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Abstract:  This study is an attempt to shed light on the importance of fiction as a bridge 

between different cultures and traditions. The objective of this essay is 
threefold. First it explores the potentiality of fiction as a communication 
channel between different cultures, societies and social groups. Secondly, it 
studies the availability of foreign fiction in Swedish language. And thirdly it 
tries to approach and analyze the structures and mechanisms behind that 
availability. In order to achieve the goals of the study the author uses a 
critical realist theoretical framework and combines quantitative and 
qualitative techniques. Some of the main findings of the study are the 
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languages when translating foreign fiction to Swedish. 
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I. Inledning 

Denna uppsats berör skönlitteraturens möjlighet och potential som kommunikationsmedel i 
allmänhet, men framför allt är den ett försök att utforska skönlitteraturen som 
kulturförmedlare och brobyggare mellan olika kulturer och traditioner, det vill säga en 
kulturell bro. Rum och tid är relevanta som kommunikationsmedel i den skönlitterära 
världen och dess kombinationer är många. Genom den skönlitterära världen kan vi röra oss 
i tid och rum och bekanta oss med det som en gång var här eller där, det som är här och nu 
eller det som är där och nu. Trots alla dessa intressanta varianter fokuserar uppsatsen mest 
på den sista, alltså hur flödet av skönlitterära verk mellan olika geografiska områden kan 
vara en tillgång som läsaren kan utnyttja för att få mer insikt i andra verkligheter. I detta 
fall studeras inflödet till Sverige av utländska skönlitterära verk för vuxna genom 
översättning till svenska språket. Den period som observeras är de 14 år som går från 1990 
till 2003. Valet av denna period är relaterat till kommunismens sammanbrott i Öst Europa 
och dess historiska konsekvenser. Denna undergång ledde till euforiska spekulationer om 
världens framtid: historiens slut hävdade några och civilisationskrockar hävdade andra. På 
hemmaplan påbörjade vi också oändliga debatter om världens framtid och diffusa begrepp 
såsom globalisering dominerade dessa debatter. Vi pratade också om internationalisering 
av ekonomin som något nytt och om multikulturalism som något som kan uppnås genom 
politiska tal och skrivna lagar. Vi hävdade också mer solidaritet med andra folk och mer 
öppenhet och förståelse av andra kulturer. Men vilka medel använder vi för att uppnå 
denna förståelse? 
 
Studiens ambition är att belysa och diskutera utländsk skönlitteraturs tillgänglighet i svensk 
översättning och dess betydelse. Samtidigt ämnar den att identifiera och analysera de 
möjliga mekanismer och processer som kan förklara denna tillgänglighet. Jag använder mig 
av både kvantitativ och kvalitativ metod för att uppnå studiens mål. Som utgångspunkt 
använder jag mig av statistiskt material för att sen utveckla enkäter till informanter som 
läser skönlitteratur utan att vara experter i ämnet och halvstrukturerade intervjuer till 
sakkunniga och författare.  
 
Uppsatsen är indelad i fyra sektioner. Den första innefattar en bakgrund till studien, 
problemformulering, syftet med uppsatsen, dess metod och en nödvändig reflexivitet. Den 
andra presenterar den teoretiska ramen som studien rör sig i. Den tredje delen består av 
presentation och diskussion av det empiriska materialet. Och den fjärde är en 
sammanfattning av uppsatsens resultat. 

1.1 Bakgrund 
  
Det råder ingen tvekan om att litteraturen har varit och är en viktig del av mänsklighetens 
historia. Från den Babyloniska civilisationen till den Egyptiska, från den Indiska till den 
Kinesiska, och från den Grekisk-Romanska världen fram till idag har människor, på ett 
eller annat sätt, haft, även om det varit i begränsade former, litterära eller liknande 
aktiviteter. Först dominerade den muntliga traditionen och under de sista århundradena blev 
den skriftliga traditionen allt vanligare. ”I sin moderna form uppstod inte begreppet 



