt att det var för unga barn 
alltså 11-12. sen så var det att det kom ut väldigt mycket ungdomsserier, och ungdomsserier det var 
ju det som säljer mest i japan och det är mest uppmärksammat. Och i retrospekt så kanske det var 
ett misstag. För det var ungdommarna som, alltså de var ju resursfulla och kunde engelska, så de var
ju snabba med att gå ut på nätet och hitta annat lixom. Men vi kommer ju till det sen.
I: .. så det var en demografifråga helt enkelt? Det som man misstänkte sålde mest [tog man in]
R: Ja precis, de bara gissade, det var ju ingen som ville ge ut vuxenserier till exempel.
I: nänä. Det har ju hänt en hel del på den fronten över tid. Ändrades det här någon gång. Man 
började med barn och ungdommar och gick vidare?
R: nej. Man ville,, ändrades och ändrades, jag vet att man ville. Manga mania sa att de ville 
adressera en lite äldre publik. De ville vara lite tuffare och ha tuffa serier. För att lixom tonåringar 
och äldre serieentusiaser, Peter Sparring som hade manga mania han var ju väldigt -var och är- 
gillar serier väldigt mycket, han ville ju inte ge ut något bara för att. Sen så försökte de ge ut den här
tidningen shojo stars som riktade sig till flickor för det är ju en försummad grupp för serier. De har 
ju min häst och starlett och ingen av dem är ju egentligen så jävla bra om ska vara ärlig.
I: nä. Lyckades man få in en fot i att ge ut serier för äldre eller hann de inte kanske?
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R: nej jag tror att det gavs upp på innan, -alltså grejen är att det var ju barnserierna som varade ända
till slutet faktiskt. Den som egmont höll fast längst vid var ju mästerdetektiven conan och den som 
bonnier höll fast vid in i det sista var ju one piece, så de lyckades nog aldrig riktigt med den där 
ungdomssatsningen.  Jag hade ju inte något att säga till om i fråga om vilka serier som skulle ges ut,
även om jag ibland tillfrågades. Typ vi har den här serien vad tyckte du om den. Sen kom jag ju 
med förlag men de lyssnades ju aldrig på, och det var ju inte så konstigt.
I:  det var mest vad du tyckte var trevligt då?
R: ja vad jag tyckte och dem, det var mest om jag kände till dem, de använde mig som barometer 
tror jag men det var ju aldrig jag som valde.
I: nä det förståss. Kanske itne så lätt.
R: Vi kommer ju till det senare men det jag tyckte var en miss hos de svenska förlagen var ju det att 
de gav ut serier och sen så gick det bra, men egmont, nu ska man inte kasta skit över dem för de 
gjorde ganska mycket men, egmont är ju ganska känt för att de vet inte riktigt vad de gör, eller 
snarare egmonts chefer vet inte vad de gör. Det finns en väldigt känd
I: "the board of directors"
R: ja precis det finns en väldigt känd skröna om när en svensk serietecknare vinner ett pris, och så 
ringer en sorts chef på egmont då till en redaktör och säger att vi måste ge ut den här snubben, och 
då säger redaktören att det är vi som gett ut honom, vi har gett ut honom i tio år. Och chefen har 
lixom inte ens koll på det. Och jag kännde ju så att peter sparring han hade ju järnkoll. Han jobbade 
ju på egmont sen. De som verkligen sitter och jobbar med det de har ju koll. Men som exempel det 
var på bokmässan då de skulle ge ut mästerdetektiven conan, och det året var det ju nån sorts 
jubileum för sherlock holmes, och jag bara herregud, pusha för mästerdetektiven conan! Det är ju 
ett så lysande läge. Det var ingenting på bokmässan om att de gav ut den här serien. Så att när de 
sen failade och inte kom nånvart så var det som att de kände att vi behöver bara ge ut serier så 
funkar det magiskt bara. Vi behöver inte marknadsföra det här eller göra någon kul grej av det. Det 
tyckte jag var tråkigt. Bonnier gjorde ju betydligt mera för att marknadsföra sig, men när det 
började knaka i fogarna så märkte man att bonnier nog egentligen kanske inte ville ge ut serier. Och 
sen fick jag höra, sen när vi kommer till den där avstanningen, så var det också så att bokhandlarna 
tyckte det var jobbigt också. Vi har ett distributionssystem bokhandelssystem och förlagssystem 
som inte riktigt är kompatibelt med serieböcker på 88 avsnitt. Bokhandlarna tycker det är 
jättejobbigt för de vill ju ha alla böckerna inne. Och då vill de beställa en bok eller två i taget. Och 
då är distributionssystemet så att man betalar per titel du vill beställa och inte hur många du vill 
beställa. Så att köpa in två eller tjugo av samma bok det kostar lika mycket för bokhandlaren så det 
blir så jävla dyrt och då var det samma sakt för förlagen att de måste hålla alla böcker i tryck och de
har höga lagerkostnader, så det var väldigt mycket som gjorde att det var väldigt jobbigt att hålla på 
med mangautgivning i sverige, och då kom reaktionen när försäljningssiffrorna började vika så var 
väldigt många trötta och tappade lusten på en gång. Och då var det väl så att i japan så har man ett 
bra system för det där. Vi är inte vana. Det går ju fruktansvärt bra i frankrike. De är ju landet i 
världen som ger ut näst mest manga. 
I: de de vore väl den största marknaden om inte usa var så stort.
R: ja de ger ut näst mest manga, vet du vilket land som ger ut mest? Det är japan. Sen är det 
frankrike. Det är antalet titlar som är viktigt här. Det trycks fler antal i usa för de är 200 miljoner 
innvånare. Det finn kanske dubbelt så många titlar på fransk än engelska då. Det är är siffror 
hämtade ur röven, så att de kan vara vad som helst. Men man  blir paff när man går ut i en fransk 
seriebutik. De har allt! Allt som jag någonsin hört talas om. Och de ger dessutom ut gamla klassiker.
Usa är mer fokuserade på de nya titlarna. I frankrike ger man ut rosen från versaille och rädda min 
jord, sådana 70tals-klassiker lixom. De är ju inte skraja för det för de har ju den grunden för de gav 
ju ut så mycket tecknad film under 80.talet.  Så att det är ju de som gör det. De som växte upp på 
80talet och fick det med bröstmjölken det är ju de som sitter nu och förlägger de här serierna idag. 
Så det finns ju en helt anna grundplåt i södra europa än här för manga än vad det gör i usa. 
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I: de har ju också en annan seriekultur till att börja med.
R: Ja. De är ju vana att ha 25 album tintin lixom i tryck och i lager så de var väl vanare vid det där 
idag. Sen fins det ju en annan historia. Frankrike har förlagspris. De har inte en avreglerad 
bokmarknad. Och det har jag fått höra från en helt annan källa till att ha mycket böcker kvar. För 
man tror ju att, man vill ju gärna tro att om bokhandlarna själva får sätta utpris. Alltså förlaget får 
säga ni får köpa den här boken för 20 spänn, å sen så får ni får sälja den för 100 spänn eller 50 
spänn eller 30 spänn. Vad ni vill. Man tror ju gärna att det kommer skapa konkurrens. Men vad som 
händer är att bokhandlarna går under.
De stora populäraste titlarna tar allting, harry potter äter upp allting och framför allt köper 
mataffäere böcker också. Och framförallt tar de in de mest populära böckerna och så säljer de dem 
till det här fina låga priset för de behöver inte tjäna pengar på böcker. Så då sitter bokhandlarna och 
förlorar sin kassako för de kan inte sälja harry potter för ett vettigare pris för bokus och adlibris tar 
all marknad. I frankrike är det förbjudet för amazon att ta ut mindre än det kostar i handeln. De har 
förhandlat fram att få ge 10% rabatt men inte mer än så, annars är det förlaget som säger ni ska 
köper den här boken för 30 spänn, ni ska sälja den för 100. så är det bara. Ni får inte sälja det för 
mer än 100 spänn. Och det har jag fått höra från helt orelaterade till manga -källor att det gör att 
bokhandlarna blir kvar. Och att bokindustrin frodas. För att det blir den effekten. Det är samma sak i
japan, de har en högreglerad bokmarknad. Det är förlagen som sätter priser och utpriser, och det är 
säkert det som gör att bokförsäljningen går bra i frankrike för att det funkar inte som man vill, man 
tror att en avreglerad bokmarknad ska skapa mer konkurrens och bättre bokmarknad men det blir 
inte så tyvärr.
I: här försvann det ju allteftersom
R: ja, exakt. och det är ju det att därför att om man har ett fast pris och den här boken kostar 100 
spänn så blir dt lättare för en bokhandel här på centralstationen att konkurrera med en nätbokhandel 
för att det är samma pris. Näbokhandeln kommer tjäna mer pengar för de kan köpa in -de har inte 
lika höga kostnader, så det är mer luckerativt, men folk kunder kommer inte säga shit jag kan köpa 
nya bästsäljaren för 100 spänn, i bokhandeln kostar den 180.
I: Attityden mot serier. Hur skulle du beskriva hur den är i sverige. Industrin är ju inte redo 
uppenbarligen.
R: jag skulle ju säga att jag hoppades att det skulle ändras, men ajg ser att attityden mot serier idag 
är fortfarande rätt låg. Den är lixom, nu är min bild kanske förlegad kanske, men det är ju 
fortfarande så att det inte fick något genomslag, det är ju inte så att en normalt 50.åring läser serier, 
eller att en normal 30åring regelbundet läser eller följer serier som de läser böcker, utan det är 
fortfarande nishat. Folk kanske läser på nätet och följer en där. Sen är det den svenska inhemska 
marknaden. Den är ju inte helt obefintlig, men den är ju nästan det. Det är skämtserier och några 
artsy självbiografiska serier och sen så nån enstaka då, ofta från de  mangainspirerade serier som 
med nosebleed som ger ut vad jag skulle betrakta typ som romaner -alltså serieromaner- där allt 
står. Vägledd framförallt av natalia batista. Och det är ju trevligt men man kan inte påstå att det är 
något -det är ju inte lixom som att hennes böcker ligger i stora staplar på bokhandlarna. Det är ju 
inte så att man ger serier i julklapp till exempel. Det är ju så att den här mangaboomen skulle ha 
behövt vara i 20 år för att den verkligen skulle ta skruv och den varade ju bara i tio så det räckte 
inte.
I: vad gillas och ogillas mest då? Hur har manga -vad är folk mer toleranta mot än inte.
R: Det hr jag svårt att svara på för jag uppfattar inte att det är särskilt tolerant mot mycket, men det 
jag uppfattar är -utifrån vad jag läst på föreningen eller på nätet att när de är oförargeliga lixom. 
Men jag menar, jag vet i ärlighetens namn vad folk läser på nätet. Det är en sån personlig grej vad 
man läser där. Allt finns på mangafox ändå.
I: nej , distributörer [kan inte veta]
R:  nej man ser ju lixom inte. Jag är ju hemmablind så jag vet inte vad som kan betraktas som okej. 
Jag misstänker väl att i sverige i största allmänhet -delvis på grund av min rättegång- så kanske det 
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finns fortfarande folk som betraktar det som lite pedofilt och porrigt, men jag tror inte att det är så 
himla.. det satte ju ändå så djupa spår det här med dragon ball och one piece, så jag tror inte att så 
jäkla många har de här galna missuppfattningarna. Men jag tror itne att det finns en allmän 
acceptans mot det. Jag tror fortfarande det uppfattas som en barngrej lixom.
I: Hur skulle du säga är nyckeltidpunkter för industrin?
R: om man skulle ge ut manga idag?
I: nej, mera tidpunkter
R: jaha nyckelpunkerter. Ja jag känner ju att för industrin eller fandomen så var det ju 80talet med 
videokasetter som var första poolen. Med starzinger och galaxexpressen. Sen var det ju 87-88-89. 
sen var det 95 när sailor moon kom på tv4. Det var ju en stor pool. Sen var det millenieskiftet när 
internet fick bredband så man kunde titta på anime. Sen för industrin dåra så kan man ju prata på, 
dels var det ju då det här hyrvideo åp 80talet. Men sen också när bonnier mer eller mindre tvingades
att ge ut dragon ball. Bonnier ville ju inte men carlsen pockade på. Det gick ju skitdåligt i början, 
det tog ju två år inna det slog an. Så det var ju en nyckelpunkt. När dragon ball i millenieskiftet 
började toppa säljlistorna. Sen så tror jag väl att det var nånstans 2009-10. då hade internet blivit 
såpass stort att det gick att hitta allting på internet, och det var ju gratis. Och då tröttnade ju man på 
att ge ut det torr jag. Jag tror att det var delvis internet var med på att ha ihjäl utgivningen i sverige. 
Det och en misstro för det svenska språket. Man dissade lite. Den där ungdommen som skulle läsa 
naruto tyckte det var ballare på engelska på något vis. Det lät inte lika coolt på svenska. De fattade 
ju inte att det lät pisslöjligt på japanska.  Den låter jättelöjlig på japanska i mångt och mycket. Och 
framför allt var ju one piece löjlig på japanska den med. Jag fick ju lite skit i början för den 
översättningen för det funkar ju, för det passar ju. Den är ju ascool i sin fjantighet, men de som läst 
den på engelska trodde ju att den skulle va ball och cool och tuff. Men det är den inte den är 
superlöjlig på japanska ochdet är det som är dess styrka.
I: det är synd att inte det går att få tag på översatt numera.
R: ja det är trist, det är lika dant i danmark. Jag uppfattar det som att danskarna tycker det är trist 
med sitt språk. Norrmännen och frankrike däremot är ju stolta över sitt språk och där går det ju bra. 
Finland. Där går det ju bra och där ger de ju ut. Men de är stolta över sitt språk, för det har fått skit. 
Det är ju då -när det fått smällar- och nån försöker ta ens spräk ifrån en så sätter sig rötterna och 
man vill ha det. Svenskarna försökte säga åt dem att de skulle prata svenska istället – då har det 
funnits kvar att det ska vara finska. Modersmålet sitter hårt och det låter väldigt lätt väldigt löjligt så
man får vara lite försiktig när man jonglerar det. Men att tycka att det är löjligt per automatik är en 
tråkig inställning tycker jag
I: en masteruppsats jag läste hade liknande attityder ploppa fram bland respondenterna, att man i 
fråga om både utbudet och språket var tråkigt och fånigt på svenska.
Vad sålde bäst/säljer bäst då
R: One piece. 
I: hur långt kom man i utökandet av demografi? Var det någonsin tal på att lämna utgivningen riktad
mot barn och rikta in sig mot vuxna?
R: Nej, den kom kom närmst det var manga mania som försökte rikta sig till äldre tonåringar, men 
det kom inte så långt. Så försökte de ge ut till tjejer men det gick sådär. Man gick från pre-
tonåringar till sena tonåringar 15-16 men det gick inte lite sådär. Inte vad jag vet men andra kan  
säga det annorlunda.
I: men det var ingen standardisering i fråga om förlag från japan och usa som sa vad man måste ta 
in.
R: nä, eftersom bonnier är en del av tyska bonnier carlsen så var det de som sa att de skulle ge ut 
dragon ball och onepiece och naruto. Genrespridningen var ganska liten. Det var ju shonen mest, 
med äventyr och lite snygga brudar och slagsmålskör. Det var inte precis -de gav ju inte ut några 
romansgrejer för killar. Det var ju inte så  att de gav ut typ orange road eller virtual girl ai. Det var 
ju ingen som gav ut romance-grejer ens när det var riktat till pojkar. Jag tyckte det var rätt 
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slätstruket med lixom lite typisk actionserier. Men det är ju så. De var samma i usa. De gav ut det 
som funkade i superhjälteformatet, man gav ut det som funkade att ge ut i små serietidningar och 
det skulle vara actionfyllt. Man kunde inte ha en sida med bara blommor på. 
I: så det var ingen push från säg kodansha att de sa att man behövde ta in det här om man också 
ville ha en annan serie
R: inte vad jag vet. Det kunde ha varit så men jag vet inte som sagt. Men sen vet jag ju att förlagen 
gärna ville bredda sig så det var ju det att nu ska vi ge ut till tjejer. För det förstod man ju var en 
förlorad -eller inte förlorad men outforskad -obruten mark.
I: ok men, kategori 3 frågor då som har med mangavågens avtagande att göra. Vad fungerade bra 
och dåligt skulle du säga?
R: ja titelmässigt så fungerade one piece bra och naruto fungerade väldigt dåligt. Serier för tjejer 
tror jag tyvärr också fungerade lite halvdåligt också. Men det var bara ett intryck jag fick. Så jag ska
inte säga nått. Jag får inte känslan att något fungerade direkt dåligt bara att mangavågen dog ut, det 
var fortsatt utgivning som fungerade dåligt. 
I: ja bonnier gick ut i sin blogg och sa att de inte ville ge ut den mer.
R: ja, de ville lägga ner naruto, för den gick så jävla dåligt på svenska. Men då sa carlsen det tyska 
företaget att om de ville ge ut one piece så måste de ge ut naruto, och då sa bonnier att då ger vi inte
ut nån. Så det där var ju en jävligt dålig sak för de ville ju ge ut one piece men fick inte för 
moderbolaget och det kännde jag var jälvigt töntigt och kände som att jag skulle gå till Shueisha 
och säga, vi skiter i det här och ger ut one piece för det funkar. 
I: så man var tvungen att ge ut båda alltså.
R: ja, och det där kommer jag ihåg med 100%ig säkerhet för det där hörde jag från, nu minns jag 
inte vilken redaktör det var för de bytte runt då, men det var så ordagrannt från bonniers redaktör att
det var därför de lade ner one piece, därför att de var tvugna att lägga ner naruto. Som jag 
uppfattade så var det carlsen det tyska bolaget, som lixom de tyckte ni måste ge ut bägge. Shueisha 
sitter inte och pratar själva utan det finns en agentur mellan dem; tuttle-mori. Och de hade sagt 
något i den stilen. Och jag tyckte att kan vi inte bara skita i dem och köra ändå. Jag känner ju några 
på shueisha så vi kan ju ge ut det ändå och köra vidare. Men de var inte så intresserade av att 
fortsätta ändå så det.. det var lixom ett inte tillräckligt stort intresse helt enkelt. Vilket jag tyckte var 
synd.
I: så lokalpubliceringen lades ner för att det inte fanns nog med intresse, svårt att sälja, ingen 
etablerad grund för..
R: jag skulle säga att det som sänkte försäljningen och det som dödade utgivningen. Grundplåten är 
att allting fanns på internet. Och de bästsäljande titlarna- framförallt naruto låg så himla långt efter i
utgivningen. One piece låg okej till, jag tror vi var 3-4 månader efter i utgivningen. Men det där 
gjorde ju att de som var fanatiska det vill säga de bästa kunderna gick ut på nätet och läste. Och sen 
så kom albumet men då tyckte de den var gammalt och det var på svenska det var konstigt och då 
gick lixom försäljningssiffrorna ner. De kostade ju ändå pengar. Det i kombination med att vi inte 
har ett system som klarar av långa bokserier och utgivning av manga. Det var jobbigt för 
bokhandlarna, distributöererna, och förlagen och kanske inte heller lite lite för entusiasm från 
förlagsledningen. Så publiken gled ut lite. Jag tror att om man hade haft lite mer visat intresse från 
förlagsledningen så hade man kunnat komma över problemen. Hade inte publiken gått ut på internet
och varit nöjda med publiceringen på svenska så hade de inte heller gett upp för det hade 
fortfarande funnits pengar. Systemet fallerade ju lite från början och alla tre saker fallerade lite på 
en gång. Eller systemet fallerade. Men jag tror alla tre saker var bidragande orsaker.
I: finanskrisen då?
R: nej, jag tror inte den har så jävla mycket med det att göra. Jag kan hafel men jag tror inte det.
I: Fildelningen då. Det sa du ju precis.
R: jag tror ju att den är ganska viktig. Jag är inte sån att jag säger att man absolut inte får fildela, 
men man får inte glmma att det är pengar inblandat. Och det är det som är lite tråkigt att -fildeningn
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är att vara eller inte vara och för och nackdelar är en helt annan diskussion- man det är intressant det
med bieffekter det blir. Som ska bokhandlarna få bestämma priser på böcker. Man tror att det ska 
resultera i mer konkurrens, men istället så dör marknaden. Man kan ju tro att oj vad bra det är att 
internet har allting för då gör det ingent om bokmarkanden går ner i sverige för att man kan 
fortfarande ha något. Men vad är resultatet, jo att istället får man så himla mycket att det blir svårt 
att sortera. Vi har lixom -som en del japanska förlag märkt. Att när tidningarna går ner och folk 
börjar läsa på nätet istället så läser man ju bara den serien man vill läsa. Förut så fick man en tjock 
telefonkatalog och man läste ju även det som man fick med utöver det man ville läsa. Man köpte ju 
kanske tidningen för natuto och one piece men du läser fortfarande de andra också för du har köpt 
den. Nu så går man ut på nätet och läser bara naruto och one piece och vad får man för resultat? Jo 
att det är bara naruto och one piece som tar all försäljning. Man får en ganska enkelriktad historna. 
Man får rykten på nätet som börjar bestämma vilka serier som är coola och inte. Istället för att det är
ett förlag som bestämmer att det här tycker jag är kul, så blir det lite såhär att det blir lite mass-åsikt 
och det här blir bra. Och då är det ju serierna som tilltalar väldigt många som blir poppis. Och ska 
man vara riktigt noga och ärligt så är det inte alltid de som är riktigt bäst. Utan de som är riktigt bäst
som tilltalar 1/10 är de som är riktigt bra för dig för de är träffande, medan de som tilltalar 8/10 
tycker folk är bra, inte jätte-jättebäst. Så trots att internetutbudet är så mycket större så kan det bli så
att utbudet blir torftigare bara för att det finns så mycket och folk måste ändå sortera och hitta, och 
så får man det problemet att man inte kan engelska lika bra som svenska. 