 6 

’litteratur’ tidigare än 1700-talet och det var inte fullt utvecklat förrän på 1800-talet. Ändå 
hade förutsättningarna för dess uppkomst utvecklats sedan renässansen. Själva ordet 
började används i engelskan under 1300-talet efter franska och latinska förebilder” 
(Williams 1977: 42). Det var efter utvecklingen av boktryckarkonsten, men särskilt under 
1700-talet som grunderna till ”den läsande allmänheten” lades (Gedin 1997). Idag läser vi 
mer om andra människor än vi träffar dem. Vi läser också mer om all världens länder och 
platser än vi besöker dem. Men vad har egentligen läsandet haft och har för roll? Läser 
människan bara för läsandets skull eller finns det andra aspekter och konsekvenser. Har 
litteraturen något slags aktivt inflytande på hur människor och samhällen uppfattar 
varandra? Hur fungerar litteraturen som ett kommunikationssystem mellan olika grupper av 
människor, regioner eller världsdelar? Är litteraturen en möjlig potentiell kanal för 
kulturellt utbyte och bättre förståelse mellan olika samhällsskikt och kulturer? 
 
Skönlitteraturen är ett effektivt sätt att få insikt i andra kulturer och situationer. Marina 
Stagh menar ”att det är i litteraturen vi finner de mänskliga individer i deras naturliga miljö 
vilket saknas i massmedias stereotypa bild” (Engman, 1998:8). I en recension om Karin 
Ruuth-Bäckers bok om Afrikansk skönlitteratur Bakom Maskerna skriver Per Lindskog 
"den är något så ovanligt och efterlängtat som en afrikansk litteraturhistoria på svenska . 
Den underlättar vår läsning så att vi mindre ser Afrikas kulturer genom våra västerländska 
glasögon. Istället kan förhoppningsvis de afrikanska författarna tala direkt till oss svenskar. 
Bakom maskerna bör absolut bli obligatorisk läsebok för alla redan på högstadiet" 
(Lindskog 2002:5). I samma anda anser Molloy (2003) att i skönlitteraturen kan eleven se 
sina egna erfarenheter i ett större sammanhang och på så sätt öka förmågan att förstå 
omvärlden.  
 
Trots den intensiva globaliseringen och utbytet som har ägt rum de sista femhundra åren, är 
kulturer och civilisationer fortfarande starkt anknytna till geografiska rum. Dessa har 
centra, periferier och gränser (se Braudel 1968:32). Dessa gränser kan delvis brytas genom 
fysisk närvaro eller intellektuell kommunikation som till exempel studier av kulturella 
fenomen eller översättning och tolkningar av skönlitterära verk.  Många av världens 
geografiska områden och således kulturella arv finns inte representerade, i alla fall inte i 
någon större utsträckning, i det skönlitterära utbudet som finns på svenska språket 
(Johansson 2005). 
 
I och med att biblioteket har en viktig roll att uppfylla som kulturförmedlare är ämnet 
således högst relevant inom biblioteksvetenskapen. Med allt fler aktörer inom 
bokbranschen och en större kommersialisering av böcker så blir bibliotekets kulturella roll 
ännu viktigare. Dessvärre är biblioteken beroende av vad som finns tillgängligt på 
bokmarknaden. 
 
Som konsekvens av det ovanstående har jag valt att närma mig detta komplicerade ämne, 
nämligen litteraturen som en kanal för utbyte mellan olika kulturer. Jag vill göra en studie 
som ger lite mer insikt om till vilken grad vi uppfattar litteraturen som ett viktigt redskap 
som möjliggör ett kulturellt utbyte. I detta sammanhang kommer jag att fokusera på 
mekanismerna och processerna bakom tillgängligheten av utländsk skönlitteratur i svensk 
översättning. Jag börjar med att på ett kvantitativt sätt undersöka vilken typ av 
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skönlitteratur som är tillgänglig på svenska språket och hur olika geografiska områden är 
representerade. Som komplement till den kvantitativa delen har jag gjort kvalitativa 
intervjuer med en rad aktörer såsom läsare, svenska författare och litteraturvetare.  
 