Jag har hört en del ungdommar som säger att de kan engelska bättre än svenska, men hur tänker de 
då? Hur kan du tro det?! Är du bättre på engelska än nån som vuxit upp med språket? Det är klart 
att man är sämre på engelska. Men om man inte får uppleva den här klatschen, där en svensk 
mening sitter som berget ja då går ju en del av upplevelsen förlorad. Det blir lite torftigare och det 
tycker jag är synd. Jag läser mycket fantasy på engelska men en bra svenska översättning smäller ju 
så mycket värre.
I: den gamla översättningen av sagan om ringen comes to mind.
R: ja precis. Man tar den här [ringversen] den spöar ju skiten ur originalversen. Jag tror vi förlorar 
på att det finns allt på nätet på engelska. Trots attutbudet är oändligt. För dels missar vi det svenska 
språket och vi missar också att en ensam nördig förläggare säger att nu ska vi ge ut den här serien 
som är så jävla bra och ta hand om den som ett litet barn. Och det är synd. Det blir lite 
hollywoodfilm-slentrian. Det som skapar uppståndelse och kommer hit är det som skapar siffror. 
Det som 1000 personer ger 6/10 blir mer populär än det som 50 pers ger 10/10. För det är ju de som
är så jävla vassa, när man väl har hittat sin! Jag har ju hittat mina ochdet är ju inte alla som tycker 
ai-ren är den bsäta serien som gjort men jag tycker fan det. Och den finns ju ute på mangafox, helt 
katastrofalt översatt. Så jävla usel så man undrar har ni ens läst originalet, kan ni japanska? Det är 
så synd att de där då riktigt jälka fantastiska serierna -för det ska finnas lixom 20 personer som jag 
som väljer olika 10/10 serier för det är då fansen kan hitta sina guldkort, och det är det vi missar.  
Men jag har inte gett upp, jag tror det finns säkert en framtid.
I: Hur tror du då? Kommer det gå att vända det här.
R: man kan tro det man vill, men om man vill vara possitiv så har manga ändå satt såpass mycket 
spår ändå och jag vågar tro att det blir lättare att publicera. Det svåra är att få med de japanska 
förlagen. Om jag skulle starta ett förlag idag så tror jag fortfarande på böcker. Men jag tror inte på 
serialisering i böcker. Jag skulle sätta upp en hemsida där man säger här får du läsa det senaste 
numret av one piece helt gratis, det är bara att läsa du behöver inte ens betala för det. Men böckern 
kostar. Och så ser man till att det finns en sorts prenumerationsservice på det där och så ser man helt
enkelt till att när kapitlet kommer ut så finns det ute en och en halv timma efter publicering . Det 
kan man fixa om man är i förlagsbranschen. Det går tillomed att fixa att det ges ut samtidigt som det
kommer ut i japan. Och gör man det så får man med sig den entusiastiska skaran. Och då vänjer 
man dem vid översättningen och får jättemånga korrläsare. För trots allt så läser folk på toa, på land 
och allt det där. [datorer och telefoner] kan man tappa i golvet de kan gå sönder och få slut på 
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batterier, förstår du? Det finns ändå fördelar med böcker. Jag tror inte de kommer försvinna på ett 
bra tag. Men praktiskheten i böcker och snabbeheten i böcker den är ju borta. Det finns ingen 
anledning att ha studentlitteratur i bokform till exempel. Och veckotidningar och kvällstidningar 
och så där tror jag internet har tagit över. Men de där som man vill läsa om och om och om igen, då 
är det så att det är enklara med en bok som inte har batterier, kan krasha eller behöver ljus. Det är i 
slutändan enklare att ge ut så. Så det skulle jag vilja göra. Serialisera det på nätet men sen ge ut det i
bokform. Och just försöka, ja ge lite serendipitet, och säga läser du den här serien så vill du kanske 
läsa den här också. Och ha någon form av prenumerationsservice som netflix. Men jag tror det är 
svårt med mangabranschen just för att det finns så väldigt mycket gratis så folk skulle dumpa det. 
Så man måste lägga upp ett system som är mer praktiskt än att gå ut på mangafox. Men det är 
jävkligt svårt att hitta något som är praktiskare än att bara gå ut på en sajt och läsa gratis.
I: Crunchyroll har ju lyckats lite med animen.
R: jo men det är lättare att strömma än att ladda ner. Och mangafox är ju redan en strömmningssajt. 
Och att jaga ner dem och starta rättegångar för det är ingen ide. Det kommer inte att lösa något. 
Man måste erbjuda en tjänst som är bätte. Det är svårt att konkurrera med gratis, men jag skulle nog
försöka sätta upp ett system där du betalar för -och så får du godis- som plastfigurerer och sådant 
som inte går att ladda ner. Så du betalar för prenummeationen på serier men du får också alla 
godisprylar lixom som man kan skicka till folk. För jag tror ju det att flera och flera japanska bolag 
börjar ju sköta översättnignen själva, och har ju börjat uppmärksamma att det kanske inte bara ska 
va på engelska, utan kanske också på franska och tyska och italienska. Och en del börjar ju titta åt 
det skandinaviska hållet. Kan du tänka dig vinlandssaga på isländska eller danska? Det skulle ju va 
så jävla fräsht. Jag vill ju ha den på svenska också, men lixom; äkta vinlandssaga på god svenska 
det vore ju som röde orm alltså. Det är synd att man inte kan återuppväcka franske bengtsson och 
bara nu sätter du dig och skriver manus till den här på svenska. Det här är ungefär vad de säger på 
japanska. Skriv. Haha.
I: bredden skulle ju öka utöver här är den senaste och populäraste serien, här är en snabb 
översättning.
R: Precis. Jag skulle nästan tycka det var en kul idé att göra grovöversättningar av serier och sen 
låta svenska författare skriva pratbubblor.
I: synd att japanska författare satt sig på tvären mot sådant, såsom naoko takeuchi som vill 
undersöka varje översättning själv innan den tillåts.
R: jo men sådana tönt-fjantar finns det hela tiden. Det är precis som.. hon har ju blivit manglad så 
många gånger då för det är ju inte alla som är så.
I: tolkien tyckte ju att man tagit sig friheter.
R: ja åke Ohlmarks han var ju inte riktigt klog, men det var ju det som var så bra med honom, man 
måste va lite galen. Han var ju bevisligen sinnessjuk på slutet, men de svenska stora författarna var 
ju sinnessjuka allihop. Gustav fröding satt ju på mentalsjukhus och strindberg var ju inte heller så 
jävla glad och kafka hade ju inte så roligt heller, men det är ju det där. Ohlmarks var ju knäpp men 
han var skitbra på att skriva böcker. Men resultater är fortfarande att de sålde som fan, och hade 
översättningen varit kass så hade de inte sålt som fan, så siffrorna talar för honom.
I: ja han har ju en sån språkkontroll. 
R:  verkligen. Jag satt och jämförde rakt på mot den nya, och den nyare är ju mycket trognare och 
den var mycket sämre. Tyvärr. Man märker det som att när balrogen kommer med sina enorma 
vingar, men åke han skrev väldiga vingar och det låter mycket bättre för att det allittererar. Så det 
var en väldig kännsla han hade. Sen körde han ju över tolkien och strök och höll på och det är ju 
synd och dumt att göra det. Men det är nästan bättre det än att man är för trogen, och jag om jag får 
komma med självkritik har varit för trogen och inte flippat ut tillräckligt mycket. I one piece flippar 
jag ut lite grann, men inte tillräckligt mycket. Hade jag översatt den idag så hade jag flippat ut 
riktigt ordentligt. haha
I: den är ju så eccentrisk.
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R: ja verkligen knäpp. Det är roligt. Min största favoritöversättare är toren smith. Han som översätte
för studion proteus. Han lade ju ner när det blev såhär slentrianöversättningar, men han översatte ju 
outlander och delar av oh my goddess. Han översatte nausicaäe. De första två tre böckerna. Och 
man bara du är ju inte riktigt klok, det står ju såhär på japanska bara att det låter så mycket bättre  
när du säger det på engelska. Jag har memorerat en scen där -om du kan nausicaä ungefär utantill- 
där då kushana hon den här dottern till kejsaren hon har ju tvingats ut där och åker. Det finns ju ett 
tillfälle där  hon åker i ett flygplan och ser sin arme och bara det där är ju min armé, men min arme 
är ju en stormtrupp, och här står de och belägrar/försvarar en belägrad plats, och hon inser då att det
här är hennes pappa då som vill att hennes arme dör och så ser hon då och hon höjer sin flagg och 
alla hurrar för henne och så kommer de här kanonskotten och hela hennes arme blir utplånad. Å så 
blir hon förbannad och säger på japanska ungefär: jag har bevittnat ert slut, ni får sitta i valhall och 
titta på när jag hämnas på dem som lät den tredje kolonnen eller vad det var dö som hundar. Och på 
engelska var det: i have witnessed your end, i swear i will wreak revenge upon those that 
squandered the lives of the empires finest and left them to die like dogs. Watch ye from the halls of 
valhalla above that i keep my word. Å man bara tappar ju typ tidningen för hur bombastiskt det är. 
Och han har ju sagt det de säger men han överdriver och lägger till flera ord. Wathc ye och i will 
keep my word och grejer. Det säger hon ju inte alls men det låter skitcoolt när du säger det. Och den
där sortens frihet är viktig att våga ta sig, och jag var lite feg i början men jag hoppas det skulle gå 
att bli sån om jag fick fortsätta.
I: ja det vore kul om det kom tillbaka.
R: ja. Det vore det men jag är ingen riktig förläggare. Det finns många serier jag vill ge ut , men jag 
har märkt att jag inte är en förläggare riktigt. Jag är ju egenföretagare och jag märker att driva eget 
företag och marknadsföra och grejer, det är inte riktigt min kopp med te -jag är tillomed riktigt usel 
på det. Så det handlar ju om att hitta en entusiast som är bättre på det då, och det finns det ju. 
Japanska förlag är ju mjukare idag än vad de var för 20 år sen. Det är shueisha och shogak[?] som 
är stenhårda, men vill man ge ut bra serier från till exempel kodansha och hakusensha som jag 
skulle vilja ge ut. -framförallt ai-ren.
I: vad är ai-ren
R: ai-ren är en konstig serie som är ritad av en mjukporrsförfattare som då och då inte ritade porr. 
Eller porr ska man inte säga, han ritade erotica skulle jag säga, för det. Han ritar mjukerotika, mjuk 
och laddad. Och han har gjort ett par serier som inte är det. Även fast han publiceras i såna 
tidningar. Men serien handlar om ett förtvivlat och väldigt sött och väldigt rörande förhållande i 
mänsklighetens slutskede. En person då som får höra att han har ett år kvar att leva ansöker om en 
livspartner för sitt sista år i livet. Och socialtjänsten godkänner det här. Och de återuppväcker en 
klon från , dom är de har vart brottslingar eller kärleksdockor eller sådär. Och hon hjärntvättas då 
och börjar om från scratch. Så berättelsen är om deras relation medan mänskligheten mer eller 
mindre gå under och de försöker lixom ta sig igenom sitt sista levnadsår och försöker på nått sätt 
huitta kärleken i det. Den är sjukt rörande och har fruktansvärt bra repliker. Och jag har en kompis 
som sitter på mangafox och bara jaha är det den där och hittar den där och jaha lite sådär den där 
den där och den sekvensen ville jag veta hur  de översatte och jag börja ju för fan gråta när jag såg 
sidan: de har ju misssat allt ,ingen koll fattar ingenting. Det fanns en fantastisk kärnfull replik som 
jag tagit med mig genom livet, en sån där fantastisk förtröstansvärd, vad ska jag säga, en 
förströstansvärd replik när man frågar om livet är värt att leva, vad är meningen med alltihopa. Och 
då rär de ju den här huvudpersonen, han har fått för många transplantationer så hans kropp håller på
att bara stöta bort dem då. Han har dropp och försöker äta osv. Och då är det hans läkare som på ett 
antal uppslag då säger såhär att, det är ingen som tillåter att du lever, det är ingen som bryr sig om  
du lever. Om du  dör så kommer universum -det är lixom  inte som att universum har bejakat dig 
eller gett dig tillåtelse att vara här. Om du dör så kommer universum bara gå vidare, och det finns 
ingen funktion som du kan fylla. Och att leva är att ständigt göra motstånd mot den här sanningen. 
Och det är bara... och nu säger ju hon det för världen håller ju på att gå under mänskigheten håller 
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ju på att ruttna bort, vi som lever i den här världen nu, vi att leva är att mot denna förkrossade värld 
aldrig upphöra med motståndet. Det kan skaka liv i en och bara, ja livet är meningslöst men du 
måste fortsätta protestera mot det faktumet. Och den repliken har de helt missat. Det viktigaste i 
hela serien. Haha. Och den känner jag att jag skulle vilja ta mig an och bara översätta och ge ut på 
svenska. Ibland -nu har jag ju inte tid för jag jobbar med annat, men jag skulle vilja fanöversätta den
och bara skriva till hakusensha bara grabbar nu gör jag det, bara give me the stuff. 
I: det är ingen ide att man läser den utan översättning?
R: inte på mangafox iallafall. Det kanske finns. Jag skulle tippa att det finns på franska. Eller tyska 
kanske. Men man kan ju inte lita på fanöversättningar tyvärr.
I: jag har väl egentligen inga fler frågor. Skulle du vara anträffbar över mail om det skulle finnas 
fler frågor att besvara?
R: ja, absolut. Det är inga problem.
I: tack. För det här var intressant hur carlsen tvingade ihjäl one piece och hur finanskrisen inte 
spelade-
R: ja inte vad jag upplevde. Men samtidigt, mitt i finanskrisen satt ju ja mitt i min smet så jag var ju 
lite blasé för det där, jag vet ju inte hur det påverkade utgivningen, men jag har svårt att tro det för 
böcker är inte sådär jätte-jättedyrt lixom. Men ioförsig jag vet inte. Det är ju svårt att se från mitt 
håll. Jag tittade ju inte på försäljningssiffrorna, men när var finanskrisen 2006, 2007? när var den? 
200- nej vänta
I: 2008
R: ja det är ju sant. Det var ju då det gick ner. Men jag har svårt att tro det ändå. Det var nog mer 
extravaganser lixom. Det brukar ju vara lyxprylar, bilar och flygresor är ju det som smäller. Böcker 
som kostar 80kr styck påverkas nog inte så mycket. Det var ju så att demografin, de som skulle läsa 
de här serierna var ju väldigt penningsvaga grupper, så 12-13åringar sitter ju inte på så jättemycket 
pengar så för dem var det ju hela veckopengen som gick till det.
I: du har ju rätt. Hur konkurrerar man med gratis?
R: ja man får konkurrera genom att ha en bättre -crynchyroll och netflix har lyckats konkurrera med
gratis för de gör det lättare. Och, men det bara är för att de har så stort utbud. Netflix skulle ju inte 
funka om de inte hade så stort utbud. Det är svårt att starta en svensk sajt som ger ut manga för två 
titlar och ha en prenumerationsservice. Det är väl om man startar en skandinavisk sajt  för alla fem 
skandinaviska länderna på alla språken [räknar upp språken]. Ja då kan man säga ja men betala 20 
spänn i månaden så kan du läsa så mycket du vill här. Men jag gillar tidningsformatet. Jag tycker 
om det där med att man läser allt i en tidning att man betalar för lixom en, om det nu är en bunt pdf 
er så kan ju det va. Det behöver inte va tryckt format utan om du nu betalar för en klump varav du 
faktikt inte kan allting. Lite som de här humble indie bundles. Du köper ett spel du vill ha men de 
andra får du med på köpet. Men där är ju problemet istället att du får så mycket. Folk har så många 
spel så att det blir blasé. Jag håller ju på lite med tv-spel också och där har jag märkt att det har ju 
knäckt marknaden för humble indie bundle -det finns så många så att – jag har ju hört folk idag som
bara nä men jag vägrar ju köpa det här spelet det är inte värt fem dollar, det är värt en dollar. Och 
man bara om du inte tycker spelet är värt fem dollar, varför sitter du och spelar det över huvud 
taget? Ja men det lixom, förstår du. Ett spel är ju en tidsinvestering, om du inte är beredd att ge 
hundra spänn då ska du ju inte spela spelet alls. Vad är det för inställning till att spel ska vara så 
himla himla billigt. Så det är attityden till vad man är beredd att betala för saker och ting. Det blir 
lätt skevt. Om man går int på vad folk är beredda att betala för saker och ting. Man blir ju lite blind. 
Det är ju som folk som spelar på casinot , ch ja jag kan ju satsa 200 spänn. Förlorar dem och satsar 
500 till som de förlorar. Sen går de 3 kilometer för att mjölken är 20 öre billigare på ett ica långt 
bort lixom. Man blir så himla priskänslig på vissa områden men inte andra. Och så är det ju mycket 
-folk som håller på att tjatar och tjatar oj maten ska vara så billig ----
AVBROTT PÅ GRUND AV NEDSPARNING AV DATA.
UPPSKATTNINGSVIS 30 SEK.
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R -FORTS: så känns det ju lixom konstigt att, är det vanligt att lixom.
I: nej precis det är ju vanan; vad är värt vadå?
R: men det är ju det. Samtidigt så tycker jag ju det att det är ju det -när man betalar för något så får 
man ett affektionsvärde för det. Man sätter ett värde på något när man köper det
I: det är sannt. Det försvann mycket kulturellt när den svenska industrin försvann.
R: fast jag tror ändå att det går inte att förlora sin anknytning till sitt modersmål, så jag ser på det 
med tillförsikt lixom. Jag tycker bara att det är viktigt 
I: att det finns
R: ja att det finns. Det är viktigt att det finns för det blir ju en god cirkel,  finns det på svenska så 
läser folk på svenska och blir på -det funkar ju op svenska. Men jag menar är man van jag menar 
jag kan ju inte läsa manga på engelska. Eller kan och kan kan ja väl. Men det känns ju skitkonstigt 
för mig -vah one piece på engelska det är såhär va?! För mig så ska det vara på japanska eller 
svenska. Men det är ju en vanefråga, jag har jättesvårt att tänka mig one piece på franska, hur fan 
funkar det. Men samtidigt kan jag tänka mig dragon ball på franska för jag såg det på franska först. 
Så för mig som att se creamy mami, eller candy candy sådär på franska herregud det funkar väl. På 
engelska, det blir ju lite märkligt.. men candy candy på engelska borde väl funka. Så det är ju 
verkligen bara vanesaker. Samtidigt får man inte ge upp, ja menar det är ju kul med ordbilder som 
ger ut litegrann och så
I: j, men på sfbok förut så sa de att ordbilder skulle ta en paus i utgivningen. 
R: att de skulle vadå?
I: ta en paus.
R: om man ska ge ut manga idag så måste det vara på en entusiasm-basis. Ska det ges ut i stort så 
att det verkligen börjar sälja så måste det vara så att det blir kommersiellt gångbart. Man måste vara
enorm för att det ska funka.
[ommitted stuff om tågresa. Uppskattningsvis 3 min.]
I: ja men det är ju kul iallafall att höra hur det kanske finns en framtid och möjlighet att få tillbaka 
industrin.
R: ja det finns ju det i finland. De är ju fyra miljoner innvånade. Vi är nio. Det är klart att det går om
folk vill köpa det och ha det på svenska. Det är ju där det börjar faktiskt. Follk får rösta med 
plånboken. Skulle jag ge ut serier idag så skulle det vara serier som jag tycker är genuint bra. För 
nånstans så är det ju -när det kommer till kritan så är det så att det som kan tippa balansen är 
förläggarens entusiasm för det, jag tror inte den räcker ända fram, men ska man ändå ge ut nånting 
så måste det va det som man själv tycker är skitbra, för att när det står och tippar mellan vill du ge 
ut och tjäna lite pengar eller vill du lägga ner och göra något helt annat med ditt liv, ja då är det ju 
den här entusiasmen som spelar in. Det vore ju kul att ge ut något sånt här -min smak är väl för 
gammal- men det vore kul att ge ut area 88. vinlandssaga vore ju jättekul. Hur många böcker är det 
nu?
I: jag slutade läsa när kungen kommer tillbaka till danmark. 
R: jag satt ju och läste den i afternoon så jag har ju inte läst böckerna så jag vet inte var den är. 
Animen på sistone har ju blivit ganska slätstruken tycket jag. 
I: lättsmält
R: ja lättsmält. Mycket lättromaner och sånt. De beskriver hela handlingen i titleln. Min lillasyster 
och min nya klasskamrat slåss om vem som ska vara min flickvän. Det kan ju vara en titel. Eller 
såhär ensam är jag, eller såhär söt kan väl inte min syster vara. haha
I: haha. nä det är väldigt mycket det samma och det samma, och inte så mycket som utmanar. 
R:  nej. Det skulle vara kul att ge ut sword art online på svenska. Böckerna. Tyvärr så ballade ju den
ur på slutet men jag skulle vilja ge ut de två första böckerna, de som bara handlar om eincraft, den 
var faktist jävligt bra. Eller bara den allra allra första boken den var ju den bästa. Sen var det ju efter
första boken.. de bara såhär vi ska ge oss in i ett till onlinespel och man bara, alltså ni ska inte spela 
ett till onlinespel! Det är så orimligt att ni skulle nån gång sätta på er en vt-hjälm en gång till alltså, 
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ni dog ju för fan. En normal människa skulle ha ett sånt jävla trauma att de inte skulle gå ens i 
närheten av en dator i resten av sina liv, men ni ska spela spel igen, i don't think so. Sen ballade ju 
serien ut så mycket för asla blev bara reducerad till en kanariefågel i en bur och satt bara i buren 
hela tiden och kiriko var tvungen att rädda henne hela tiden, och man bara för fan snälla det har ju 
[blivit dåligt] det är jättedåligt verkligen.
I:  nej jag måste faktiskt tyvärr tacka för din tid och avsluta.
R: javisst

END RECORDING
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10.3.4 Natalia Batista (Interview 4)

Interview with Natalia Batista. Manga artist and part  of publishing company Nosebleed Studio.

Interview performed over Skype 4 May 2017 (Interview 4). Transcription is provided of recorded

interview. R is coded as “Respondent”. I is coded as “Interviewer”.

R: om du börjar spela in nu så ger ja dig tillåtelse att använda mitt namn, så det är helt okej haha. 
Och jag ser gärna hellre att du använder mitt namn om det är direktcitat eller så får du gärna 
använda mitt namn, för ajg ser hellre att mitt namn kommer med i dokumentationen än att jag har 
lixom lagt en timme av min tid och inte ens bli omnämnd. haha
I: nej då. Vill du vara med då är du med.
R: ja jag är jättegärna med för jag tänker att det är, för framtidien så vi8ll jag hellre bli 
dokumenterad så att det är bara bra.
I: na nej precis, ja det är ju fullt förståeligt. Ja då är du med som natalia batista
R: bra.
I: då ska vi se. Vi kan väll börja md lite intofrågor. Hur länge har du varit aktiv inom 
mangaindustrin?
R: det beror på litegrann hur man menar, det är ju det som är grejen med det här yrket är att det är 
inte som att du får en examen och sen är du plötsligt yrkesaktiv, eller du får, eftersom det är ett 
frilansjobb så är det heller inte så att du får en anställning så plötsligt är du lixom, amen så är du 
serietecknare. Du blir ju serietecknare när du bestämmer dig för att börja göra serier, så enkelt är 
det. Och det är ju många utav oss som skapar serier som även inte får möjligheten att ge ut en bok 
på ett förlag eftersom förlaget inte tror på en, eller för att man, som är fallet med många 
mangatecknare det finns inga svenska mangaförlag. Det tyvärr har varit väldigt svårt för en inhemsk
tecknare som inte har ett japanskt namn att bli utgiven eftersom att manga är så kopplat till japan, 
och att det finns någon slags anseende, någon slags lixom oskriven regel att om man inte är snedögd
och född i japan på en viss liten bit mark i hela världen så får man inte rita manga, eller kan man 
inte rita manga. Vilket gör att det har varit svårt att  bli en så att säga situationstecken proffessionell 
mangatecknare i väst, eftersom att det lixom är så fokuserat på att då ska du ha blivit utgiven och då
ska du ha blivit utgiven av vissa förlag och helst i japan, och helst ska du bo i japan och helst ska du
prata japanska och äta sushi till frukost för att räknas som mangatecknare. Så man kan säga såhär att
min definition är att när jag valde att börja rita manga och fick mina första publiceringar då anser 
jag att jag blev mangatecknare, och det är så jag anser att andra också bör se på sitt serieskapande 
att de, dagen då de började publicera sig själva eller blev publicerade, då är de serietecknare. Så 
enkelt är det. Och idag är det ju mycket lättare med internet men då när jag började då var det att jag
gick serieskolan. Jag hade gjort ett fanzin [alltså ett eget album med serier] innan serieskolan som 
jag inte riktigt vill kalla manga eftersom det fanzinet var inte, det var inte manga mitt huvudintresse,
eller det var inte min huvudinfluens, utan det var på serieskolan som jag aktivt började jobba med 
manga och det var en serietävling som hette mangatalangen som bonnier carlsen höll, 2006. 2005 
satte de igång den, 2006 så släppte de resultatet vilket var en bok -jag har den här så kan jag visa 
den på skärmen här. [visar på skärmen] såhär såg den ut. Vet inte om du har sett den? 
I: ja på bild tror jag men aldrig. 
R: Ja, och det var resultatet utav då 2006 års tävling, eftersom ja den släpptes år 2005 och sen så 
ritade folk serier och så blev det en bok 2006. och här är väl min första faktiska publicering, jag 
kom med -jag och min syster kom med som vinnare utanför prispallen, inte första andra tredjeplats, 
och då var det den här serien [visar igen] som jag gjorde som var en lite gotisk-inspirerad manga, så
den var den första serien jag fick publicerad, 2006. så om man ska säga på det sättet så anser jag att 
från 2006 och framåt räknar jag mig själv som proffessionell. Jag ritade serien innan dess men jag 
anser att typ därnågonstans gick jag upp på proffessionell nivå, även om det här inte var ett 
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betaljobb så anser jag fortfarande att det här var den första steget då jag kunde kalla mig 
mangatecknare.
I: Häftigt. Nu är du ju med i nosebleed, om det inte kanskte tillomed är du som är med och grundar-
R: Ja, precis. Nu har vi ett eget förlag haha.
I: ja precis det är ju också ett sätt att ta sig runt allt -
R: ja alltså det är ju det, det binder ju an till det att vi, -det går inte att bli utgiven, och speciellt idag 
så ja.. Det som hände det kommer vi ju att diskutera men, det är en lång historia men, idag så finns 
det ju i princip bara två förlag som fokuserar på att ge ut saker som är influerade av japanska serier 
eller är japanska serier och det är ju vi och det är ordbilder media. Ordbilder medias 
redaktör/huvidförläggare Kami Anani, han har ju bestämt sig för att göra ett uppehåll för att göra 
andra saker i sitt liv så resultated blir ju att det enda mangaförlaget i Sverige är Nosebleed.
I: ja det är ni som håller fanan lixom.
R: precis och det är. Det känns ju som att vi -det är en stor roll att fylla eftersom många av de andra 
förlagen, alltså jag, min bild av det är att hade de förstått vad manga är, hade de förstått 
målgruppen, hade de förstått mangaindustrin i japan, hade de förstått hur saker funkar där så hade 
de inte suttit och ignorerat den, eftersom att vi i Nosebleed vi märker hur manga säljer, inte minst 
till bibliotek och skolor, vi har en av våra största kunder är bibliotek lixom och jag blir förvånad när
andra bokförlag när lixom jag fik ut min serie Amalthea på kolit förlag och sa till dem att vi måste 
se till att få in dem på biblioteken och då kunde min förläggare säga till mig ”amen biblioteken är 
en liten inköpare”, och jag tycker inte biblioteken är en liten inköpare. Inte när det gäller manga. 
Alltså vi är ett litet förlag i Nosebleed och vi säljer flera hundra volymer bara till lixom till 
bibliotek, och det är av en bok. Alltså säljer 3-400 bara till bibliotek, utav en bok. Och det är lixom, 
det är inte en liten förtjänst, dessutom faktumet att vi har så många utav våra kunder som kommer 
till oss på mässorna när vi är ute och har det på mässorna som kommer fram till oss och säger den 
boken har jag läst på biblioteket och så köper de ett exemplar. Så biblioteken för oss är även en 
marknadsföringskanal och jag tycker det är så förvånande att andra, det verkar som att andra förlag 
lixom inte alls har fattat det och det tror jag är därför att, de inte dealar på samma sätt med väldigt 
unga läsare, många utav dom andra serieförlagen i Sverige, ger ut saker antingen för en 
tidningsbutiksläsarpublik, en lixom pressbyråbutik, som köper och antingen prenumererar på 91:an 
(en svensk serie från innan andra världskriget), eller köper den direkt från pressbyrån. Eller då en 
vuxen serieläsarpublik, och de köper ju böckerna via adlibris eller via sfbokhandeln eller via lixom 
butiker. Så då deras fokus är ju det. Och den målgruppen vi vänder oss till med manga, det är först 
och främst unga människor, det är människor som är mellan 8 till 25, och många utav dem har inte 
råd att köpa böckerna alltid. Så därför lägger vi oss ganska lågt i pris, och därför också så ser vi till 
att vi finns på biblioteken där vi et att våra fans hittar böckerna förde lånar böckerna istället.  
I: det är ju väldigt fyndigt ändå. [”Ja”] Har ni på Nosebleed någonsin haft någon kontakt med de 
andra förläggarna?
R: alltså det är ganska liten ankdamm alltihopa, så man känner ju varandra, man träffas på alla de 
här eventen, man pratar med folk, de flesta utav dem är folk vi antingen har, jamen till exempel 
Koliks förläggare Josefin Svenske hon gick i samma klass som mig på serieskolan haha. Så att det 
är ganska liten värld. Fabian Göransson som också jobbar på eller som jobbade på kolik och som nu
jobbar tillsammans med Josefin på Raben & Sjögrens barnutgivning, han gick också på serieskolan 
samma år som mig, så att – han gick tredje året när jag gick andra- så det är en ganska liten värld 
det är lixom. De flesta träffar man på olika mässor. Kami känner vi ju sen lixom för att vi har träffat 
honom på alla de här mangamässorna. Vi känner Apart förlag där känner jag Johan Kimrin lioxm. 
De som är i Malömkretsen till exempel träffar man ju på alla de här eventen och snackar med och 
även när man är uppe i Stockholm och minglar så träffar man ju folk. Det är en ganska liten värld 
egentligen. Så vi har ju försökt lobba för det, men min upplevelse är inte att de -min bild utav andra 
serieförläggare i sverige är att de helt enkelt inte förstår inte manga, det är det som är problemet. 
Det är inte att de inte vill, det är inte att de inte ser en viss ekonomisk vinning i det. En del säger att 
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det inte går att sälja det, men vad de egentligen har problemet med är att de förstår det inte. De 
förstår inte läsarna, de förstår inte kulturen, de är rädda för att göra fel, de har inga experter som vet 
vilka böcker som är bra eller dåliga, vad de ska gå efter. De vet inte hur de ska marknadsföra det, så 
att, jag förstår mig inte på till exempel alternativa undergroundserier ifrån usa. Det är inte mitt 
intresse jag hade aldrig velat ge ut sådana böcker därför att jag har -inte för att jag inte tycker de är 
häftiga och bra serier men för att jag inte förstår den marknaden och jag förstår inte publiken. 
Ochdå förstår jag att andar förlag säger vi låter manga vara för vi fattar inte det. Och det är också 
mitt problem och också det som jag tycker var ett utav problemen som -under lixom mangavågen 
och vad som sen hände.  Jag upplever att det delvis var för att de förläggare i sverige som gav ut 
manga i största/i stor utsträckning var folk som inte hade koll på manga, utan de gav ut det så länge 
det sålde bra, och sen när det inte sålde så bra längre, det fanns inge passion kvar för det, och 
dessutom att man visste inte vad det var som gick snett, man kunde inte analysera läget. Och då 
valde man att lägga locket på och dra sig ur, för att inte riskera att förlora pengar. 
I: ja det låter lite rimligt. Fredrik strömberg [säger fel och menar simon lundström] jag hade turen 
att få tag på han sa något liknande också att många förlag inte var intresserade i det annat än som 
pengar/inkomstkälla.
R: Precis, precis. Det tror jag också och att den, om jag ska säga helt ärligt också så verkar det 
finnas en liknande attityd hos andra förlag ute i europa. Det är ju också en sån sak och nu byter vi ju
om lite till, det här är ju en förläggarfråga, det här är inte en läsarfråga, det här är inte en kundfråga. 
Problemet var inte att folk slutade läsa manga,det var inte problemet. Problemet var att förläggarna 
inte längre valde att ge ut. Och det här är ett problem som man kan säga att jag tycker det finns en 
-nu ska jag inte säga att alla gör såhär- men det finns en liten tendens och det är för att jag har talat 
med en förläggare som heter Joakin Kapps [felstavat], chefs-eller var chefsredaktör på tokyopop i 
tyskland efter att de gav ut en av mina böcker så har jag haft kontakt med honom en del och pratat 
med honom en del om detta och då frågade jag honom bland annat om, hur funkar det och så, och 
då berättade han att han anställde bara -nu har han slutade jobba där för ett år sen tror jag så att det 
är en ny chefsredaktör där nu men han var den som startade upp den tyska filialen för tokyopop och 
har jobbat där i lixom åtminstone 15 år eller nåt jagvet inte men det är en väldans massa år. Men 
han sa när han anställer redaktörer hos sig, då var han mycket noga med att inte anställa mangafans,
och jag frågade honom varför, varför vill du inte ha en person som är ett mangafan som vill jobba 
hos dig, eftersom den här personen ska ge ut manga via dig? Och då vr hans argument att ett 
mangafan ansåg han var partisk och kommer inte välja de bästa tidningarna utan kommer välja sina 
favoriter, och att ett mangafan kommer inte -han tycke inte att ett mangafan och det var ju hans 
personliga åsikt, han tyckte inte att ett mangafan skulle kunna se pengarna utan riskera att bara ge ut
saker för att det är bra produkter och glömma hela businesssidan av det. Jag håller inte alls med om 
det, men den attityden tror jag, och det här är min uppfattning, jag tror att det var många förlag som 
valde att göra så att de valde att inte sätta mangaläsare, medvetet eller omedvetet eller av slump, att 
de inte satte läsare som redaktörer för mangautgivningen, och det var lixom säljare och kanske 
serieintresserade eller bokintresserade som gått någon förlagskurs så hamnade de på bonnier carlsen
eller så. Eller så kanske de jobbade med barnböcker och blev satt på det här jobbet och tyckte det 
var en kul grej. Men de förstod inte vad manga var, och det syntes lite också i hur de packeterade de
första mangaböckerna och mangatidningarna i sverige. Bara faktumet att den första mangatidningen
vi hade i sverige som kom ut, det var ju manga mania, och den var så felpacketerad, augh!
I: jag minns att mina föräldrar var väldigt förvirrade över ifall de skulle låta mig läsa den eller inte.
R: Ja, och de fick ju flertalet mail/meddelanden/brev skickade till sig där bara, snälla jag är 9 år 
gammal jag vill väldigt gärna läsa den här tidningen men kan ni snälla inte sätta folk i bikini på 
framsidan för då vill inte mina föräldrar köpa den till mig, för jag 9 år gammal och jag är en flicka 
och ni gör det såhär” och det var helt felpacketerat, de fattade inte vilken publik de hade, de gjorde 
ingen undersökning, de ändrade sig inte för publiken. De hade ingen koll. Men det som jag kan säga
som jag märker nu är att det har blivit ett skifte. Det var ett tag så var det väldigt många stora förlag 
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som satsade på manga i sverige, europa usa, och sen skedde finanskrisen, och den slog ju hårdast 
mot usa men sen kom den även i europa och slog här också, och det var många förlag som lixom 
tänkte om, eller gjorde något annat, eller som i sverige bara la ner utgivningen helt och hållet. Men 
det jag har märkt nu är att nu står vi inför ett generationsskifte, och jag tror litegrann att det var bra. 
Jag är ledsen att förlag var tvungna att lägga ner manga, för det var många fans som inte fick sina 
böcker, men jag tror också att det var bra på ett sätt, därför att det jag ser ute i europa nu och det jag 
ser i sverige är en handlingskraftighet bland läsare och fans, och bland tecknarna själva. Till 
exempel nu vi i Nosebleed startade ju för att vi själva ansåg att det här var definitivt inte av en 
ekonomisk anledning, vi har, vi vinner inte på att ha ett eget förlag. Det var definitivt för att vi hade 
inga andra möjligheter, vi kunde inte komma ut på andra förlag. För vi fick nej och kalla handen 
från alla förlagen som gav ut manga för man ville inte ge ut svensk manga punkt. De ville inte ge ut 
svensk manga. De ville ge ut japansk manga som de kunde få ut färdigpacketerad, översätta den och
slänga ut den på marknaden. Det var det. Så vi insåg att vi kunde bara göra det själva. Och det här 
är något som jag märkt att andra förlag i europa också har gjort,  så överallt när jag åker runt för jag 
har lite kontakter runt i europa. Jag har jobbat i italien och portugal, frankrike,tyskland, och nu har 
jag även kontakter i tjeckien, jag har vänner som är mangaläsare i alltifrån kroatien till polen till alla
möjliga europeiska länder om vi bara pratar europa. Och det som märks är att i de flesta av de här 
länderna så finns det mangaförlag, minst ett mangaförlag, även i de små länderna så finns det minst 
ett som är ett pyttelitet förlag som ger ut böcker i runt 500-till 700 till 1000 upplaga max lixom. 
Men som drivs av passionerade mangaläsare. [medhåll] Precis, så vi har ett generationsskifte, för nu
har de vuxit upp och blivit 25 30 35 och insett att det är ingen annan som kommer att göra detta. De
kanske har jobbat en del i branschen men kanske haft passionen och drömmen att driva sitt eget 
mangaförlag, och sen insett att det här kommer ingen annan göra det här får jag ta tag i. Om jag ska 
vara helt ärlig så sitter jag för närvarande i förhandlingar med ett italienskt, ett tjeckiskt och ett 
franskt sådant litet förlag som alla tre vill ge ut en av mina mangor.
I: Wow, det är ju väldigt häftigt ju.
R: och om allting klaffar så signerar jag dem alla tre i år, och så kommer mina böcker ut nästa år på 
tre olika språk, och alla de tre är små mangaförlag som drivs av passionerade själar, och som drivs 
inte för den ekonomiska anledningen för antagligen jobbar de dag och natt för liten peng, utan de 
gör det för att de vet att någon måste göra det. Någon måste driva igång den här branchen och att de
kan vara en del, de kan va pionjärer i den här branchen. Och det tycker jag är väldigt fint.
I: ja det är ju coolt. Att industrin fortfarande finns fastän de här stora dinosaurierna har lagt det 
bakom sig. Det är ju roligt ändå.
R: Men jag tror det är ju just för att dinosaurierna dog ut det är precis som att, om vi tar 
dinosaurierna som exempel, hade inte de lämnat jorden hade inte vi suttit här idag haha. Det 
behövdes ett skifte, och jag tror att det är det som skedde att lixom, det var en mangadöd, eller 
manga våg som tynade ut, men ur den gigantiska tsunamin så har lixom nya vågor kunnat skapas, 
och det är de vågorna som vi surfar på nu, och får vara med och pusha. Och jag tror att det är många
som sitter precis som du och har, för jag utgår från att du var mangaläsare själv som liten [ja]. Precis
och jag tror att det är många, -och det märker jag på serieskolan också att det är – när jag började 
serieskolan 2005-07 så var jag och vi i nosebleed studio som startade då 2006 på skolan, och då var 
vi 5 st som var mangaintresserade i klassen. Alla andra i klassen då ansåg att manga var något 
konstigt, det var lixom från en annan planet. De hade aldrig läst en manga, de hade inget intresse för
manga de visste inte vad manga var och vi var jättekonstiga.
I: ändå så sent förhållandevis?
R: ja precis, men det var ju ändå för att, det handlade ju jättemycket om att vi hade ju läst det från 
barnsben och det hade inte de. Men det jag märker nu då jag är lärare på serieskolan idag; idag har 
jag sett till att vi har 1 till 2 veckor varje år då vi dedikerar till att bara läsa manga, då vi gör serier 
som är inspirerade av manga. Man behöver inte kalla det manga,  men man ska ha läst en manga 
och plockat någon teknik från manga och göra serier med det. Och det är för att jag tycker det är 
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väldigt mycket som japanerna har i sina serier som vi inte har här i väst och som vi behöver lära av. 
Och så brukar det vara så kul för, när jag skulle börja hålla i det så brukade jag tänka tillbaka på 
mina klasskamrater och tänkte nej de kommer ha en massa förutfattade meningar och ställa en 
massa frågor, och tycka att jag är konstig. Men eleverna på serieskolan idag, de är precis som du 
och jag och många läste dragon ball och one piece som liten och när jag frågade hur många som 
-även om klassen är väldigt blandad och en del ritar alternativa feministiska serier och andra ritar 
manga och andra ritar amerikanska superhjältar, väldigt blandat, så frågar jag hur många som läst en
mangabok så räcker mer än hälften upp handen. Och det är troligtvis för att manga var det de 
hittade när de var tolv år gamla och det fanns inget annat för tolvåringar. För manga har blivit att det
fyller ett tomrum för vi har inte ungdomsserier i sverige. Punkt. Det finns inga ungdomsserier. 
Walking dead är ingen ungdomsserie men det är det närmsta vi har. Och det är därför som manga är 
så populärt. För om du har läst bamse när du var liten, och sen läser du kanske några av 
utgivningarna som raben och sjögren har gett ut, men mycket av dem är fortfarande upp till 12 års 
ålder. Efter 12 år så finns det ingenting annat än manga om du vill läsa något som är ämnat för din 
målgrupp. Eller så får du börja läsa Liv Strömkvist och vuxna serier, men de är ju inte ämnade för 
dig så de tar ju inte upp saker som en tonåring -de tar ju upp saker som alla kan bry sig om men inte
tonårsfrågor. Och de berör inte på samma sätt som manga där huvudkaraktären är 14 år och håller 
på att gå igenom puberteten. De berör inte det. Det är lite skrattretande för mig när en serie som, 
känner du till hanna gustavssons nattbarn? Det är en galago-serie som är ganska så medvetet fult 
ritad (inte fult som i dåligt ritad men medvetet så ser figurerna väldig dumma och fula ut) och så 
handlar det om en tjej som är 13-14 som är nyfiken på sex och som blir groomad utav sin 
skolfotograf,  och det är ju ett fullt förståeligt ämne, jag skulle kunna se den göras till en manga 
också. Men så som den är skriven och så som den serien och många andra serier i den kategorin, 
unga kvinnor i 25 -30 års ålder som skriver serier om hur det är att vara ung tjej, det finns massor av
sådana serier i sverige just nu, de har gått uppåt och är en trend. Där kvinnor beskriver hur det är att 
vara ung tjej. Men de här serierna är inte gjorda för unga tjejer, de är ju gjorda för personer i 25-års 
åldern som ser tillbaka på sin barndom. De är ju gjorda för vuxna ögon, för såsom de är beskrivna 
och berättade och hur barnets ögon och åsikter eller känslor beskrivs så är det inte utifrån barnet 
utan utifrån på ett vis. Men den boken Nattbarn blev såhär, barnens bibliotek som är en organisation
som brukar plocka fram -jag vet inte om du känner till den här barnbokskatalogen -det är en katalog
som kommer ut varje år till bok och biblioteksmässan och finns man med i den katalogen så ökar 
ens försäljningschans väldigt mycket. Nosebleed har varit med där en gång, Amalthea har varit med
där också så det är en bra plats att finnas med på. De lade in nattbarn som en ungdomsseriebok –eeh
jag vet inte om jag hade kallat den det. Jag förstår hur de tänker, ungdomar kan läsa den, men den är
inte ämnad för ungdommar, och det här stör jag mig så mycket på att vi har en serieindustri i 
sverige som aktivt ignorerar en hel ålderskategori serieläsare, för de gör inga serier för dem och 
samtidigt packeterar de om de serier de har gjort för en mycket äldre publik till ungdomsserier, 
vilket jag tycker är ett svek mot ungdomarna för det är som att säga, ni får tyvärr inga egna serier, 
men, här kan ni läsa den här vuxenserien för den typ passar er också. Och det med den här attityden 
jag stör mig mest på det är att manga som är gjort för ungdomar -ungdomarna vill läsa det, de flesta 
som läser mina serier är ungdomar eller mellan 8 och 25 som sagt- den där väldigt breda och 
odefinierade men också väldigt underprioriterade gruppen i seriesverige. Och det stör mig så 
mycket att den blir ignorerad. Så det är det som jag tänker.
I: Då finns det ju två följdfrågor till det egentligen, den första är i fråga om målgrupper, och i 
relation till att mangavågen tog slut, om det då förekom en underprioritering och läsarna långsamt 
växte upp, vart tog man då vägen när det inte längre fans manga?
R: det är ju det som är grejen, att det har alltid funnits manga -på nätet.  Manga fans på nätet innan 
innan det fanns i sverige. Och manga på nätet idag är lika livligt som då och det är lika 
lättillgängligt och det är gratis, det är illegalt, men det är gratis och för en ung 14åring som får 
500kr i månadspeng och det ska räcka till godis och biobesök, det är klart att de inte går ut och 
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köper tre mangaböcker för de pengarna, utan de sparar ju pengarna och läser scanlations på nätet 
istället.
I: ja finns det online så läser ”man”ju
R: Precis, och dessutom så är det många utav dem som börjar läsa på bibioteken -som är en 
tillgång- vi får höra från bibliotekarier att, mängden utlån av mangaböcker minskar inte de bar ökar 
och deras problem är snarare att de inte kan leverera någonting till barnen för att böckerna tagit slut 
på svenska. Så de måste köpa in på engelska och de vet inte vad de ska köpa in, många 
bibliotekarier känner sig helt handfallna. Jag har till exempel varit med när lunds bibliotek skulle, 
jag bor i lund så när de skulle uppdatera sin serieavdelning så drog de med mig i projektet och då 
bland annat så ville de ha tips på en inköpslista. De sa vi vet ingenting, kan inte du göra en sån lista,
men det ska inte va jag som gör den listan, så jag skickade ut till mitt nätverk på facebook och nätet 
via olika trådar, mail till folk och det blev en lista på över 200 titlar och många av de titlarna är ju 
serier på många många böcker, och det var inte bara manga utan det var amerikanska serier, 
asiatiska, europeiska det var en jädra massa bra serier som jag fick tips om. Och de var så 
tacksamma och tog in det och köpte in från den listan. Det är ju det som är det stora problemet, att 
många av de som letar efter manga, när de inte längre kan hitta manga på biblioteken så börjar de 
leta på nätet. Så atyt det är det jag vill att det ska finnas manga på biblioteken så att de inte behöver 
kolla olagliga saker på nätet. Men sen. Jag är av princip mot scanlations eftersom det är en illegal 
handling som först och främst skadar tecknare. Jag ska inte gå in på piratdiskussionen för det anser 
jag är en annan sak, när du skadar ett stort filmbolag som redan tjänat trilljarder kronor, pff i 
couldn’t care less, men det här är en serie som en mangatecknare som troligen redan jobbat 100 
timmar på en vecka och får en bråkdel betalt av det, ska du verkligen scanlata och sno från den? Det
är en dum ide, och det är det jag känner är mitt problem. Men fansen har alltid läst manga, de 
kommer fortsätta läsa och de fortsätter läsa på nätet och idag börjar det finnas fler och fler sajter 
som erbjuder att man kan betala för sina serier och en prenumeration, a’la netflix och kolla på 
anime. Så det finns ju alla sådana vägar nuförtiden, och speciellt också då -om vi ska komma in på 
vad det var som hände 2009-2008 ungefär så tror jag att en av anledningarna till varför mangan dog 
i sverige var att manga hade getts ut -de första mangaböckerna i sverige gavs ut 98-2000 nånstans 
där, de testade lite vattnet och sådär och sen runt 2000-01 så låg dragon ball på topplistorna över 
barnböckerna till den punkt de fick ta bort barnserier från barntopplistan för det var bara dragon ball
25, 24, 28 för de tog alla platserna i topplistan för de sålde så bra. Så där någonstans började det, 
och de gav ju ut serier som dragon ball, one piece och delvis också från manga mania, men mycket 
av sakerna som de gav ut, -tokyo mew mew- var gjorda för en publik som var kanske 8-10 år 
gammal ungefär. Det var den målgruppen i japan som de serierna hade och det var den målgruppen 
de fick här i sverige, så de flesta som växte upp läste -jag till exempel läste inte dragon ball, jag var 
14 år då så jag tyckte dragon ball var lite barnsligt för min smak. Jag hittade Rumiko Takahashis 
ranma på engelska, så den började jag läsa istället, och den kom ju ut på svenska sen också. Men 
2009 då hade alltså de här 10åriga läsarna de som hade läst dragon ball, då var de alltså uppe i 19 
års ålder, de ville inte läsa mer barnserier. De ville läsa vuxen och ungdomsserier från japan och då 
sa förlagen nej. För att förlagen som gav ut manga i sverige var B Whalströms; barnboksförlag, 