1.2 Problemformulering  
 
En av de aspekter som mest berörs av de omvandlingar som äger rum i vår tid är 
kommunikationen mellan olika kulturer. Mycket av globaliseringsdebatten handlar om hur 
olika kulturer kommer närmare varandra och smälter samman eller tvärtom, att det är 
avgrunder mellan olika sätt att se på världen. (Anheier & Raj Isar 2007). Fukuyama (1992) 
hävdade att efter kommunismens fall har historien nått sitt slut. Han skriver: 
 

I argued that a remarkable consensus concerning the legitimacy of liberal democracy as a 
system of government had emerged throughout the world over the past few years, as it 
conquered rival ideologies like hereditary monarchy, fascism, and most recently 
communism. More than that, however, I argued that liberal democracy may constitute the 
“end point of mankind’s ideological evolution” and the “final form of human government,” 
and as such constituted the “end of history.” (Fukuyama 1992:12) 

 
Medan Fukuyama pratade om konsensus, menar andra att världen genomgår en våldsam  
”McDonalisation” genom ekonomiskt och politiskt tvång, där engelskan kommer att bli 
världens språk och MTV en av dess kulturella symboler. Med andra ord några kulturella 
arv kommer att vinna (segra) och andra kommer att försvinna (besegras). Även om det 
ligger en del sanning i denna representation är kanske processen inte så enkel. 
Postkolonialister såsom Homi Bhaba (1994) menar att resultatet av mötena mellan 
kulturerna är en ”hybridiseringsprocess”, det vill säga att det nya resultatet blir en 
blandning av särdrag från de olika kulturerna  som är inblandade (se Loomba 2005, Pieterse 
1994).  Andra såsom Huntington (1993) anser att det som kommer att driva historien 
framöver är ”krocken mellan olika kulturer”.  
 
Världspolitiken är på väg in i en ny fas där de stora skillnaderna mellan människor och 
upphovet till internationella konflikter kommer att vara kulturella. Civilisationer - den 
högsta kulturella grupperingen av människor – skiljer sig åt genom religion, historia, språk 
och tradition. De här skillnaderna är djupa och blir allt viktigare. Från Jugoslavien till 
Mellanöstern till Centralasien, de känsligaste kontaktområden mellan olika kulturer 
kommer att bli grogrund för framtida konflikter. I denna nya situation av kulturella 
konflikter måste USA pressa fram allianser med liknande kulturer och sprida sina 
värderingar var det än är möjligt. Med främmande civilisationer måste Väst vara 
försonande, om det är möjligt, men om det behövs blir det konfrontation. I den slutliga 
analysen måste ändå alla civilisationer lära sig att tolerera varandra. (Huntington 1993)  
 
Denna farliga vision är oroväckande, särskilt om vi erkänner att en hel del av Huntingtons 
antagande har blivit verkliga och att kulturella ”skillnader” har använts både för att föra och 
rättfärdiga krig. Samtidigt ligger de kulturella ”skillnaderna” som grund till många av de 
sociala spänningar som äger rum just nu i Europa. Detta borde, minst sagt, vara en 
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anledning till att debatten om kulturella ”skillnader” måste nyanseras och utvecklas på så 
sätt att oklarheter, politiska manipulationer och opportunism lämnas åt sidan för att bana 
väg till en äkta och konstruktiv interkulturell kommunikation. I detta sammanhang vill jag 
referera till Spivaks konstruktiva attityd: ”I am advocating a depoliticization of the politics 
of hostility toward a politics of friendship to come, and thinking of the role of Comparative 
Literature in such a responsible effort” (Spivak 2003:13). 
 
Om vi går tillbaka i tiden kan vi se att utbytet mellan olika kulturer har skett på olika sätt 
och gett olika resultat. Det råder heller ingen tvekan om att det skrivna ordet har spelat en 
väsentlig roll i det utbytet. Men på vilket sätt kommer främmande text in i andra kulturer? 
Vad är det som bestämmer att en viss typ av texter lyckas bättre än andra? Är det här 
beroende av enskilda texter eller finns det större strukturer som bestämmer över hela 
processen? Jag medveten om att problematiken är komplex och att det inte finns enkla svar 
på de ovannämnda frågorna. Dimensioner såsom kulturell proximitet1, politiska och 
ekonomiska inställningar är viktiga i sammanhanget. Denna uppsats är ett försök att närma 
sig denna problematik och se om det finns mönster i det svenska sammanhanget. Genom att 
undersöka vilken typ av skönlitteratur som översätts till svenska hoppas jag delvis kunna se 
om det finns mönster och i så fall också se vilka faktorer som ligger bakom och eventuellt 
bekänner dessa mönster.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Denna uppsats ambitioner är begränsade till att identifiera allmänna mönster och 
förhållande. Samtidig strävar den efter att testa teorier, i detta fall kritisk realism. Den är 
också ett försök att lyfta upp (ge röst åt) ett outforskat ämne nämligen utländsk 
skönlitteratur översatt till svenska. Syftet är trefaldigt. För det första, kommer den att närma 
sig och diskutera skönlitteraturens möjligheter och potential som kommunikationsbro 
mellan olika kulturer. För det andra, strävar den efter att belysa utländsk skönlitteraturs 
tillgänglighet i svensk översättning. I detta avseende ämnar uppsatsen ge en bild av hur 
olika geografiska områden och således olika kulturella arv är representerade i denna 
översättning. Och för det tredje, kommer den att belysa, identifiera, diskutera och analysera 
de möjliga mekanismer och processer som kan förklara denna tillgänglighet med hjälp av 
en kritisk realistisk ansats. 