bonnier carlsen som var barnboksförlag, det var egmont som var serietidningsförlag men de hade en
bild av vuxenserier där det var Fantomen lixom. Och de kunde inte platsa in manga i den bilden, det
var barnserier och volymer som de tjänade pengar på och sen gav de inte ut mer. De [egmont] gav 
ju ut Inuyasha till exempel som var en ungdomsserie så den kunde folk fortsätta läsa, men för det 
första så misshandlade de trycket ganska mycket så den var ganska så brutalt dåligt arbete med 
böckerna, för det andra hade de ganska dålig koll på vad de skulle ge ut och vad som var populärt, 
så de gav ju inte ut de titlarna som folk suktade efter, som började komma ut i USA och som hade 
kommit ut i USA. Och då sitter 19åringen där 2009 och säger jag kan engelska jag hänger redan på 
nätet och snackar med mina amerikanska kompisar, varför ska jag köpa de amerikanska böckerna, 
de ger ju dessutom inte ut de böckerna jag vill ha -och när de gav ut till exempel naruto så låg de 
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flera volymer efter den amerikanska utgivningen vi snackar jag vet inte om det var 10 volymer efter
den amerikanska men det var mycket iallafall. Så det innebar att det fanns ingen anledning att vänta 
en månad eller två på den svenska boken då den redan fanns sen ett år tillbaka på den amerikanska 
marknaden och man kunde köpa den där istället. Eller för den delen scanlatad på nätet. 
I: ja precis.
R: Så jag tror att om man ska prata om det vad det var som hände, det är ju många faktorer men dels
var det att de inte hade särskilt passionerade förlag som inte var passionerade för manga, så som de 
förlagen som de jag pratar om nu [de små] som finns idag på gång i Europa. Och för det andra att 
läsarna hade vuxit upp och krävde andra böcker. Det fanns fortfarande unga läsare också men de 
trogna mangaläsarna ville ha andra saker, och de skickade ju in förslag men de kunde inte ge ut 
dem. De försökte ju ge ut Death Note men insåg att den var för blodig lixom, det känns som att det 
var ett väldigt halvdant försök alltihopa.
I: det är lite tragiskt på ett vis för det känns lite som om manga berett vägen lite för väldigt mycket 
bra förändringar. Du nämnde ju det här med trenden att kvinnor nu läser serier, och det har ju inte 
uppmärksammats förut. Och de jag pratat med säger ju det att mangan var ju en av de första ställen 
där man känner att shit en serie för mig, lite som för barnen då du pratade på.
R: ja. Och det är ju också en sån sak som jag hört både från Joakim Kapps då tokyopops redaktör, 
när vi pratade om -och det här tror jag gäller då rent internationellt alla möjliga serieutgivnings 
-länder där man ger ut japanska serier som manga, det han konstaterade var att det finns killar som 
läser och det finns tjejer som läser, men att tjejerna i större utsträckning betalar för manga, tjejerna 
är konsumenter i större utsträckning. Så något som tokyopop i tyskland har satsat på väldigt mycket
och satsar fortfarande på, det är just tjejserier som de vet att ungar tjejer och vuxna kvinnor vill läsa,
till exempel hela den boy’s love genren Yaoi-manga som är för kvinnor av kvinnor och hela den 
genren är -de ger ut de böckerna i tyskland och Joakim Kapps sa det att när de ger ur en shonen-
serie (killserie) så första boken säljer bra, andra lite sämre lite sämre, och till slut så blir det ett 
minusprojekt för dem. Och oftast är de här serierna jävligt långa så det är inte lönsamt för dem att 
gå in i ett avtal på 20 volymer om de vet att efter bok 12 så kommer det vara ett minusprojekt. 
Också då de har som mål att aldrig avbryta en serie, och resultatet blir ju också att då måste de hitta 
serier som är säkra, och då märkte de att när de gav ut en serie böcker i en yaou-serie, första andra 
tredje, alla böckerna sålde bra. De sålde bra för att fansen var trogna köpare och ville äga böckerna 
och stötta. Så de sa det att ge ut en sådan serie är ett bra kort för en förläggare. Och det gör också 
mig frustrerad när jag hör förläggare säga det att går jättebra att ge ut serier för unga tjejer och ändå 
gör andra förläggare inte det! Ändå sitter de och bara gör sin egen grej och har åsikter, och 
samtidigt då så har jag från -då jag hänger mycket på mangakonvent och mässor och liknande – 
blivit vän med de som organiserar dem, och det är ju också det som de säger, för de kan ju ge siffror
på hur många som besöker eventen, då alltså japan-populärkulturevent, ställen där manga, anime, 
cosplay allt det där är populärt. Det är med andra ord en målgrupp för mangaförsäljare, det är där vi 
säljer våra böcker. Och där säger de att av dem som besöker de här eventen så utgör ungefär 65% 
kvinnor och 35% män. Och åldrarna är också närmare -medianåldern ligger runt 17-19 år. Så det här
är en ung kvinnlig populärkultur, och det här är återigen -och jag vill inte låta konspiratorisk men 
det känns ännu mer som att det är en anledning till varför den här kulturen inte får den respekt den 
borde få, eftersom unga kvinnors intressen är inte,,
I: anses inte som..
R: nä precis.
I: det var ju samma som i japan på 70talet när tjejmanga blev poppis och massor av 
kulturdiskussioner omkring om det verkligen var bra och inte kommersialiserat skräp. Och även här
då med mangavågen man ifrågasatte vart industrin var på väg bara då plötsligt tjejerna var en del av
den.
R: och jag menar vi tar hela situationen omkring twilight-böckerna och fifty shades of grey, så fort 
som det är något som unga kvinnor intresserar sig för så är det skräpkultur. Och det här var faktiskt 
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ett tydligt exempel på hur det här hade gjorts då även i sverige mot specifikt manga är. I bild och 
bubbla som är seriefrämjandets medlemstidning och enda tidskriften i sverige som berör serier, som
tar upp serier i artiklar. Jag följer den tidningen för jag varit medlem i föreningen så länge. 
Någonstans 2009 var det en artikel, ska inte nämna några namn, men en bibliotekarie som kallade 
sig själv mangabibliotekarien som var väldigt stolt över att kalla sig detta och han hade en massa 
åsikter om detta. Och han skrev en artikel och skickade in till bild och bubbla där skrev om just yaoi
och där han konstaterade att boy’s love serier var harlequin-böcker för kvinnor, det var sexistist och 
kvinnoförnedrande och ingenting unga kvinnor ska hålla på med. Och jag blev så frustrerad för jag 
bara neej nu kommer det en man nu igen och bestämmer vad vi unga tjejer ska få läsa, och jag skrev
en lång artikel som motargument för jag kontaktade Fredrik som är redaktör där [nu och då] och sa 
lixom, snälla Fredrik du kan inte låta den här artikeln -har du läst den den är skräp, den är 
smutskastning av en hel ungdomskultur, av en hel genre som dessutom är unga kvinnors. Det här är 
twilight all over. Jag är inget twiligthfan men jag tycker det är förkastligt att man väljer att kritisera 
twilight just för att unga kvinnor gillar det. Det är en sak att det innehåller skräp i sig och dåliga 
förebilder. Men att man bara kritiserar den för att unga tjejer skriker kyaa, det är ett problem. Och 
det är vad jag upplevde att den här snubben också gjorde, har totalt missuppfattat det. Så jag skrev 
en artikel, jag lät flera av mina yaoi-expert kompisar läsa igenom den och så gjorde jag en artikel 
och beskrev min bild av yaoi och baserat på fakta att yaoi faktiskt är en väldigt feministisk genre. 
Det är en genre där unga kvinnor, speciellt i japan där det är så patriarkalt, får lov att styra. De är 
som puppetmasters över de manliga karaktärerna och hur det är en form av återtagande av den 
manliga kroppen och, bestämmandet över den manliga identiteten utifrån ett kvinnligt perspektiv, 
att kvinnor får bestämma hur männen ska vara, och det är ett väldigt, eller kan ses som en väldigt 
feministisk genre. Men iallafall, den tycker jag, i grund och botten så är det här, lite en oförståelse 
för ungdomskultur, ett litegrann ett förakt mot ungdomskultur. En dag ska de titta tillbaka på detta. 
En dag så ska jag stå och lixom lyftas utav folk och ses som en pionjär för mitt arbete, därför att det 
kommer finnas folk som läst mina serier och som vuxit upp och nu sitter i maktpositioner om säg 
sådär 20-30 år, och de personerna kommer uppskatta att jag kämpade. Så jag vet att jag är före min 
tid och jag vill fortsätta kämpa för de här människorna. För förr eller senare så kommer jag kunna 
säga vad var det jag sa.
I: Playing the long game.
R: Precis, och just det också att jag gjorde ett blogginlägg på min blogg -det är ingen som läser min 
blogg- men jag gjorde ett inlägg iallafall där jag just skrev om detta att jag anser att svensk manga, 
eller att manga i seriesverige blir styvmoderligt behandlad, och att jag anser att -eller alla de här 
sakerna lixom, och så avslutar jag det blogginlägget med att -för speciellt var det så att när jag 
skickade in min serie Sword Princess Amalthea till olika förlag så var det ett förlag som sa nej tack, 
och det var ett ganska stort förlag det var kartago, de sa nej tack trots att de hade gett ut manga 
tidigare. De hade gett ut Åsa Ekström, så jag tänkte de hade ju redan manga i sitt förlag, och då 
svarade Rolf Larsson då -jag hade skickat in min pitch och så ringde jag och sa hej vad tycker du 
vill du ge ut den? Och då sa han, ja alltså den är ju fint ritad, men den handlar ju inte om nånting, 
och ja bara jo den handlar om en feministisk värld och allt är omvänt och
I: ja det är väl en dekonstruktion av..
R: precis och det försökte jag beskriva för honom, och han bara, så bra men manga säljer ju inte. 
Ungefär där så tog han hela mitt koncept och satte i mangapappersförstöraren, och jag ser lixom 
framför mig hur den bara brrr rivs sönder i den här pappersförstöraren och jag bara, jo manga säljer.
Märk väl jag hade skickat brev med min pitch. I det här brevet hade jag skrivit tydligt i siffror att 
min förra mangaserie Mjau hade sålt över 8000 exemplar. Så att han sitter i telefon och säger till 
mig att manga säljer inte. Man blir bara såhär, du läste inte mitt brev! Du har ingen koll. Vad jag 
tror att han egentligen ville säga var JAG [han] kan inte sälja manga. För han förstår inte 
mangakultur. Och han säger ju det om han inte förstår hur mycket manga säljer, för manga säljer. 
Men i alla fall. Jag gjorde den här artikeln eller blogginlägget som ett slags förvar mot det här och 
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för att säga vad det var som hände, och att jag tycker att det är absurt att det kan sitta folk och påstå 
den här lögnen att manga inte säljer, så gav jag mina säljsiffror och sa det säljer det säljer, det finns 
många andra -jag har pratat med andra serier[skapare], jag menar de här siffrorna låter som fluff om
man inte har några referenser, men grejen är att jag har vänner som är utgivna på galago, som har 
fått från sina förläggare ett, lixom ååh det här var en succe är de sålde 500 till 1000 böcker. Och min
serie sålde 8000 böcker och ändå anses manga inte sälja. Alltså det här är så frustrerande, jag blir 
bara trött på dem. Så i slutändan -jag avslutade mitt blogginlägg med, det spelar ingen roll om ni 
förläggare därute tycker som ni tycker, det spelar ingen roll om ni har de här åsikterna därför att era 
barn läser manga och när de växer upp så kommer de få bestämma, och jag väntar på att de växer 
upp. För era barn läser mina serier, och det som många av de förläggarna, dissar mig men så 
kommer de fram och frågar mig hej kan du dedikera den här till max eller kan du dedikera den här 
till tilde, och jag bara det är din dotter jaha haha. Dom anser att jag inte säljer men de köper boken 
själv till sitt barn argh, det är så frustrerande och man bara jag vet inte om man ska skratta eller 
gråta, men vid nån punkt så kommer jag nog få skratta och säga vad var det jag sa iallafall.
I: Men är det jakten på nästa dragon ball? Är det att allting som inte är värsta bestsellern [som ses 
såhär] är..
R: nä alltså i dagsläget så är det inget förlag som vill röra i manga, på grund av vad dom anser 
hände tjugohundra.. -därför att dom som inte har koll, dom som inte har gjort de här 
efterforskningarna som du gör nu, de som inte har läst din master, du får skicka den till mig och 
gärna lägga ut den. Du får också mycket gärna -mitt tips är om du lixom vill hjälpa till att sprida 
den här informationen snälla skicka den här uppsatsen som en artikel till bild och bubbla också, 
snälla snälla jag vill att folk läser det här, att serieeliten läser vad som hände. För det största 
problemet är att det finns förutfattade meningar om att det som hände 2007-2010, det som hände 
var att manga slutade sälja och förlagen gick back och att förlagen slutade ge ut. Och sen dog 
manga och sen har ingen mera läst någon mangabok sen dess. Det är åsikten som finns fortfarande, 
att en förläggare kan säga till mig 2014-13-12 att manga säljer inte trots att jag kan visa säljsiffror. 
Det är ju bara för att det finns sådana förutfattade meningar.
I: ja alltså teckna manga-böcker säljer ju fortfarande som smör och det skulle det ju inte göra om 
ingen var intresserad av manga.
R: med det är också för att vi pratar inte om försäljningssiffror i sverige, vi pratar inte -det finns 
ingen statistik, det är lixom inga förlag som visar hur mycket varje bok har sålt. Jag kan läsa och ge 
mina egna siffror. De pratar jag gärna om och kan ge. Jag pratar gärna om mina siffror, inte bara för 
att jag är stolt utan för att det är viktigt att vi pratar om försäljning. Det är viktigt att vi pratar 
sanningen. Inte minst med mina elever på serieskolan, för att många av dem har en väldigt skev bild
av hur det är att bli utgiven. Många utav dem har läst liv strömkvist, sarah granér, nana johansson 
på galago och bara okej, nä men jag väljer att bli utgiven på galago då är jag set for life, då kommer 
jag bli kändis och få sitta i morgonsoffan och prata om min bok och allting kommer bli jättebra. 
Och så får man skaka verkligheten in i dem och säga, nej det finns en stor risk att om du är totalt 
okänd, så kommer din bok sälja 500 exemplar, du kommer få 2000 kr för de här två årens arbete 
och that’s it, du får inget mer. Och när jag förklarar det för dem så blir de alldeles såhär mörkrädda 
och bara varför har jag gett mig in i den här branchen?! För att du älskar serier haha. Det är därför 
du gett dig in i den här branschen. Inte för att bli rik haha. Och det här är något vi måste prata om 
jag menar till och med stora serietecknare som Liv måste göra sådana massa andra uppdrag för att 
kunna betala sin hyra. Liv Strömkvist, hennes säljsiffror känner jag ju till därför att jag har hört dem
, därför att de skryter om att Liv strömkvist sålt upplagor på över 12 000 och lixom trycker sådana 
upplagor. Men det är ju också för att det här är något som har brutit igenom en slags glastak, lixom 
vi har seriemarknaden härunder och här ovan har vi mainstream-publik. Och bryter man igenom 
den, det vill säga, man är med i radio och teve och sådär så kan man bryta igenom det här glastaket. 
Men de flesta serieböckerna håller sig därunder, och vad som händer därunder är att din bok säljer 
500 exemplar och that’s it. Så att när vi pratar säljsiffror, och när jag nämner mina säljsiffror till 
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förläggare så blir de alltid såhär oj, oj! Men jag trodde inte manga sålde. Nä jag vet men ni bara tror.
I: haha
R: och ja, amalthea har ju i princip också sålt 8000 exemplar också. Förra året var vi uppe i 6000 
exemplar av alla böckerna. Så att vi börjar väl närma oss 8000 exemplar, och mjau har stigit över 10
000 exemplar på alla böckerna. Och Mjau säljer fortfarande och den gavs ut 2010, det är 7 år sen. 
Det är inte många serieböcker som kan skryta med 7 års försäljning. Och det är för att det är 
manga!. Biblioteken vill ha dem, läsarna vill ha dem. Det går!
I: suck. Det är som en damned if you do, damned if you don’t stituation.
R: det är lite som att det -det här är inte en försäljningsproblematik, det här är inte en lixom 
läsarproblematik, det här är en bristande kunskap hos förläggare. det är bara det. Tyvärr. Och så sen 
så är kombinerat i det, men det är en annan sak i sig, kombinerat i det är att vi har flera stycken 
svenska mangatecknare som inte har blivit utgivna. Och av de som blivit utgivna så har de aldrig 
fått något erkännande, har aldrig -av media får vi erkännande, vi syns i media. Vi får vara med i 
media det är ingen fara, men vi får aldrig några priser, vi får aldrig några nomineringar. Det finns 
flera stycken seriepriser i sverige, och inga av dem som har fått det -eller jo ni fick ju, eller jag och 
nosebleed fick nomineringar till unghunden, jag vet inte om du känner till vad urhunden är för 
någonting.
I: det är ett seriepris va?
R: precis. Urhunden är seriefrämjandets serieprik. Och redan där don’t get me started det är så jävla 
korrupt men skit samma. Dessutom så har de unghunden som är främjande av barn och 
ungdommsserier. Så för det första så anser de att allt som har med barn och ungdomsserier, det är 
inte värt att ha ett pris för det, det är inte värt att nämna titlarna. Utan nån gång kan man kanske få 
en nominering till unghunden om man gör barn och ungdomsserier. Men om man inte har gjort en 
vuxenserie -du kan göra en vuxenserie som säljer 500 exemplar och fortfarande ha större chans att 
få ett pris, än om du gör en barnserie som säljer 10 000 exemplar.
I: [ohörbart] attityden mot kultur, vad är och vad är inte kultur.
R: precis. Och förra året så fick nosebleed studio en nominering till unghunden. Och jag fick också 
en nominering, så jag stod och tävlade mot mig själv och mot fem andra. Vi var totalt fem stycken 
som fick nomineringar. Och nu vill jag inte sitta och jämföra mig och de andra, men de andra som 
var nominerade, det var nosebleed studio, som hade jobbat med att ge ut manga i 10 år, jag som har 
gett ut manga i 10 år -mer än 10 år, det var raben och sjögren deras barnutgivning, visserligen 
jättebra avdelning jättebra redaktörer fantastiskt, men de hade gett ut barnserier i kanske 3 år och så.
Och sen har vi en serietecknare som hade gjort en seriebarnbok, och sen hade vi två svenskalärare 
som hade gjort serie -såhär, lärarhandledningar till serieböcker så att man ska kunna använda dem i 
skolan. Och de hade hållit på med det i 2-3 år också. Så där stod nosebleed och jag med 10 års 
erfarenhet mot tre andra som hade ungefär 3-5 år erfarenhet per person max, ur produktion. Och vi 
fick inte så klart. Och det är också såhär, återigen. Jag är tacksam att de inte gav mig någonting där 
för det är så skönt att fortsätta kunna klaga på dem och bara titta bara ni missunnar manga, och när 
de inte gav mig eller nosebleed något pris då känner man bar såhär aah bra ni bara bevisar saker för 
mig, ni bara repeterar alla bevisen åt mig. Tack så mycket, nu kan jag äntligen -jag blev nominerad, 
jag har 10 års erfarenhet och gett ut flertalet titlar och blivit publicerad i lixom -jag har böcker som 
är säkert, bara mina egna titlar uppemot 30-25 000 exemplar i världen. Det är som, ändå så får jag 
inte någon form utav respekt. Och det handlar ju inte om ååh då får jag ett pris, det handlar om att få
man priset så får man respekten då sitter andra förläggare och säger åh här är någhon som fick ett 
pris för en jury ansåg att deras bok var värt ett pris. Och jag kan inte bry mig mindre om priset i sig,
jag bryr mig om den marknadsföringdelen utav det, jag bryr mig om hur det kan komma påverka 
min karriär, hur jag kan använda det som en språngbräda. Och faktum att jag fortfarande inte fått 
något pris eller någon uppskattning för det jag gör. Eller ingen annan mangatecknare, vi har 
mangatecknaren åsa ekström i japan, det tog henne -hon fick också unghunden för två år sedan tre 
år sen, märk väl, hon har inte gjort några barnserier! Hennes ungdomsserie, jag skulle ens inte 
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klassa den som en ungdomsserie sayonara september, som är den som hon fick ett pris för. För den, 
de sitter och röker, de har sex i den, och de dricker. Jag vet inte riktigt om den klassas som en 
ungdomsserie. Den gjorde hon inte för ungdommar, hon gjorde den för tjugoplussare, men den får 
inte räknas som vuxenserier för det är ju en manga. Så den räknas inte som en vuxenserie. Alltså det
här är en sån jäkla mess, och vid nån punkt kommer vi bara sitta och titta tillbaka och bara ojojoj 
vad fel alla hade då. Det [ohörbart] att vi fortsatte kämpa för vår sak.
I: haha
R: men lixom, det är jobbigt nu för det känns som att man konstant går i uppförsbacke i motvind. 
haha
I: ja. Attityden mot manga värkar vara väldigt skev. Det är alltid för barn och kan inte inte vara för 
barn. Och om det visar sig att det inte är för barn då blundar man eller struntar i det.
R: ja det är också sådär att det känns som att, som det som feminister brukar använda som ett såhär 
dubbelbestraffning kallas det för -en av härskarteknikerna- alltså att dels säger de att manga är 
sellouts, manga är skräpkultur, samtidigt så säger de att manga säljer inte. Och så säger de manga är
bara för barn och sen säger de manga är bara porr.
I: ja precis som med mangamålet.
R: mhm. Vilket också var en såndär. Kul att ni tar upp -kul att ni i rätten ska bestämma vad en hel 
vad ska man säga konstart har levererat. Att ni som svenska nämndemän lixom 45+ ska sitta och 
bestämma en hel kultur, en hel konstkultur i ett helt annat land på andra sidan jorden, och ska 
bestämma vad som är rätt och fel. Och man bara nej, nej ta åtminstone in en expert från japan. 
Alltså åtminstone. Fredrik [Strömberg] fick ju sitta där som expert, men Fredrik är inte heller 
mangaläsare, jag menar han har ju läst manga och jag menar han gjorde ju sitt bästa, men grr. ja. 
I: ja. 
R: och jag tycker återigen att det stora problemet är att manga är en -manga är ungdomskultur och 
det vi vet historiskt är att all ungdomskultur är svår att greppa tills ungdommarna vuxit upp och 
blivit mäktiga personer på viktiga positioner. Då plötsligt anses ungdomskulturen vara finkultur 
eller kult, vi kan ta många exempel. Doctor who, harry potter, swingerskulturen, vi kan fortsätta, 
jazzmusiken.  Det är bara att rabbla upp en massa sådana historiska företeelser, så fort som det är 
nånting som unga människor tycker är kul så ses det som smuts, tills den här unga gruppen har 
vuxit upp och blivit medelålders och då anses det som finkultur. Men hur många idag skulle anse att
jazz är smutsig musik lixom, de flesta anser att jazz är sånt som 45åringar lyssnar på, eller hipsters. 
Det känns som att vi är i fel tid men samtidigt så är det kanske lite kul att vara pionjärer också.
I: allting är alltid jobbigt tills det blir normalt och då är det som att det aldrig varit jobbigt.
R: precis. 
I: men du har pratat mycket om -nu har det gått en timme [haha] men en liten kort fråga kanske, du 
har pratat mycket om de lokala förlagen. Japanska bolags inverkan på lokalindustrin, vad tror du om
den?
R: på den svenska?
I: aa
R: du menar för mangadöden?
I: till exempel. Eller hur den lokalindustrin i sverige kunde formas av hur man i japan såg på den 
internationella marknaden. 
R: jag har ju inte -eftersom jag inte varit förläggare eller redaktör, jag var ju manga läsare och 
serietecknare, men jag har ju fortfarande haft kontakt med redaktörerna och det är är ju då 
andrahandsinformation, men den sak jag hört från en redaktör när jag frågade en redaktör vad hon 
ansåg, det var en redaktör på bonnier carlsen vad det var som hände, så sa hon att dels så var det ett 
tryck från japan så att de ansåg att det var för låga upplagor i sverige och de försökte förklara för 
japanerna att vi är ett mindre språkområde, vi är färre läsare. Men då ansåg japanerna att det här inte
var ekonomiskt försvarbart för dem, de ansåg att det var för lite spridning, det var för små summor, 
de tyckte inte det var värt deras tid helt enkelt. Så dels var det en sån sak. Det var så till exempel 
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som de här mangatidningarna dog i sverige. Det var inte för att de inte har prenumeranter, de hade 
prenumeranter och de gick runt. Men manga serierna var ju licencerade från japan och de som ägde 
licenserna i japan ansåg att serietidningarna var för små upplagor i sverige det var för få människor 
som läste dem så de tyckte inte att det var värt deras tid att skicka över mangaserierna och göra allt 
det här extrajobbet för dem. Så det var det vad jag hörde. Sen hade det ju också varit det att förlagen
bonnier carlsen till exempel köpte från Hakusensha [stort förlag] och Kodansha [samma där] sina 
serier och både H och K är ganska stora förlag, och då förstår jag att om man vänder sig till de 
största fiskarna så för det första får man ju dels serierna som redan är utgivna i usa eller tyskland 
[ohörbart]. För det andra så får man deals som är out of proportion som inte passar den svenska 
marknaden. Och för det tredje så får man serier som troligtvis redan är scanlatade också, för de är så
stora och kända. Lixom. Och det är ju det som Kami på Ordbilder media såg till att inte göra så när  
han började ge ut mangaböcker så var det ganska medvetet att han var ju mangaläsare själv och han 
gillade att åka till japan, han kunde japanska. Så han åkte ju till japan och tittade på mangaförlagen 
där, hittade ett förlag som inte var alldeles för stort, en serie som han tyckte var bra men som inte 
var utgiven på engelska, så rans magiska värld finns ju inte på engelska, den finns på svenska. För 
att han jobbade direkt med förlagen. Han jobbade direkt med japanska lixom förlagen och skrev 
-hade japansk direktkontakt. Och det var också ett problem med de svenska förlagen att de hade inte
språket heller. Det var inte språkkunniga som kunde japanska som hade kontakten utan med 
förläggarna i japan. Som jag förstod det så var det helt vanliga säljare och köpare och förläggare på 
svenska förlag. Utan de hade en pool utav översättare som kunde översätta från japanska, men de 
översatte bara mangaböckerna, de hade ingen som helst kontakt med förlagen på det sättet och de  
hade inte förhandlingspositionen. Så att som jag förstod det så var det en del som var lost in 
translation, det var knepigt att få till de här dealarna, och det är ju det som Kami har. Och det är ju 
också det vi har i Nosebleed om vi skulle vilja ge ut japansk manga i framtiden för vi har 
medlemmar i studion som kan japanska, och som har lixom pluggat japanska. Och vi har dessutom 
vänner som kan japanska och som vet vad man kan ge ut lixom. Så jag menar det är en annan -jag 
tror väldigt mycket att en stor anledning till vad som hände har att göra med den okunskap som 
förläggarna hade. De hade tagit sig vatten över huvudet på många sätt och vis, och visste lixom inte 
vad de dealade med. Så det blev som det blev. Det är förvånansvärt att det höll så länge haha. För 
det var ett litet rangligt korthus alltihopa. Det låter som att jag skyller på dem, men jag skyller inte 
på dem jag är ändå väldigt glad att de gav ut manga. Jag är väldigt tacksam för att de gjorde det. 
Men mangadöden hade definitivt att göra med att de definitivt inte visste vad de dealade med.
I: vad spännande det har varit detta. Jag skulle vilja ställa fler frågor men samtidigt så har vi gått så 
långt, och så har du fått vänta hela dagen också på att få göra det här.
R: nu hackade du säg igen.
I: [säger igen] jag får tacka så väldigt mycket för att du var med.
R: men om du har följdfrågor så är det bara att säga till. Just ju sitter jag i deadline så jag vet inte 
när jag blir klar med den. Jag har mer tid i juni till exempel.

[kallprat]

I: jag kan skicka dig ett ex i mailen. 
R: jättegärna. Och som sagt överväg att om du hade orkat lixom plocka ut bitar av den, för jag tror 
att den har ett max antal tecken på kanske 10 000 så då får du en artikel på kanske 6 sidor eller 8. så
om det är något du kan plocka ut så vore det intressant. Och bild och bubbla de betalar ju inte för 
jobbet, men de -du kan ju skriva på en akademisk nivå om du vill. Det är inte tioåringar som läser 
tidningen utan det är folk som är intresserade av serier. Så det är mycket analyser i och så

[mer kallprat. Får mail till Fredrik strömberg]
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R: det du gör nu att du skriver en avhandling -uppsats om manga. Det det är är ju att det sätter 
manga på en nivå där det kan få respekt. Och fredrik håller på med detta också, han är en forskare 
själv också och han har ju skrivit en bok själv också som heter manga och skaparglädjen. Handlar 
lixom hur manga är något annat, skapar intresset att rita. Och det känns som att mycket i manga 
kommer vi i efterhand säga varför såg vi -varför såg inte flera detta då. Varför gjorde inte fler 
människor nånting. Varför passade de inte på att tjäna pengar på manga när det väl var. Så ja, prata 
med honom också.
I: Elise rosberg håller väl också på [kallprat om Elise rosberg, en medlem av nosebleed som också 
skriver en uppsats]
R: hon håller på med en avhandling nu, och det är om -vad var det hennes handlade om, jag vet inte 
hon hade olika om hon valde mangautgivningen över lag i sverige. Ni ligger väldigt nära varandra 
iallafall.
I: ja det var kul. Det var spännande att fler var intresserade. Det finns ju många gamla uppsatser 
men inte mycket nytt.
R: ja och sen förstår jag ju att de här uppsatserna måste vara ganska så nischade så det blir ju att 
man får lite olika perspektiv.
I: nä det går inte. Tack så mycket för mailen. Tack för ditt deltagande
R: hejdå ha det bra.
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10.3.5 Kami Anani (Interview 5)

Interview  with  Kami  Anani.  Head  of  Publishing  company  Ordbilder  Media  AB.  Interview

performed  over  mail  10  May  2017  (Interview  5).  Interview  presented  based  on  e-mail  with

questions responded to by Kami Anani on the date above. Given the level of business respondent

had to deal with at the time, some questions remained unanswered. For clarity these are kept here,

so as to ensure reliability.

Introfrågor:

-Hur länge har du arbetat inom mangaindustrin (mellan när osv)

Från ca 2007 - 2017

-Med vad? --berätta mer

Översättning och som förläggare, redaktör och grafisk designer. Översatte Death Note åt Egmont 

Kärnan och höll på med redaktionsarbete och design för Ordbilder.

-vart?

För Egmont Kärnan och Ordbilder Media

-Hur fick du nys om att manga fanns?

??? Osäker vad du menar med frågan?

Kategori 1. Frågor om industrin och hur den fungerar från respondentens perspektiv:

1-Hur gick etableringen till när ni/du bestämde er för att börja med manga? Hur blev DU 

indragen samt hur fick förlaget för sig att börja? När etablerade ni er inom den sfären av 

publicering? (manga)

När Ordbilder började att arbeta på att få manga-rättigheter så sålde manga fortfarande jättemycket I

Sverige, och eftersom jag har rätt stor kunskap om japanska och Japan kändes det som rätt naturligt 

att försöka ge ut manga. Ordbilder gav ut sin första manga, Drömmarnas djup, 2008 men hade hållit

på bra tag innan dess med olika försök att få rättigheter från Japan som misslyckades. Ordbilder 

hade i början bara gett ut engelska fantasy och scifi-böcker vilket gjorde det svårt att få tillit från 
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japanska förlag. Det var först efter att Ordbilder hade gett ut en del japanska ungdomsböcker som 

det började bli lättare att få rättigheter.

2 Vad för sorts kontakt hade ni med internationella företag? Från japan?

När Ordbilder började försöken att få mangarättigheter hade vi inga kontakter med japanska förlag. 

Senare blev det kontakter med ungdomsbokförlag som Fukuinkan Shoten och Kodansha. När vi till 

slut började ge ut manga var det titlar från mindre förlag som Ohzora och senare Enterbrain 

(dotterbolag till Kadokawa).

Andra länder? Vilka i så fall?

Vi hade bara kontakt med det engelska förlaget Orion I början. Och senare kanadensiska 

serieförlaget Drawn & Quarterly.

Vilka roller spelade ni (respondenten) gentemot dem (internationella) Hur gick 

licenseringsprocessen för olika serier till?

Det vanligaste var att få kontakter på olika bokmässor och sedan direktkontakta förlagen om 

böckerna vi var intresserade av. Ofta brukar detta leda till att vi skickades vidare till japanska 

litterära agenter som höll I huvuddelen av förhandlingarna mellan oss och förlagen. I början 

brukade det också behövas minst ett möte I Japan med förlagen där man fick introducera vårt förlag

för att komma igång med att få rättigheter.

3-vilket utbud i fråga om genre och serieantal fick ni tag på?

Vad tog ni in?

Det vi fick tag I var I första hand lite smalare och mindre titlar från mindre etablerade 

mangaskapare. Detta var delvis självvalt eftersom vi hade som policy att inte översätta sånt som 

kommit ut på engelska och de stora populära titlarna plockades snabbt upp av amerikanska förlag. 

Dessutom bestod dessa ofta av väldigt många album som japanska förlagen oftast ville ha betalt för 

I förväg, att betala för så många album på en gång var för mycket för ett litet förlag som Ordbilder. 

Titlarna vi valde Drömmarnas djup (Ohzora), Eater (Enterbrain), En kopp kaffe till (Enterbrain), 

Aomanjuskogen (Asahi Shuppan), Rans magiska värld ( Enterbrain), Emanons minnen (Tokuma 

Shoten) I början försökte vi några lite mer vuxna serier som Eater och En kopp kaffe till men senare

tyckte vi att det var säkrare att satsa på serier som Aomanjuskogen som var mer allålders. 
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Vad får ni ta in/vad var det som avgjorde vad som beställdes för publicering?

Hos Ordbilder fanns det inga begränsningar vad vi fick välja för titlar, men de ekonomiska villkoren

gjorde det svårt att ta titlar från större förlag 

Får ni beställa/bestämma själva vad som togs in?

4-Ändrades det här över tid? Fick ni andra kontakter allt eftersom?

Med tiden blev det lättare att få rättigheter från olika förlag I Japan när vi kunde visa den 

höga kvaliteten på de japanska album vi hade gett ut. Drogs deals in/utökades?

Kategori 2. Frågor om viktiga händelser som uppfattade av respondenten samt 

blandade frågor om åsikter:

5-Vad skulle du säga är några nyckeltidpunkter i din del av industrin? Det här är en öppen 

fråga; kan du komma på något som står ut som extra spännande som hände under den del 

av din karriär som redaktör som har med mangaindustrin att göra?

Hm, svårt att komma på något speciellt. Jag antar att det har varit extra kul dom få gånger när vi fått

lite närmare kontakt med mangaskaparna och kunnat intervjua dem och fråga saker direkt. Vi 

ordnade t.ex. en liveintervju med Hisae Iwaoka (Drömmarnas djup, Aomanjuskogen ) via Skype på 

Seriefestivalen I Stockholm för några år sedan. Ordbilder Media AB, jämfört med de flesta andra 

publicister är ju fortfarande med i matchen så att säga. Vad skulle du peka på är det som gör att ni 

klarat av att publicera i en miljö där alla de större bolagen som Bonnier och Egmont varit tvungna 

att dra sig ur? Jag tror att det framförallt har varit eftersom vi kunnat hålla ner kostnaderna på 

utgivningen och dessutom att vi satsat på titlar som inte går att hitta någon annanstans (inte finns 

utgivna på engelska). Vi har också satsat mycket på att marknadsföra på sociala medier och sälja 

direkt kunder på så många mässor och konvent som möjligt.

6-Attityden gentemot serier: hur anser respondent att den är i Sverige? Hur upplever du att 

folk ser på manga?Gillas/ogillas mediet?

Det är nog lite blandat, men de som I allmänhet är ointresserade är nog störst. Från medias sida så 

tycks det vara något som man ser ner på lite. Serier får ju inte mycket plats I media rent allmänt, 

men nostaligiserier och politiska serier får mest respekt.
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Gör man skillnad på dem och andra serier?

Ja, tror det. Det finns grupper som har väldigt svårt för manga och bara gillar franska eller 

amerikanska serier. Det verkar vara vanligt att man antingen gillar manga eller gillar andra typer av 

serier. De som gillar serier oavsett vad det är för serier är en rätt liten grupp.

Har den ändrats över tid och isåfall hur?

Från de som inte alls har en relation med serier eller manga som man framförallt träffar på 

bokmässan I Göteborg, så märks det att manga har försvunnit nästan helt från medvetenheten. Vi får

allt fler som plockar upp mangatitlarna och blir helt perplexa över att det är “felvända” och 

omedvetna vad manga ens är. På konvent så är det snarare så att intresset för anime och Cosplay 

dominerar allt mer och att intresset för att “läsa” manga blir allt mindre. Dessutom har motståndet 

mot att acceptera manga på svenska nog också blivit starkare och att betala för manga istället för att 

läsa gratis på nätet. Vi får allt oftare folk som kommer fram till oss på mässor och säger att de älskar

en viss serie vi ger ut men inte är intresserade av att köpa dem för att de har läst en scanlatad 

version på nätet. 

Vad är man i allmänhet mera tolerant/mindre tolerant gentemot?

Det är svårt att säga, men det verkar mer att ha att göra med att man gillar en typ av serier och har 

svårt att acceptera andra än att man ogillar något specifikt. 

7-Varför tror du man började ta in manga i Sverige?

Menar du på 80-talet eller 2000-talet? På 80-talet är svårare att säga något om vad som motiverade 

Alvglans och senare Epix förutom att det var något nytt I väst och de ville pröva på det och att det 

var populärt med samurajfilmer och kampsporter som hade påbörjat ett intresse för Japan. På 2000-

talet så hade det väl mycket att göra med att manga sålde bra I andra delar av världen och Bonniers 

hade haft bra erfarenhet av att ge ut manga I tyskland och var övertygade om att de kunde sälja även

I Sverige och därför började ge utt Dragon Ball I Sverige även om det I början var förlust på den 

titeln här.  

8-Vad säljer/sålde bäst? -i fråga om genrer

Det är svårt att sätta Ordbilders manga I någon speciell genre, de passar nog inte exakt in I någon 

men det är väl de med lite Shojo drag som Aomanjuskogen och Rans magiska värld (speciellt 
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Aomanjuskogen) som säljer bäst. Det märks att den största gruppen av manga-köpare idag är 

kvinnor/tjejer.  

har försäljningen gått bättre sämre sedan ni började fram till idag?

Det verkar sälja allt sämre. Ett av problemen är svårigheten att nå ut med mangan, då bokhandeln 

helt slutat intressera sig för manga och knappt någon vanlig bokaffär tar in det nuförtiden. 

Dessutom uppmärksammas det inte alls av media och recensenter. Ovanpå det verkar kulturen av att

läsa gratis på nätet och på engelska ha förstärkts allt mer.

9-Förekom någon standardisering över åren i fråga om utbud/genrer? Var det fler olika 

sorters manga i början, eller flera genrer mot slutet?

Vi övergick från vuxnare “kill-serier” till mer allålders manga som var mer riktade tjejer även om vi

så mycket som möjligt försökt hitta manga som skulle kunna fungera både för killar och tjejer. Med 

andra ord för att fungera I Sverige behövde mangatitlarna intressera så stor grupp som möjligt. 