 
 

                                                 
1 Ett begrepp som har använts mycket inom geografin och som syftar på närhet. 

 
Syftet 

ATT DISKUTERA 
SKÖNLITTERATURENS POTENTIAL 

SOM  
KULTURELL BRO 

ATT UNDERSÖKA UTLÄNDSK 
SKÖNLITTERATURS TILLGÄNGLIGHET 

I SVENSK ÖVERSÄTTNING 

 

ATT KARTLÄGGA DE STRUKTURER 
OCH MEKANISMER SOM KAN 

FÖRKLARA TILLGÄNGLIGHETEN 
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För att uppnå det ovannämnda syftet kommer jag att undersöka följande frågor:  
 
1) Kan skönlitteraturen spela en roll som kulturell bro? 
 
2) Hur ser tillgängligheten ut av utländsk skönlitteratur översatt till svenska? 
 
3) Hur ser den geografiska representationen ut av de översatta skönlitterära verken? 
 
4) Hur kan den geografiska representationen förklaras? 
 
5) Hur ser de politiska ambitionerna ut avseende den kulturella kommunikationen? 
 

1.4 Metod 
 
För att uppnå de syften som nämnts ovan använder jag mig av en kombination av 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Anledningen till detta är komplexiteten som 
kännetecknar den problematik som jag har valt att studera. Som Benneth och Thaiss 
argumenterar:  
 

The human reality must be apprehended by a variety of viewpoints, not by one 
alone, because this very reality is always in part a construct, always in part an 
image, and only by encouraging difference in perspective and approach can one 
obtain the needed richness of imagery, and consequently theory. (Warwick 
1983:275) 
 

Med de ovannämnda reflektionerna i åtanke har jag använt mig av statistiskt material som 
utgångspunkt för att bilda mig en uppfattning om vilka skönlitterära verk som finns 
översatta till svenska. Jag har samlat data som visar all utländsk skönlitteratur för vuxna 
som har översatts till svenska under perioden 1990-2003. Jag använde mig av Kungliga 
bibliotekets databas för Svensk bokförteckning, som är en sammanställning av alla böcker 
som publiceras i Sverige. Jag återkommer till hur jag gick tillväga med sammanställningen 
av statistiken i kapitel fyra. Efter detta identifierade jag några mönster (till exempel 
geografiska skillnader) som jag med hjälp av sekundära källor, såsom Engman (1999), har 
försökt att förstå, analysera och förklara . Baserat på detta har jag bedrivit halvstrukturerade 
intervjuer med tjugofem personer som kan grupperas i två olika grupper, nämligen 
sakkunniga och allmänna läsare. Med sakkunniga syftar jag på personer som jobbar med 
skönlitteratur. I detta fall har jag intervjuat författare, översättare, förläggare, 
litteraturvetare och bibliotekarier. Med allmänna läsare menar jag personer som läser 
skönlitteratur men inte på professionella grunder. 
 