Vilka grupper pushade för vilket utbud (tex, ville ni ha fler/färre serier åt gången, eller var 

det någon annan som bestämde det)? distributör -merchandise och grejor då? Hur har det 

utbudet utvecklats. (Speciellt med tanke på hur mycket som sitter ihop med manga)

Menar du det utbud som Ordbilder säljer eller rent allmänt? Ordbilder säljer i stort sett bara Studio 

Ghibli-relaterade varor så det är mer kopplat till filmerna och att vi gav ut Kikis expressbud-

ungdomsböckerna en gång I tiden än manga. På olika konvent verkar det fortfarande säljas rätt 

mycket merchandise kopplat till manga (det mesta verkar dock vara piratkopior), oftast verkar det 

som säljs hänga ihop med det som gjorts till anime nyligen och är populärt utomlands just då. 

Kategori 3. Frågor som angår mangavågens avtagande och det gradvisa försvinnandet 

av lokal publicering samt översättning av manga:

10-Vad fungerade bra/dåligt inom mangaindustrin enligt er/från ert perspektiv? Vilka 

framgångar går det att tala om och vilka bakslag förekom?

Vad det gäller den allmänna utgivningen under mangavågen så tycker jag att det slängdes ut alldeles

för många serier på en gång som överbelastade marknaden, dessutom tenderade de att vara rätt 

likriktade i genre och man var rätt sena att försöka börja ge ut fler manga titlar riktade till tjejer. När

läsarna blev äldre fyllde man inte heller på med manga som riktade sig till äldre för att hålla kvar 
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intresset för manga. Det fanns också en tendens att försöka få ut mangaalbum så snabbt och billigt 

som möjligt vilket gjorde att översättningar som kunde ha blivit bättre om mer tid lagts ner på dem 

och deras redigering skickades till tryck. Detsamma gäller tryckkvalitén, en del av utgivningen 

kunde ha blivit mycket bättre om mer tid och pengar lagts på det, Bonniers utgivning av Kaoru 

Moris manga Emma är t.ex. ett exempel där trycket blev extra dåligt. Sen fanns det ju händelser 

som anklagelserna om barnporrinnehav hos en känd mangaöversättare som gjorde intrycket om 

manga sämre i Sverige under en period, det understödde kanske den nedgående trenden. 

11 Lokalpubliceringen idag är ju mer eller mindre nedlagd. Vilka orsaker skulle du säga 

ligger bakom? -gick något fel? eller har ni från ert håll märkt något som försvårar det hela?

En kombination av det jag nämnde tidigare och att man i stort sett bara gav ut titlar som redan fanns

utgivna på engelska. En del gick över till de engelska om den svenska utgivningen inte var 

tillräckligt snabb. Dessutom verkade det finnas en känsla av att man inte kunde lita på den svenska 

utgivningen då många serier lades ner innan de hade nått sitt slut. (Något som vi har försökt 

motverka så gott vi kunnat genom att välja kortare serier som vi visste att vi kunde avsluta)

Om du vill uttala dig mer allmänt om vad du tror ligger bakom industrins förändringar i 

stort så får du gärna göra det också.

12 2008's finanskris slog till hårt på flera håll. Märkte respondent av detta någonstans inom

manga? Vart i så fall? Och hur?

Ordbilders mangautgivning hade just börjat då men visst märkte vi en viss nedgång i försäljningen, 

men hur mycket av det som hade att göra med minskat intresse för manga och hur mycket hade att 

göra med finanskrisen är svårt att säga.

Är det något annat du snarare än den skulle peka som sticker ut i fråga om vad som kan ha 

orsakat de stora förändringarna.

13 Det sena 2000-talet rundas enligt forskningskällor av med att de Japanska publicisterna 

centraliserar distributions och publiceringsrätt bland sina utländska partners till så få 

företag som möjligt. Märktes någonsin något sådant skulle du säga?

Hm, vet inte om vi märkte av det så mycket. Vi såg viss förändring hos Enterbrain som är ett 

dotterbolag till Kadokawa. Kadokawa började binda dotterbolagen närmare sig vilket ledde till att 
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namnen på kolofonsidan fick ändras från Enterbrain till Kadokawa. Det gjordes också en rätt 

plötsligt ändring i omslagsstilen på Rans magiska värld under perioden då Kadokawa drog samman 

dotterbolagen, som vi misstänker kan ha att göra med att Kadokawa centraliserade kontrollen över 

förlagen. Stilen på deras kontrakt ändrades också lite.

14 Hur relevant skulle du säga att fildelningen var för den lokala industrins förutsättningar 

för att fungera? Var fildelning någonsin diskuterat eller annars på tapeten för er som ett 

problem eller en verklighet att förhålla sig till?

Vi såg det redan från början som ett problem och undvek så mycket som möjligt manga som 

fildelades (en annan anledning till att vi höll oss till mindre etablerade mangaskapare), även om 

delar av vår utgivning senare blev fildelade vilket vi tycker oss ha sett minska försäljningen av 

titlarna.

15 Vad är enligt dig den största skillnaden i det landskap vilket mangaindustrin existerar i 

idag jämfört med nittio/tidigt 2000 skulle du säga?

Först av allt tycks intresset för att läsa något alls, oavsett om det är manga eller textböcker ha 

minskat rejält jämfört med 90- och tidiga 2000-talet. Sedan har bredband och ökad tillgänglighet till

gratis manga (och även laglig manga på engelska) på nätet gjort det svårare att konkurrera mot det i 

Sverige. I länder som USA fungerar mangautgivningen fortfarande någorlunda eftersom det är en 

större befolkning och att man har hållit igång en större medvetenhet för mediet hos folk. I Sverige 

så såg vi det som rätt negativt när de andra utgivarna helt slutade med manga eftersom vi insåg att 

det skulle vara svårt att ensamma hålla uppe intresset och uppmärksamma manga i Sverige. 

16-Hur ser framtiden ut tror du, i fråga om lokal mangautgivning?

Vad det gäller svenska tecknare som tecknar i mangastil och har inspirerats av manga så tycker jag 

att det finns hopp, men manga från Japan ser mörkt ut ett bra tag framåt.

Kommer ni fortsätta även i framtiden?

Vi har tyvärr efter att i höstas ha gett ut avslutande delarna av mangatitlarna vi påbörjade för några 

år sedan, bestämt oss för att tillsvidare sätta utgivningen på is.

Tror du att det finns en framtid för utökad publicering på lokal nivå?
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Osäker, tror att det kräver ett större förlag med resurser som kan nå en större publik och påverka 

media mer och är villiga att förlora pengar ett tag som Bonniers gjorde i början av 2000-talet för att 

få igång det igen i större omfattning. Det också möjligt att det om ett antal år kommer en 

nostalgivåg som kör igång det igen. 

17-Skulle du vilja vara anträffbar i fråga om uppföljande frågor?

Vet inte …
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10.3.6 Lina Jauhiainen (Interview 6)

Interview with Lina Jauhiainen. Current editor at  publishing company B Wahlströms. Interview

performed over mail 22 May 2017 (Interview 6). As with the above interview, not all questions

received answers. They are presented anyway however, to provide clarity and transparency.

Introfrågor:

-Hur länge har du arbetat inom mangaindustrin (mellan när osv)

ca 2005-2009

-Med vad? --berätta mer

Jag var redaktör, vilket innebar att vara delaktig i urval av serier, projektleda de serier vi gav ut, 

hålla kontakt med översättare, hantera digitala filer, textgranska översättningen, skriva baksidestext,

göra tryckoriginal mm.

-vart?

B. Wahlströms Bokförlag

-Hur fick du nys om att manga fanns?

Minns ej, jag kände nog till manga till viss del, men blev mer insatt runt 2004 när förlaget blev 

intresserade.

Kategori 1. Frågor om industrin och hur den fungerar från respondentens perspektiv:

1-Hur gick etableringen till när ni/du bestämde er för att börja med manga?

Hur blev DU indragen samt hur fick förlaget för sig att börja?

B. Wahlströms hade en historik av att ge ut både långa bokserier för barn och unga, och 

serietidningar. Manga var hett och passade in i förlagets profil.

Jag var vid den här tidpunkten redaktör för ett par av förlagets hästserietidningar, och hade 
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kunskaper som passade för jobbet. 

När etablerade ni er inom den sfären av publicering? (manga)

2005

2 Vad för sorts kontakt hade ni med internationella företag?

Från Korea eller Japan?

B. Wahlströms hade kontakt med både japanska och koreanska agenter och förlag, men det visade 

sig gå snabbare och lättare att börja med manhwa.

Andra länder? Vilka isåfall?

USA, i huvudsak Tokyopop.

Vilka roller spelade ni (respondenten) gentemot dem (internationella)

Jag träffade våra internationella kontakter på bokmässan i Frankfurt, för att diskutera vilka titlar 

som kunde vara intressanta för oss. Jag hade även mailkontakt ang. praktiska frågor som layoutfiler 

och dylikt. 

Hur gick licenseringsprocessen för olika serier till?

Minns ej, var ej särskilt involverad i avtalsbiten.

3-vilket utbud i fråga om genre och serieantal fick ni tag på? Vad tog ni in?

Vi började med fyra manhwa-serier, Ragnarök, Rebirth, Snow Drop och K2 – Kill me kiss me. Alla 

fyra från ett av Sydkoreas största förlag. Vi gick därefter vidare med mer manhwa när ovanstående 

serier tog slut. Det var svårarare att få publicera japanska serier. Efter något år lyckades vi till slut 

etablera kontakt och skriva avtal på några mangaserier, med stor hjälp av ett svenskt/japanskt par 

som fungerade lite som våra litterära scouter/agenter.Vi publicerade även en mangainspirerade 

amerikansk serie, Peach Fuzz (som riktade sig till yngre barn) utgiven av Tokyopop och två delar i 
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den svenska mangan Kick off av Yokaj studio.

Vad fick ni ta in/vad var det som avgjorde vad som beställdes för publicering?

Se ovan. Vi ville ha en varierad utgivning, inom olika genrer, som passade olika målgrupper och 

som hade säljpotential.

Fick ni beställa/bestämma själva vad som togs in?

Ja, när vi väl hade etablerat kontakt med förlagen så fick vi det. BonnierCarlsen var dock störst 

inom genren i Sverige, och hade option på vissa serier. Vi hade därför ingen chans att få de allra 

största serierna från Japan.

4-Ändrades det här över tid? Fick ni andra kontakter allt eftersom?

Se ovan.

Drogs deals in/utökades?

Nej

Kategori 2. Frågor om viktiga händelser som uppfattade av respondenten samt 

blandade frågor om åsikter:

5-Vad skulle du säga är några nyckeltidpunkter i din del av industrin?

Det här är en öppen fråga; kan du komma på något som står ut som extra spännande som hände 

under den del av din karriär som redaktör som har med mangaindustrin att göra?

Det var förstås kul att äntligen få chansen att ge ut japanska serier, och allra roligast var att få 

publicera Yotsuba&! på svenska, som fortfarande är något av det bästa jag har arbetat med. Det var 

också roligt och intressant att få skapa svensk manga från grunden tillsammans med begåvade 

Yokaj Studio.

6Attityden gentemot serier: hur anser respondent att den är i Sverige?
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Hur upplever du att folk ser på manga?

I dagens bokbransch ser man på mangavågen som någon som sköljde över oss och sedan dog ut 

helt. Intresset är mycket svalt, utom möjligen hos mindre förlag, serieförlag och nischade butiker 

som t ex Science Fiction-bokhandeln.

Gillas/ogillas mediet? Gör man skillnad på dem och andra serier? Har den ändrats över tid

och isåfall hur? Vad är man i allmänhet mera tolerant/mindre tolerant gentemot?

7-Varför tror du man började ta in manga eller manhwa i Sverige?

8-Vad säljer/sålde bäst?

(Då du sen länge inte är en del av just den här serieindustrin så behöver du inte känna någon press 

att svara om vad som säljer bäst just nu.) Engelska/svenska? Genrer?

Hos oss sålde Ragnarök bäst. Serien var redan känd av de mest insatta manga/manhwa-läsarna. 

Genren action/fantasy var nog vår mest populära och Ragnarök hjälptes nog dessutom av sitt 

nordiskklingande namn.

9 Förekom någon standardisering över åren i fråga om utbud/genrer?

Var det fler olika sorters manga i början, eller flera genrer mot slutet?

Vilka grupper pushade för vilket utbud (tex, ville ni ha fler/färre serier åt gången, eller var 

det någon annan som bestämde det)?

Kategori 3. Frågor som angår mangavågens avtagande och det gradvisa försvinnandet av

lokal publicering samt översättning av manga:

10-Vad fungerade bra/dåligt inom mangaindustrin enligt er/från ert perspektiv?

Vilka framgångar går det att tala om och vilka bakslag förekom?

11 Lokalpubliceringen idag är ju mer eller mindre nedlagd. Vilka orsaker skulle du säga 

ligger bakom?
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Vad beror b Wahlströms utträde ur branschen på skulle du säga?

Det var svårt att få lönsamhet. Bokhandeln hade svårt att lagerhålla delar i så långa serier och 

köparna förväntade sig ett lågt pris, i pocketklassen. Samtidigt kostade översättning, tryck osv. Det 

är svårt att hämta hem dessa kostnader när man ger ut böcker direkt i pocketformat pga det låga 

priset. För att få god ekononmi hade upplagorna behövt vara betydligt högre. B. Wahlströms valde 

då att lägga.

12 2008's finanskris slog till hårt på flera håll. Märkte respondent av detta någonstans inom

manga?

Vart i så fall? Och hur?

Vilka problematiska händelser försvårade er utgivning och hur?

13 Det sena 2000-talet rundas enligt forskningskällor av med att de Japanska 

publicisterna centraliserar distributions och publiceringsrätt bland sina utländska partners 

till så få företag som möjligt. Märktes någonsin något sådant skulle du säga? Förekom 

något liknande tryck från de publicister ni hade kontakt med i Korea?

Vi bestämde oss för att lägga ner utgivningen innan vi märkte av detta.

14 Hur relevant skulle du säga att fildelningen var för den lokala industrins förutsättningar 

för att fungera? Var fildelning någonsin diskuterat eller annars på tapeten för er som ett 

problem eller en verklighet att förhålla sig till?

Nej, inte alls.

15 Vad är enligt dig den största skillnaden i det landskap vilket mangaindustrin existerar i 

idag jämfört med nittio/tidigt 2000 (beroende på vad respondenten såg mest av) skulle du 

säga?

Avslut (4):

16 Hur ser framtiden ut tror du, i fråga om lokal mangautgivning?
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Jag tror att det i så fall handlar om små, nischade aktörer. T ex renodlade serieförlag. 

17 Skulle du vilja vara anträffbar i fråga om uppföljande frågor?

Jag har tyvärr otroligt mycket jobb den här tiden på året, och har i så fall bara möjlighet att svara på 

korta frågor.
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10.3.7 Malin Lödén (Interview 7)

Interview with Malin Lödén. Store manager at the Mitticity storefront for Akademibokhandeln in

Karlstad. Interview performed over mail 26 April 2017 (Interview 7).

1. Introfråga. Namn och arbetsroll på Akademibokhandeln (vill du inte skriva namn så är 

det fullständigt okej. Det här är bara så att det ska gå att omnämna dig i arbetet korrekt.)

Malin Lödén, butikschef

2 Mellan vilka år distribuerade Akademibokhandeln manga-böcker som en del av sitt 

sortiment? Håller ni fortfarande på, och i så fall skiljer det sig hur ni gör det nu från 

tidigare år?

2004-2014

Du nämnde i affären att de större publicisterna inte ansåg det vara lönsamt längre, men var 

det skillnader i rimlighet för er under åren som gjorde att det kändes bra eller dåligt att 

sluta sälja? 

Jag antar att de svenska förlagen såg på mangaböckerna som ett genre som varit en trend och på väg

att dö ut. Det är säkerligen också dyrt att anlita översättare. Inget förlag vill producera böcker om de

inte ser någon lönsamhet i dem. Under storhetstiden fanns översatta mangatidningar, men de 

försvann också. För bokhandeln krävdes ett stort sortiment för att hålla intresset uppe hos kund och 

det kunde vi inte tillhandahålla när de svenska förlagen gav upp. Det här hade inget med 

”rimlighet” att göra.

3. Vilka publicister hade/har ni kontakt med i fråga om vad ni tog in?

Vilka möjligheter hade ni att förhandla om sådant som titlar eller antal som ni köpte?

Största svenska förlag var Bonnier Carlsén. Avtal och prissättning sköts centralt i vårt företag. 

4. Vad togs in?

I fråga om genre och ålderskategorier och liknande. Tog ni in massor av serier eller 

fokuserade ni på några få?

Under året 2006-2010 hade vi alla svenska mangaserier och valfria engelskspråkiga serier i lager. Vi

hade bredd och djup på vår avdelning under de här åren, men eftersom försäljningen minskade 

beslutades att avdelningen skulle minska. 
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5. Fanns det några svårigheter med att sälja manga enligt er?

Tex, sålde det dåligt till för många målgrupper? Var det svårt att få plats med det i fråga om

hyllmeter?

I takt med att mangakunderna letade sig ut på nätet krävdes allt större bredd och djup för att vara 

intressanta. Många bokserier med många delar gör det oerhört kostsamt att lagerhålla. En riktigt bra

mangaavdelning kräver stor kunskap och väldigt många hyllmeter.

6. Ur ett konkurrensperspektiv, var det svårt för Akademibokhandeln att hävda sig mot 

andra aktörer eller distributörer?

Var det till exempel svårt att få manga sålt gentemot internet-baserade distributörer som 

Adlibris även då ni är en mycket stor butikskedja?

Det vore lätt att sälja manga om man bara jobbade med beställningsvaror, men bokhandelns roll är 

ju att ha boken i lager idag. Det märktes att de flesta bara ville smygläsa/titta i bokhandel för att 

sedan beställa själva. Man kan leva med det om man är en specialbutik för manga och liknande 

(som science fiction-bokhandeln), men inom Akademibokhandeln valde man att ta bort 

avdelningen. Se också svar under punkt 5.

7. I lite samma anda nämnde du i affären att många läsare gick över till internetbaserad 

läsning. Märktes det här medan ni fortfarande sålde och påverkade er beslutsfattning om 

fortsatt försäljning?

Det påverkade försäljningen och beslutet att ta bort avdelningen.

8. En avslutande fråga: Skulle du kunna tänka dig att kontaktas igen för uppföljande frågor 

vid ett senare tillfälle?

Du kan fråga, men jag säger nej om jag inte har tid.
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10.3.8 Christina Neu (Interview 8)

Interview with Christina Neu. Librarian Karlstad state library. Interview performed in person 6 May

2017 (Interview 8). Transcription is provided of recorded interview. R is coded as “Respondent”. I

is coded as “Interviewer”.

I: Okej, men.
R: Aha, du har börjat spela in.
I: Jäpp.  Men vi kan fråga lite nu i början, du sa att du började jobba här 2007. När du började här, 
hur såg mangautbudet ut då?
R: Vad jag minns så var det ett ganska stort utbud då. Vi köper ju böcker ungefär var fjortonde dag 
eller var trejde vecka, och då fanns det ju alltid, eller inte alltid men nästan, mangatitlar. Det var ju 
ett stort utbud då fortfarade.
I: Hur resonerade ni runt vad ni tog in?
R: ja det är ju 10 år sedan nu så jag minns inte riktigt hur jag resonerade, men, vi köpte mycket och. 
Alltså när vi köper manga så gör vi det via bibliotekstjänst, det är ju vår inköpskanal, och då köpte 
vi ju de serierna som fick bra recensioner. Det var ju inte så att det var någon av oss (bibliotekarier) 
här som var mangaproffs eller så. Utan vi köpte dem som -vi tittade ju på vad recensenterna gav bra
recensioner. Sen hade vi nån, eftersom många av de här serierna är väldigt långa och väldigt många 
volymer så tog vi en begränsning och köpte kanske bara de 20-25 första [volymerna]. Vi köpte ju 
inte kompletta serier.
I: Okej. Och det var hyllmeter som avgjorde det?
R: Hur mycket det var i hyllmeter,, det var ju inte jättemycket men det var mer än vad vi har idag 
då.
I: Aha, förlåt jag menade att ni inte kunde ha fyllt ut med allt som behövts om ni hade köp hela 
serier hela tiden.
R: Hur menar du då?
I: ja att ni inte köpte in kompletta serier utan bara de 20-25 första och avbröt efter det att det var..
R: ja det var ju en tanke med det att det är ju så många då i en serie och så kanske del 1 och 2 
försvinner och, ja mitt i sådär att det var svårt att hålla hela jämfört med några stycken då.
I: aha, det är sant. Och det här håller ni på med, ni tar fortfarande in om ni får möjligheterna då ni 
har Ran och ajumaniskogen (utgivna 2014-16).
R: ja vi köper ju. Kommer det mangaserier på våra, ja via våra inköpskanaler och bibliotekstjänst 
och de får bra recensioner så brukar vi köpa in dem.
I: ok. Fortfarande?
R: Ja, men det är väldigt lite utbud nu, det är nästan ingenting så att.. och då ser vi att det kommer 
delar till en serie som vi börjat på då köper vi ju den.
I: aa. Och får ni in -det finns ju några lokala artister också då som [ööh] elise rosberg och natalia 
batista, tar ni in serier från dem också?
R: ja batista tror jag vi har.. ja den har vi ju.
I: okej, så det är inte bara ett dubbat japanskt utbud då?
R: Nej nej, vi köper ju det som finns så mycket som möjligt [ohörbart] tecknat här i sverige.
I: aha okej. Men på engelska då? 
R: Nej där har vi.. jag tror inte vi har nån. alltså där köpte vi aldrig engelsk manga när det lixom 
varr.. kanske har någon.. Jag känner inte att vi har haft någon förfrågan efter det särkskilt.
I: Nä det är sant. Men i fråga om efterfrågan då, vilka målgrupper skulle du säga har varit 
representerade i fråga om vilka som lånar intresserade sig för manga?
R: ja det är nog den här mellanåldern 10 till 15.
I: de som lånar och frågar och så?

152



R: ja, men nu får vi ju väldigt lite efterfrågan.
I: Men har den efterfrågan krympt över åren.
R: Ja.
I: Vad tror du det beror på?
R: jaa, det är väl så att det blev lixom en hype och att det var inne då är det ju många som pratar om 
det och då blir det intressant. Och sen när utbudet minskar och intresset minskar. Det vet ju jag bara 
via vilda spekulationer men det kommer ju annat. 
I: det är ju sant.
R: Det är ju sådana trender som blir. Det blev ju väldigt populärt och det var många som gick kurser
för att lära sig japanska och sådär. Det var ju
I: hela paketet
R: ja det blev ett helt lixom paket, och sen så.. men utgivning generellt känner jag inte till, den 
måste också ha minskat.
I: Ja visst, de stora japanska företagen de hade lite synpunkter på svensk utgivning. De tyckte den 
var för liten för att det skulle vara viktigt för dem, eftersom de svenska publicisterna tog konkakt 
med de största bolagen som har så stor omsättning i vanligt fall. Men ja, ni behåller mangahyllan så 
länge som den..
R: Ja nu står den ju här och jag menar vi har ju ett sammarbete alla bibliotek i värmland, vi ju 
gemensamt bibliotekssystem. Så sitter man på ett annat bibliotek så kan man ju reservera här då. 
Mangaböckerna åker ju mycket emellan, och är det någon som kommer här då och frågar efter 
något som inte vi har inne så lånar vi ju hem från andra bibliotek så vi lånar ju mycket från varandra
då. Vissa bibliotek i länet köpte ju hem hela serierna.
I: ja det tycker jag mig minnas att vissa bibliotek har större hyllor än andra. Men är det baserat på 
vad varie enskilt biblioteks personal har för..
R: ja det finns ingen gemensam, utan det är en policy som man då tar på varje bibliotek. Varje 
bibliotek är ju lixom fristående så att säga så man bestämmer själv då vad man ska köpa. Baserat på 
efterfrågan och så.
I: Det gäller varje genre förmodar jag?
R: Ja. Så vi har ju lixom inget.. vi har ju styrdokument med biblioteksplan och en bibliotekslag som 
säger att vi ska köpa böcker av kvalitet och så, så att vi köper ju inte allt utan det ska ju vara kvalitet
det vi köper.
I: men vart skulle du kategorisera mangan. Vilken sorts litteratur räknas det som?
R: ja jag tänker ju, utan att vara någon sorts expert på manga, att manga är en egen genre. Det är ju 
klart att den hör ihop med serier, det är ju en serieform skulle jag vilja säga då. Men nu är det ju inte
alla mangaböcker man läser baklänges. De flesta gör man väl det va?
I: det beror lite på vilka som gav ut. Egmont strutade i det medan.. vissa japanska bolag ville att det 
skulle vara så [ohörbart]. Men jo det är ju mycket som läses så. Men det är en grej, nu försöker jag 
inte pressa dig på åskiter elakt lixom, men en sak som kommit upp i tidigare forskning och liknande
är ju attityden mot serier och attitidyen mot olika former av kultur. Du som bibliotekarie, vad har du
upplevt för attityd gentemot då den här specifika serieformen då ja, bland besökare och liknande.
R: Du tänker just på manga då eller?
I: aa
R: De som läste manga var ju jätteförtjusta i det och införstådda i hur man skulle läsa bilderna och 
texten och sådär. Det är ju klart det var ju, när det kom så var det ju nytt för mig och man fick ju 
tänka om men det var aldrig för mig som att det skulle vara något sämre eller så, utan det är ju en 
annorlunda kulturyttring.
I: Det var inte menat som en såndär.
R: nej nej. Jag tycker det är intressant och man måste ju tänka på att man ser till att ha bredd 
[ohörbart] och inte skriva folk på näsan. Så jobbar vi inte. Vi försöker ju hålla en viss kvalitet med 
det vi köper in, vi tycker ju det är bra att vi har ett utbud när det var stort så hade vi ju böcker 
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[ohörbart]
I: det är ju kul att ni kände så
R: ja, och som Annika då sa förut, när det var som störst så hade vi ju olika sådana workshops åt 
ungdommarna att gå på och vi hade ju mangateckning och det var ju jättepopulärt, men det var 
innan jag började jobba. Och vi tog ju hit några kända personer, men jag kommer inte ihåg deras 
namn då, några tecknare.
I: vad kul också, men det var,, var det i sammarbete med någon eller var  det ett eget initiativ?
R: Nej det var eget det initiativ
I: kul aok. Men ni som bibliotek tog ni kontakt med [kändisarna]
R: nej det var här det var
I: aha, nä nu när du säger det så tror jag inte att jag kommer ihåg att biblioteket där jag bodde hade 
något sådant. 
R: är du från hagfors?
I: ja. [kort dialog om biblioteken och förändringar på orten]. Men när publicisterna tog in färre och 
färre serier, tog ni någonsin ställning till att det blev mindre i fråga om hur ni förhållde er till det
R: javisst märkte vi ju att ooh, nu går det neråt med mangan och man märkte på till exempel 
akademibokhandeln att oj nu är mangahyllan borta. Det märkte vi ju av då, men det kunde inte vi 
lixom göra något åt utan vi köpte ju det som ja kom och det som fick bra recensioner. 
I: Om ni då tog det som fick bra recensioner och inte det som inte var så bra, hur många serier som 
fick.. vem skrev recensionerna?
R: nä det är ju bibliotekstjänst och de har ju lektörer som recenserar. Så då vet ju inte jag vilka 
personer som gör det utan vi får förlita oss på de resencenterna. Och sen klart som vi hade börjat 
köpa till exempel dragon ball då fortsatte man. Hade vi köpt några så köpte vi ju några till.
I: ja det är sant. Jag funderade på vilka kriterier som man utgick ifrån, för att igen, ingen skugga 
över dig, men i tidigare studier så brukade bibliotekarier säga att de inte fått så mycket information, 
eller inte varit så pålästa speciellt så, det var kul att delta men.
R: ..nä men generellt var det väl så här också att det inte var någon av oss som var mangaexpert. Vi 
märkte ju vilka böcker frågar de efter och vi läste väl någon men det var ju ingen som var någon 
sorts mangaess. 
I: bara för att se vad som.
R: ja precis.
I: man kan ju inte tycka om allting, och framför allt inte engagera sig i allt.
R: ja precis och det var ju så att mangan på ett sätt marknadsförde sig själv, vi behövde ju inte lyfta 
fram och propagera att här kan du läsa det här utan ungdommarna, eller ja barnen och 
ungdommarna de hittade ju och läste dem ändå och läste dem som tok så det behövde vi ju inte göra
något för att de skulle
I: och det var alltid en fråga om barn och ungdommar i fråga om framtoning?
R: Du menar om det var vuxna som?
I: ja det också, men också marknadsföring, det sa du ju att ni inte behövde ha någon, men.. 
R: ja det kanske var vuxna som läste också men jag har lixom inget minne av att det var så. Det 
kanske det var men eftersom vi hade dem här på barnavdelningen så.
I: ja precis barnavdelningen. Nu ska vi se. Javisst ja, det här är en väldigt liten fråga men ni hade ju 
en manga som står någonstans i den engelska hyllan som inte behandlas på samma sätt som de som 
står här. Det är ju bara en enskild bok då men jag funderar på, men är det något som ni dikuterar. 
Nää det här är för våldsamt för barn vi ställer den inte här i en annan hylla.
R:  Alltså om man tänker såhär, när vi köpte in manga så är det ju uppdelade. Vi köpte ju från barn 
och ungdomslistan. Sen har du ju vuxenavdelningen och så kanskde de erbjöd manga på 
vuxenavdelningen. Och det är ju klart att då hamnar ju de på vuxenavdelningen.
I: jaha så olika avdeningar köper separat.
R: ja precis. Vi på barn och ungdomsavdelningen köper ju bara böcker hit. Så vi tittar ju inte på 
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vuxenlistorna. Sen kan det ju vara så att; vi har ju en serieavdelning som heter  ung- och det är ju 
alltså lite mer för unga vuxna då. Ibland kan vi välja, om vi tycker åldern här ser lite häftig ut för 
mellan-lågstadiet och det här handlar mer om 20åringar då kan vi säga att då sätter vi den här serien
i ung. Så kan man lixom skilja dem lite åt då.
I: aok. Ni har aldrig haft problem då med- igen- vissa mangaserier kan ju vara väldigt våldsamma 
oh det kan vara väldig mycket sexism,,
R: ..ja det kommer jag ihåg när du säger det att.. alltså nu kommer jag inte ihåg exakt men om det 
stod så i recensionen så köpte vi inte in dem. Vi gör ju alltid ett aktivt val om ska vi köpa den här 
eller inte, eller tyckte man då att det blev lite för häftigt så kunde vi [barnavdelningen] låta 
vuxenavdelningen köpa den.
I: aha, jag tycker mig se eater där [i ung-sektionen] och den är ju ganska våldsam. Men var det 
aldrig några problem med det här? Aldrig föräldrar som hade synpunkter eller barn som -nu vet jag 
ju inte om barn kommer fram till er och så.
R: Nej inte vad jag minns. Eftersom vi aldrig köpte så avancerat eller någonting [oläsligt -som 
antagligen anspelar på oläsligheten av inköpta serier]
I: ni tog det som var "bra".
R: Ja.
I: Det var ju en väldig debatt. Även för några få år sedan kunde man läsa i en tidning hur man 
frågade en artist om inte manga bara var rådjursögda flickor och våld och artisten var tvungen att 
svara det att inte bara det även fast det förekommer.
R: ja jag minns ju det när du säger det att det var en debatt. Och sen var det ju också att man ibland 
tyckte att det var nakna barn och på gräns till pedofili eller är jag ute och cyklar då.
I: jo det var en stor rättsprocess om det.
R: jo alltså vi valde då att inte köpa de/sådana serierna. Så vi höll oss utanför diskussionen.
I: aha. Det var det jag undrade, om ni deltog på något vis i allt det här.
R: nä.
I: det var ju en vädlig grej där ett tag och de satt ju och nästan omdefinierade lag och regelverk för 
att det var en sån ny situation och man visste inte om tecknade barn skulle räknas som pornografiskt
[pedofilt] innehåll. Det har nu gått 20 minuter. Jag ville bara kolla så det inte blir för långrandigt för
dig. Nu ska vi se. Besökare. Har du någon sorts koll på hur besökare uppfattar manga, du säger att 
läsarna som vet vad det är bryr sig, de beelinar hit [hyllan] läser och är nöjda. Och också att det inte 
varit några problem med föräldrar och liknande. Vilka attityder har du mött,. Ja?
R: Den frågan kan jag inte svara på, jag kan inte ha något minne av att, ja eftersom den här hypen 
har varit så.. nej jag har inget svar på det.
I: det [är okej]. Nu ska jag bara se. Jag har ett dokument till här men vi kan köra på det här frågorna 
så behöver inte jag sitta och välja ut bland dem för det kan bli jobbigt för dig [att vänta]. Ska bara 
kolla snabbt här. Jag vill inte ge ledande frågor heller men det finns saker som jag skulle vilja få lite
klarspråk på. Men. Eftersom det är barn och ungdomslistan ni köper från, du råkar inte veta ifall 
andra avdelningars listor innehåller manga. Det vore intressant att veta i vilken mån man från högre 
ort eller vad man säger behandlar eller betraktar manga som [ohörbart] litteratur.
R: nu vet inte jag om det erbjuds på vuxenlistorna, vi har ju en serieavdelning på vuxensidan, nu vet
inte jag vem som har hand om den. Du skulle ju kunna ställa de frågorna till den personen. För jag 
vill inte känna att jag behöver sitta och gissa. Så vi kan kolla med dem på vuxenavdelningen
I: ja absolut det vore jättebra. Det här har varit till jättestor hjälp. Det har förekommit en massa 
undersökningar om manga på biblioteket. Statistik då, nu frågar ju jag om siffror för 10 år sen, men 
råkar du minnas hur statistiken ändrats över tid?
R: nej jag kan inga siffror i huvudet, så då är jag ute och cyklar, men det var mycket utlån då det 
kan jag säga, men jag kan inte ta några siffror.
I: Ja då kanske vi kan sätta punkt där.
R: ja. Jag vet inte om ja har kunnat gett dig något av värde nu, då den här puckeln lixom har varit, 
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när det lixom inte är så aktuellt längre. Det käns ju mer som att den här hyllan står här 
[mangahyllan] och då kommer de att erbjuda en bok så köper vi ju den men, vi jobbar ju lixom inte 
aktiv med hylla på något sätt utan den står ju mest här.
I: många pratar ju på hur delvis lokalpublicering och mangaförsäljning gick ner på grund av att det 
fanns så mycket online. Mycket som är olagligt men gratis online som barn och ungdommar och de 
som är bra på dator kan komma åt. Har det varit en diskussion även då ni så klart ar som uppgift att 
tillhandahålla sådant här gratis då.
R: nej det har jag ingen ingen uppfattning om. Jag kan tänka mig att barn och ungdommar som ju 
läser en hel del redan på nätet, fanfiction och sådant hittar mycket på nätet. Men det vet jag inte.
I: nej det vågar jag inte heller säga, det var bara ifall du råkade. -det är synd det är så snävt det här, 
en undersökning på biblioteket mer brett skulle säkert lättare kunna ta reda på vad ni vet och vad ni 
har koll på och vad ni faktiskt har värde av att kolla på än en specifik hylla.
R: ja .
I: [oviktigt om uppsatsskrivande] tack så mycket för att du ville vara med.
R: jag tror ändå att inte det hade hjälpt ens om du hade haft mer specifika frågor, eftersom hyllan är 
som den är och det är så lite efterfrågan igen.
I: ni har aldrig tänkt på att ta in manga på engelska bar för att få en större hylla?
R: nej , då måste vi ha en efterfrågan då vore det en annan sak, men det har vi lixom inte haft.
I: så när ni tog in manga det allra första så var det en efterfrågnings-fråga.
R: ja då fans det ju- ioförsig men när mang började jobbade inte jag här då utan på grums bibliotek. 
Då finns ju böckerna som blir recenserade i våra boklistor och när man märkte att det blev 
efterfrågan då köper man.
I: okej, kul. Men nu nununu sätter vi -
R: sätter vi punkt.

END OF RECORDING

After the interview christina showed me around and told me of the current trends among youngsters
and teens (manga demographies). Today christina said, young readers prefer dystopian stories in the
vein of mazerunner and hunger games and read comics based on schoolyard hearsay rather than by 
genre/artstyle. Manga is still read, but not neccesarily through libraries in the same way as 
previously.
In addition, christina told me that given the now defunct nature of the publishing industry, it is now 
impossible to get a hold of new copies of the very rough and often overused manga albums, 
meaning that in many cases the manga shelves in libraries (despite the ability to borrow copies from
other libraries) lead a life of slow but steady entropy (indeed, very few of the old dragon ball 
albums every library stocked back in the day were to be found in the shelves). Manga in libraries 
will most likely not exist in the future unless a desicion is made to bring in english copies.
Christina also brouth me into contact with Jimmy Jansson, librarian and semi-head of the comic

section in the adult library. He was also interviewed, albeit not with a recorder put between us.

156



10.3.9 Jimmy Jansson (Interview 9)

Interview with Jimmy Jansson. Librarian Karlstad state library. Interview performed in person 6

May 2017 (Interview 9). Interview was not recorded. What follows is a written account of what was

said during it, based of notes taken at the time:

Intervju med jimmy jansson som jobbar på vuxenavdelningen för serier på karlstads statsbibliotek.
Intervjun transkriberades inte. Det här är en sammanfattning från minnet (och anteckningar) av vad 
respondenten hade att säga om ämnet.
I fråga om ifall vuxenavdelningen tar in manga så svarade han att det aldrig efterfrågats bland 
besökare. Serieavdelningen har inga mangaserier då man i huvudsak tar in saker som läsare och 
besökare rekommenderat. Detta då man inte har en dedikerad serieexpert utan måste förlita sig på 
vad besökare anser relevant och intressant. Mycket av vad biblioteket numera har i sin 
vuxenserieavdelning är där då läsare rekommenderat det. Annat har tagits in då BTI (alltså den 
katalog som bibliotekstjänst ger ut) recenserat det bra. I fråga om svenska serier så tar man in mer 
eller mindre allting UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DET ÄR MED I BTI-KATALOGEN så det 
kan förekomma bortfall om den valt att inte ta med det. Så den är väldigt styrande och den har inte 
med manga för vuxna. Så den är relativt komplett med förbehåll för unknown unknowns.

Köp på engelska förekommer, ofta via rekommendation men som sagt ingen har frågat efter manga 
på vuxenavdelningen.
Frågan är dock säger Jimmy om det beror på att de vuxna läsarna inte litar på/har gett upp om 
biblioteket och hittar, köper eller läser serierna någon annan stans snarare än inte intresserar sig.
Inköp om manga och delvis serier i allmänhet drivs på av tre saker. Besökares rekommendation, 
BTI-katalogen samt varnar Jimmy, okunskap. Det finns ingen egentlig dedikerad expert som har 
med manga att göra på biblioteket, och där som med alla andra medietyper så är det så att saknas 
det någon som kan, så blir den avdelningen på biblioteket påverkad av det. Så ska det ju inte vara 
säger Jimmy, men ingen kan ju vara expert på allting.

Attityden gentemot serier har Jimmy inte så mycket insikt i. Å ena sidan säger han så förekommer 
det fördomar, och ”inte många 70åringar kommer ju hit till exempel” säger han. Men ”de som gillar
serier gillar det ju” och de kommer av sig själva. Lite marknadsföring förekommer, en vecka varje 
år som fokuserar på serierna, men i allmänhet så är det mest för att uppmärksamma mediet.

Vilka läser serierna då?
Det är numera säger han 20-30 åringar, ofta politiskt medvetna, som vill läsa utmanande serier 
snarare än sådana som i huvudsak har underhållningsvärde eller nödvändigtvis följer en handling. I 
detta säger Jimmy har det förekommit ett målgruppsskifte då serier som medium nu används 
annorlunda av andra grupper än tidigare (något som kan bekräftas av tex sydsvenskeartikeln serien 
är död, leve serien).

Så för att sammanfatta. BTI är väldigt styrande. Attityden bland folk är att de vill läsa serier men 
inte nödvändigtvis serier som i första hand är underhållning (manga har politiska inslag, men är 
över lag mera av en underhållningsgenre. Satir förekommer, men den handlar oftast om händelser 
och förhållanden i Japan).
Efterfrågan är låg/obefintlig. Man kunde köpa in på engelska, men inget intresse har visats från 
läsare och då man inte nödvändigtvis kan något om manga specifikt, så tar man inte gärna ställning 
till inköp från bibliotekets håll. Om läsare av manga förekommer bland vuxna, så är de inte en del 
av bibliotekets besökare, eller snarare en aktivt deltagande läsargrupp GENOM biblioteket.
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10.3.10 Fredrik Strömberg (Interview 10)

Interview with Fredrik Strömberg. Editor at magazine Bild & Bubbla and chairman for the Swedish

comics association (Seriefrämjandet). Interview performed over Skype 10 May 2017. (Interview

10). Transcription is provided of recorded interview. R is coded as “Respondent”. I is coded as

“Interviewer”.

I: Men typ bara för kameran, kan du berätta lite kort om din roll i seriesverige
R: oj, aa. Jag blev indragen där på 90talt, blev inkastad som ordförande på seriefrämjandet utan att 
ha en aning om vad det var. Blev redaktör på tidsskriften bild och bubbla och sen bara rullade det på
väldigt snabbt och det blev lixom att hålla på med serier. Och jag har alltid velat -jag gillar att jobba
ideellt ag gillar att bygga saker och jag gick in och gjorde bedömmningen att serierna som 
konstform saknade en massa grundläggande delar. Så jag ägnade mig åt att bygga upp det oh se till 
att serierna lixom finns en stor grundläggande utbildning, att det finns en stor organisation för de 
som forskar om serier och att det finns en tidsskrift om serier -en akademisk tidsskrift om serier och
att det finns ett arkiv för serier och att det finns en [ohörbart]lokal fast för serier och så vidare. Så 
att mycket av det här har jag ägnat mig åt att bygga och försökt hålla reda på och se till att det finns.
Sen så när det gäller manga så blev jag ju tidigt intresserad av det och både åkt till japan flera 
gånger och skrivit massor om manga och sådär, så det är lixom. Jag var bara fullt intresserad för att 
jag insåg att det var en vit fläck i mitt kunnande lixom så därför blev jag lite utsedd till nån slags 
mangaexpert. Det tycker jag väll inte att jag är men, iallafall i början så visste jag mer än många om
japanska serier och seriekultur. Så väldig ofta så sitter jag och intervjuar och har skrivit en massa 
artiklar om det, och ja. Lite så
I: men vad är det med mangan då som är så lixom tilltalande då? Vad uttmärker den?
R: ja, jag gjorde ju då en mastersuppsats i just detta ämne och gick ut och frågade en massa kids i 
just mitt i den här mangavågen där. Och det var vädligt tydligt att -dels är ju manga som den 
produceras som det att man röstar om det som är populär hela tiden och att det minst populära åker 
ut, alltså det bygger ju för en otroligt engagerande berättarteknik. Lite där tror jag att man har börjat
hamna där i amerikanska tvserier.
I: jaja med game of thrones of folk som dör och grejer 
R: alltså att man förstår att man ska berätta för att man ska vilja komma tillbaka gånmg efter gång 
efter gång och att man ska börja bry sig om berättelserna och figurerna och alltså det fiktiva 
universum som presenteras. Man är bara otroligt duktig på detta i japan. Både när det gäller 
berättarteknik och när det gäller stilen så är man bra på att behålla läsarnas intressen.
I: så det är ett stilgrepp?
R: mm. Aa jag tycker det, och att det var annorlunda jämför med mycket av de serier som vi hade 
då. Då pratar vi i slutet på 90talet början på 2000 talet när mangan exploderade i sverige. Då stack 
de ut bara. Sen var det också det faktum att det var väldigt mycket serier för av och med tjejer. Det 
hade vi inte alls i sverige och heller inte i usa eller europa. Så det var lixom något nytt och 
annorlunda som gjorde att en ny grupp människor kunde börja läsa serier och hitta 
identifikationsobjekt som inte var lixom kajsa anka eller castafiore, sådana jobbiga stereotypa, 
könsstereotypa kvinnor.
I: varför är de i vägen hela tiden för våra äventyr.
R: aa lite så. Manga kunde slå på att den kunde nå en demografisk grupp som inte tidigare hade  
haft några serier att läsa.
I: Du pratade ju väldigt mycket om manga under mangaboomen och så. Och effekterna av manga, 
du var ju ganska tidigt inne på det här ,och framtiden och såhär. Nu har ju mycket hänt sen dess då, 
men med facit i hand, vad skulle du säga är de största effekterna av mangans inträde i kulturen?
R: alltså, för den svenska seriekulturen så var det ju oerhört viktigt därför att slutet av 90talet så var 
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ju serierna på väg att dö. De var uträknade och de skulle bort lixom. Förlagen sålde av sina lager 
och slutade ge ut serier. Serier skulle läggas ner och ersättas av vanlig media och dataspel och annat
da. Och så kom -läsarna blev också i snitt ett år äldre varje år och satt och läste om kalle anka och 
tintin lixom. Då hårddrar man ju lite då. Men lite så var den känslan då som jag fick där i slutet på 
90talet där jag fick tillträda. Och sen kom mangan och helt plötsligt så var 8-9-10 åringar exalterade
över serieformen. Det är otroligt viktigt, eftersom för att föra tillbaka till vad egentligen serier 
handlar om och varför vi bryr oss och hur saker och ting funkar. Och den, visst mangautginvingen i 
sverige har ju lagts ner, men den perioden var oerhört viktig för utvecklingen av den svenska 
seriekulturen. Och nu hr ju andra spår [serietyper] tagit över, men det var viktigt för att man skulle 
behålla sin position och läsare och för att förlagen skulle se att det var nått som var vettigt att satsa 
på ur ett kommersiellt perspektiv lixom. Så det var en oerhört viktig period för svenska serier att de 
kom där och lyfte upp så att säga intresset för serier igen.
I: nånting negativt då, om man ska vara djävulens advokat.
R: alltså det är väl. Jag kan väl tycka att rätt mycket av mangan inte är speciellt bra egentligen om 
man tittar på hur de flesta -de är duktiga på att manipulera men rätt mycket av det är rätt så 
formulärt och inte så -ska man säga innovativt eller kulturellt intressant. Och sen kan jag tycka att 
rätt mycket innehåller, om man tittar från det perspektivet, rätt tråkiga lixom könsperspektiv lixom. 
Även om du har hela magical girl genren och hela gender bender lixom ranma½ och kompani det är
fortfarande ju -japan är rätt långt borta från sverige när det kommer till jämnställdhet och så vidare. 
Så där är ju ett par saker som jag tycker att mm. Man skulle kanske ha gett ut andra serier på 
svenska när det begav sig, man kanske skulle ha tänkt lite mer på vad som gäller och sådär. Så det 
är inte helt positivt. Och jag gjorde ju den här boken mangabiblioteket när jag gick igenom allt som 
getts ut i praktiken, och det var ju inte alltid att jag kände att allt gick att rekommenderas, verkligen 
inte. Vad jag tyckte om var den energi som serierna gav till unga läsare. Men som vuxen läsare så 
tyckte jag att mycket var gjort enligt formulär 1A och väldigt förutsägbart och ibland lite 
könsstereotypt. Så det var lite de negativa delarna.
I: det har flera respondenter pratat om det här med de inneboende greppen i manga som kan vara 
lite formatiska. Det här är ju också något som är en problematik då för många gånger så har ju de 
negtiva aspekterna för manga agerat ansikte utåt för hela spektrumet eller mediformen om man 
säger. Jag tänker på mangamålet då och liknande, då lixom manga fick en väldigt stor bild av sig då 
manga var lixom mer våld och snusk än vad det lixom var.
R: ja. Men så blir det ju, det är ju allmänhetens uppfattning så det är klart att det blir stort. Det var 
ju ända uppe i högsta domstol och jag var lixom inkallad som expertvittne där va. Och det är klart 
att det får ett stort genomslag då, och simon var ju inte hemlig med det här heller utan han gick ju ut
och pratade i media vitt och brett om det hela tiden. Och det var ju bra gjort men visst det påverkade
ju allmänhetens uppfattning om serier från japan som lite mer eller mindre snusk lixom. Och det är 
ju bitvis sannt, men jag menar det gäller för alla medier så att det är inte så konstigt lixom.
I: men det är ändå intresannt på ett vis för att. Vad är då allmänhetens bild om manga då skulle du 
säga? Har den ändrats något?
R: ja. När jag började läsa så visste inte folk vad ordet manga betydde och nånstans där året efter att
dragon ball kommit ut så blev det ju massor av artiklar överallt och allmänheten tog till sig ordet 
manga, så idag så skulle nog nästan alla svenskar veta vad manga är om du frågar om det. Du skulle
nog få olika definitioner, men det skulle ha koll på att det är asiatiska serier och sådär. Jag tror att 
mangamålet delvis påverkade, men inte så mycket trots allt, det mesta jag möter är possitiva, alltså 
som när jag pratar framför allt med pedagoger så blir de viktiga förmedlare av åsikter i hela 
systemet. Så de flesta är väldigt positivt inställda till manga och det handlar mycket om den stora 
läsglädjen som de ser. Väldigt många pedagoger jobbar ju med den här dippen som vi ser i läsning 
hos pojkar 9-12 där det finns en statistisk synbar dipp i läsning för pojkar i den åldern. Och det är 
just den åldern så man börjar läsa extrema mängder manga lixom. Så av den anledningen så tror jag 
att pedagoger har fortsatt ha en positiv inställning till japanska serier.
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I: ungarna läser.
R: ja precis.
I: men manga. För det här är ju också en grej som vi hoppar tillbaka till men manga för barn eller 
manga för vuxna. Hur skulle du säga att medietypen är uppdelad i fråga om åldersdemografi. 
R: hurdå menar du
I: förlåt. De flesta serier som kom till sverige var ju för barn och i mångt och mycket så har det här 
påverkat människors inställning till medietypen. Nu säger jag inte att det är dåligt att det är för barn
R: aa nu fattar jag vad du är ute efter. Ja det är nästan 100% av det som gavs ut var för yngre läsare 
lixom. Vi kom aldrig till den här mognare utgivningen som frankrike tyskland och usa där förlagen 
växer upp med läsarna och man följer upp med sånt som funkar för vuxna läsare och i japan så har 
det ju i alla tider.. vi kom ju aldrig dit i sverige där serier för en mer vuxen publik från asien började
ges ut tyvärr. Så att jag tror nog att bilden är nog att -lite grann så har vi förändrat bilden av vad 
serier är det ses idag som finkultur i viss mån, som serier för vuxna och inte minst politiska serier 
som har hjälpt till att påverka, men jag tror manga ser man nog som barnunderhållning, ja det är nog
riktigt. Och det är ju inte konstigt för det är ju det som har getts ut. Det är ju ett givet resultat av 
utgivningen där, tyvärr.
I: hur kommer det sig då skulle du säga att man aldrig tog nästa steg.
R: oj den är komplex hörrudu. Jag skulle säga att förlagen spelade bort korten och inte förstod vad 
de höll på med, inte hade koll på vad de gav ut och hur det fungerade och hur läsarna fungerade. 
Och att man missbedömde situationen. Man hade möjligheten där i mitten av mangaboomen att 
bygga upp en mer långsiktig utvecklingsplan som kunde involvera asiatiska serier som en fast del i 
den svenska serieutgivningen, men man missade den bollen lixom. Jag tror att bland de som gav ut 
de var ju för gamla de förstod ju inte mågruppen, vad det var som var spännande för de här läsarna .
Man missade bollen tyvärr.
I: ok. Kan fråga också mer specifika då nästan ledande. Finanskrisen. Anser du att den hade något 
att göra med det också?
R: inte egentligen. Vad som påverkade är ju att det har varit en sjunkande siffra hela tiden på 
bokköp. Och den alltså mangautgivningen hamnade ju mitt i den. Nu har det vänt igen och bokköp 
går upp igen men manga hamnade mitt i den här när vi köpte mindre och mindre böcker. Och i usa 
så har detta mötts av att man köper mer och mer digitala böcker men det gör vi inte i sverige. Vi 
saknar lixom den -hade man kunnat gå över till digital utgivning av manga och börjat prata lixom 
digitala bokklubbar och folk läser på sina ipads osv, i den mån som de läser i usa, då hade vi kunna 
ha en fungerande mangautgivning idag. Och det är ingen som har en riktigt bra förklaring på varför 
vi inte har en befolkning som läser digitalt i lika hög mån som andra västerländska länder gör till 
exempel. Jag skulle mer säga att det är de trenderna i bokutgivning och bokläsning mer än vad 
finanskrisen, den var säkert en delfaktor men inte lika kritisk skulle jag säga som våra bokläsar och 
bokköpsvanor.
I: men du skulle då säga med tanke på hur det ser ut idag med tanke på hur det såg ut när du började
att folk läser mer serier idag?
R: ja och nej. Vi har bytt format. Förr så läste man mycket serietidningar, de säljer inte alls bra idag.
Men däremot så säljs det fler serieböcker. Alltså det är större avdelningar av serier i bokhandeln och
den digitala bokhandeln framför allt. Men serietidningsutgivningen haltar, det är färre titlar och man
tycker att det som är kvar säljer mycket mycket mindre än det de gjorde för -så att om vi läser mer 
serier det vet jag inte det har  jag ingen statistik för. Utbudet är mer diversifierat idag än det var för 
20-30 år sen. Mindre standardiserat såhär amerikanskt och mer svenskt, mer bokform lite mer. Vi 
har bytt demografi, det är mer kvinnor som läser och det är mer äldre som läser i snitt skulle jag 
säga.
I: så det är mer engagerande serier snarare än serier som är bara underhållning?
R: lite så. Svårt att göra den distinktionen också egentligen, men mindre traditionella amerikanska 
humorserier, mer svensktillverkade serieromaner, så kan man säga.
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I:okej. Japanska publicister då? Det är ju väldigt olika system i olika delar av världen. Hur tror du 
att den svenska utgivningen påverkades av att den i mångt och mykcket är en förlängning av 
japanernas egen mangaindustri.
R: alltså det påverkas ju på två sätt. Dels var det ju så att vi fick serier här från japan berodde ju på 
att mangaförsäljningen där vek i japan så att de hade ju haft en uppgående trend nu i 40 år och så 
plötsligt vek den och har man haft det så länge så är man van att anställa en ny person var tredje 
månad lixom. Och fortsätter man att göra det och så finns inte längre det ekonomiska underlaget, då
tittade de sig runt och sa vad ska vi göra, ja då får vi sälja till resten av världen. Och så börjar de 
jobba för det och då snackar vi 80 tal här. Och att det till slut nådde oss då det var ju ett resultat av 
det. Sen är ju sverige för litet för detta och kan inte bidra till den ekonomiska expansion som de 
ville ha, och det tror jag klämde rätt hårt på de svenska förlagen som förväntades skriva på avtal om
allt för många titlar och förväntades sälja i upplagor som de inte kunde uppnå ibland med, då var vi 
väl 8 miljoner svenskar lixom. Så jag tror de svenska förlge nhanmade i kläm lite grann mot de 
japanska förlagens önskan om att expandera och ta över hela världen med sin utgivning. Det här är 
väl ingenting jag pratat med dem om då men jag har väl hört förläggare prata om att för att få hem 
populära titlar så var man tvungen att skriva på att ge ut flera som man inte egentligen ville ge ut till
exempel.
I: a som när simon lundström pratade på att när man gav ut one piece så var man tvungen att ge ut 
naruto. Nu var det ioförsig de tyska förläggarna som sa så från bonniers.
R: det är bra om du intervjur och reder ut mellan dig och elise vad ni fått fram för det är mycket 
som jag inte vet här känner jag.  Det är mycket som vi inte pratade om egentligen under, när det var 
som mest lixom mangaboom i sverige.
I: vad var inställningen när mangaboomen var till manga, vad sa man?
R: jag tyckte att det var mest positivt lixom. Jag åkte ju runt och höll jättemycket föredrag och skrev
böcker och artiklar och grejer, och de flesta var väldigt positivt inställda och tyckte att det var kul. 
Jag hade nog förväntat mig mer kritisk debatt i stil med den som var i finland till exempel, men det 
kom aldrig riktigt någon backlash tyckte jag, och när den här mangadomen började diskuteras så 
stod de flesta på simons sida lixom och tyckte systemet var idiotiskt och så. Jag tyckte aldrig vi fick 
en sådan moralpanik runt manga så. Ochdet hade jag nästan förväntat mig att vi skulle få vid något 
tillfälle, så jag var lite beredd på det och hade garden uppe, och hela mitt jobb var ju att förbereda.
I: förebygga lixom.
R: ja men tänka lite på det och skriva artiklar och informera om vad manga egentligen är för jag 
tänkte att de kunde komma att behövas när det väl moralpanik vilket jag trodde det skulle bli, men 
det blev det inte.
I: jag trodde nästan att det fanns ett element av moralpanik. Serier hr ju alltid lixom varit suspekt..
R: aa fast de sensate 10-15 åren så har det suddats ut rätt så mycket. Och det har ju varit olika steg 
där men jag tror att liv strömquist och kompani har varit  viktiga i det lixom att visa att serier är ett 
medie som man kan använda till att berätta olika saker och det är det som är det viktiga, inte formen
lixom. För jag tycker jag möter mindre och mindre, jag mötte ju det här väldigt myket på 90 talet 
när jag blev aktiv, men jag möter det minder och mindre nu. Nu är det mer självklart att serier ska 
ha en plats vid bordet så.
I: kul
R: jaja.
I: men du säger 10-15 år och mangaboomen startade år 2000 ungefär (runt då).
R: ja egentligen inte då utan något senare det tog dragon ball några år att få fart, och då kan man 
prata om en mangaboom. Så inte egentligen 2000 utan några år senare.
I: så den klarade sig precis då från att bli behandlad-
R: äsch, ja lite. Jag tyckte nog jag mötte förhållandevis lite negativa tankar kring manga och serier i 
just mangaboomens våg så.
I: men industrin försvann. Men mangan är väl kvar?
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R: aa. Inte på samma, populärkulturella nivå som när manga var och sålde miljoner så. Men den 
finns ju kvar. Kidsen är ju fortfarande intresserade. Vi har ju flera generationer av mangaläsare som 
finns kvar men nu köper ju de sina grejor online, läser det digitalt eller om de beställer det via 
amazon. Och sen har vi några som är kvar och faktiskt jobbar professionellt med formen då. 
Natalia, Elise och några till så.  Och de är ju extremfallen så de representerar ju inte normalläsaren. 
Så jag skulle vilja säga att intresset finns kvar men eftersom utgivningen inte finns riktigt så byggs 
det inte på riktigt på samma sätt skulle jag säga.
I: men appropå onlineläsning, samtidigt som det inte finns någon onlineutgivningsvana i sverige 
över lag hur välanpassad skulle du säga det svenska systemet för utgivning var för manga.
R: inte alls. Alltså de stora utgivnarna de var ju egmont och de gör ju serietidningarna lixom. De 
behandlade mangautgivningen som serietidningar och började ge ut då, vilket var korrekt val, en 
massa serier från Rumiko Takahashi och det är ju högkvalitativt. Men de behandlade det som 
serietidningar, och serietidningar säljer du och sen när de kommer tillbaka i retur så bränner du 
dem, och så är du färdig med det va. Vilket innebär att när folk upptäckte ranma½ vid volym 10 och
ville ha volym 1 så fanns ju inte det, vilket ju var idioti lixom. Och man började ju ha bokklubbar 
och ha lager och beställningar bakåt, och det hade de inte ett system för så det var ju lixom fel. Och 
sen så tror jag att det var problematiskt med bokhandlarna och hur de skulle förstå hur de skulle 
hantera formatet och hur man skulle placera det, så alltså det var mycket detta -och biblioteken 
visste inte vad fan ska vi göra med lixom dragon ball 42 volymer och så försvinner volym 3 vad gör
vi då och sådär. Så hela systemet, ingenting var anpassat efter detta och det hann ju aldrig riktigt bli 
det heller innan det försvann tycker jag. Tyvärr.
I: men hur kommer det sig då att man inte tog sig den tid som hade behövts då för att anpassa alla 
system? 
R: ja du. Det är ju en komplex fråga. Min såhär lite konspiratoriska tanke i efterhand är väl att rätt 
många av de här aktörerna inte egentligen ville jobba med manga och tyckte att det var lite av ett 
störande moment som var lite annorlunda och konstigt och som inte fungerade utefter [ohöbart] och
de system som man var van vid. Och när det sakta dog bort så var man rätt nöjd med det och tyckte 
att jamen då tar vi något annat och ger ut det istället. Lixom vi som är intresserade av serieformen 
tycker att det är tråkigt att en hel stor del av seriekulturen var på utgång, men från utgivarna så tror 
jag att de tyckte att jamen då ger vi ut nått annat som är intressant just nu så visas på barnkanalen 
eller så. 
I: jaja det var lixom en hype. Eller var det konstruerat runt tanken om att det var en hype?
R: nä det var en hype och det var ju lixom jättepoppis ett tag och otroligt omtalat, så jag är bara inte 
säker på hur emotionellt engagerade förläggarna var i det här och hur mycket man faktiskt brydde 
sig om detta, det var mer -det var nog att för en del så var det nog bara en produkt och en av många,
och när det inte riktigt funkade så tyckte man att jaja det här var lite jobbigt vi gör nått annat. 
I: ioförsig man kanske inte ska förvänta sig av stora företag att de ska brinna för saker och ting 
-eller ska man det
R: nej. Det ska man väl kanske inte men man kan tycka att det fanns nån slags mer såhär 
publicistisk tanke bakom en utgivning, vilket jag inte alltid kände att det fanns bakom manga så. 
I: hm, vad läser folk idag då det har vi pratat på att det finns ett demografiskifte där kvinnor och 
politiskt intresserade är mer mer serieläsande.
R: ja jämfört med förr iallafall, jämfört med förr. 
I: det här är ju också en grej som -jag menar manga är ju inte direkt en serieform som det går att 
säga var politiskt eller samhällsintresserad och läsa samtidigt som det finns ju så klart manga som är
politisk, men den engagerar sig ju antagligen mer i japanska företeelser.
R: det är iallafall inget som har i någon större utsträckning getts ut i västvärlden nej. Det är ju mer, 
vi snackar mer ren underhållning ja. Så att den demografiska gruppen som tycker liv strömquist är 
bäst i världen skulle ju inte läsa något av den svenska utgivningen av manga nej.
I: hm. Attityden mot manga i sverige idag, det är som du säger att tidigare var det lixom inte lika 
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-det var snarare att man inte visste vad det var men man har aldrig lixom öppet varit fientlig. 
R: jag tycker inte det nej, det var aldrig så. 
I: det är ju lite kul ändå
R: ja definitivt. Det gjorde det ju lättare för mig som var såhär frontfiguren de hade som var ute och 
pratade om det för det var väldigt positivt och glatt och positiv inställning till det hela.
I: för det är ju också en grej. Det är väldigt olika. En del respondenter säger att det är fortfarande lite
fult med serier medan andra respondenter säger att nej det är inga problem serier är jättepopulärt nu.
R: jag som har ett 25årigt perspektiv tycker ju att det är milsvida skillnad idag och lixom för 20 25 
år sen. Idag recenseras serier med helsidor i svenska dagbladet lixom. Och där är det inte 
nödvändigtvis så att det nämns att det är en serie det handlar om, utan det behandlas som litteratur 
och konst på samma nivå. Det skedde fan inte på 90talet det kan jag säga det ärstor skillnad.
I: framtiden då för manga. Ser du lokalpublicering komma tillbaka?
R: eh, nej det gör jag inte, alltså jag -de stora aktörerna verkar ju inte intresserade nu. Jag kan 
mycket väl tänka mig att det kommer mindre nish-förlag som ger ut nånting och att man kan få en 
mindre utgivning där, men utan att de stora aktörerna är med och drar så blir det svårt att rent 
ekonomiskt få det till att funka. Så tyvärr jag ser inte att det -men hade du frågat mig för 5-6 år 
sedan om vi skulle få en livskraftig utgivning av fransk belgiska serier så hade jag skrattat åt dig, 
men det har vi idag. Vi har 5-6 aktörer som ger ut en bred utgivning av franska/belgiska serier i 
sverige igen och har inte skett sen 70talet. Så det är klart att det kan hända men det ser inte ut som 
det just nu det kan jag säga.
I: det finns ju små aktörer säg ordbildre media.
R: ja men de har ju lagt ner så de finns inte med. Så glöm dem.
I: ok oh well. Har de sagt något om varför det är så?
R: nä, men jag antar att det är av ekonomiska själ.

[kallprat om att intervjua kami]

I: tack så mycket för att du ville delta iallafall
R: det är lugnt.

En fråga var också skickad över mail. Den löd:
vad kom först? de kvinnliga läsarna, eller manga som riktade sig till kvinnor? jag får lite 
uppfattningen att i samma veva som manga återupplivade serieutgivningen i Sverige så drogs 
tjejerna in som målgrupp på ett sätt som satte tonen för framtida år. Skulle du säga att manga bidrog
till att lägga grunden för dagens mer diversifierade seriemarknad som vi idag har, eller växte den 
fram ändå i och med andra variabler efter att manga i Sverige krympte i storlek?

sorry för det här, jag vet att du har massor att göra. 

Svar härunder. Skickat från mail samma dag:

Hej,
Intressant fråga. Jag skulle säga att det var två parallella utvecklingar, men att mangan definitivt 
hjälpte till att skapa en mer diversifierad läsekrets och därmed i förlängningen också en mer 
diversifierad grupp av skapare och serier, men att detta faktum inte uppmärksammats lila mkt som 
motsvarande fenomen inom den feministiska/politiska serieboomem de senaste decenniet. Jag tror 
att båda dessa trender sammanföll med en mer generell utvecklingen i det svenska samhället mot 
mer jämlikhet och en öppnare diskussion om feminism.
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