Jag har strävat efter att få en så komplett bild som möjligt och detta har präglat min 
urvalsmetod eller rättare sagt urvalsmetoder. ”I all empirisk forskning är valet av 
undersökningsenhet grundläggande. Hur valet eller urvalet går till, och vilka speciella 
principer som ska råda är i hög grad bestämt av undersökningens syfte och 
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forskningsintresse.” (Rosengren & Arvidson 2002:123). Mina urval har rört sig inom det 
som Bryman (2001) kallar bekvämlighets- eller tillfällighetsurval. ”Att man väljer 
bekvämlighetsurval brukar vara ett resultat av faktorer som tillgänglighet på individer som 
annars är svåra att få tag i […] eller bero på en uppfattning som innebär att frågor om 
representativitet inte är lika viktiga som i en kvantitativ undersökning genom att intervjuns 
mål är att göra en ingående analys.” (Bryman 2001:313). 
 
Efter en process av direkta och indirekta kontakter fick jag intervjua fem personer i 
kategorin sakkunniga. De tre första personerna valde jag utifrån deras kännedom om 
litteraturen i olika världsdelar. Per Wästberg är författare och besitter mycket kunskap om 
litteraturen i Afrika. Lasse Söderberg som är poet och översättare är insatt i den spanska 
och latinamerikanska litteraturen. När det gäller litteratur från Asien har jag intervjuat Inga 
Nyman som är Asien expert vid Stockholms universitet. Jag intervjuade också Lars 
Rydqvist på Nobelbiblioteket för att få hans synpunkter på ämnet. Styrbjörn Gustavsson är 
förläggare på Tranans förlag som ger ut litteratur från hela världen och han har även skrivit 
en artikel som berör ämnet för min uppsats. Just i fallet Gustavsson anser jag att han 
komplementerade mitt undersökningssyfte på ett bra sätt i och med att han kommer från ett 
viktigt område inom problematiken, nämligen förlagsverksamheten. 
 
Den andra gruppen består av tjugo människor som är med i en läsecirkel som heter 
”Riddarna kring runda bordet”. De har under ett antal år kontinuerligt läst, diskuterat och 
jämfört litteratur från olika delar av världen. Till varje tillfälle försöker denna grupp att 
bekanta sig med det politiska och kulturella livet i de olika länder där det skönlitterära 
verket som lästs kommer ifrån. Anledningen till att jag valt denna grupp har i första hand 
att göra med tillgängligheten eftersom jag själv var cirkelledare. Intervjuerna med den 
första gruppen var alla individuella men med den andra gruppen har jag använt mig av både 
gruppintervju och individuella intervjuer. 
 

1.5 Reflexivitet och begränsningar 
 
Jag är väl medveten om att ämnets komplexitet öppnar för en hel del synvinklar och 
tillvägagångssätt från vilka man kan närma sig problematiken, men min utgångspunkt är 
övertygelsen att många sociala fenomen i visst mått kan förklaras med hjälp av identifiering 
av sociala, politiska och ekonomiska strukturer och mekanismer. Nåväl, innan jag går 
vidare vill jag här påpeka att jag är medveten om tre komplikationer och fastställa att det är 
omöjligt att ge dem för mycket utrymme utan att grundligt ändra på uppsatsens syfte. Den 
första handlar om hur svårdefinierat begreppet kultur är och hur det ganska ofta missbrukas 
och misstolkas. Den andra handlar om hur skönlitteraturens möjligheter som 
samhällsuppfostrare har minskat på senare decennier på grund av utvecklingen av nya 
massmediala medel. Den tredje avser en reflektion om kunskapens roll i interkulturell 
kommunikation. Med andra ord, kan kunskap om den andra per se garantera respekt och 
harmoni? 
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Begreppet kultur, som jag kommer att behandla mer ingående i tredje kapitlet av denna 
uppsats, är ett väldigt oklart och komplicerat begrepp. Väldigt ofta används begreppet för 
att syfta på en livsstil hos grupper av människor som definierar och begränsar deras sätt att 
leva, tänka och agera. Detta sätt att se på kulturen är, enligt min uppfattning, väldigt statiskt 
och missar det som skulle förklara de förändringar som ständigt sker i alla kulturer. Här 
föredrar jag att titta på djupare orsaker som börjar i, men inte begränsas till, vårt sätt att 
producera och konsumera.  
 
Den andra punkten som jag vill beröra är att skönlitteraturens utrymme, men inte 
möjligheter, som samhällsuppfostrare har minskat på grund av konkurrens från andra 
massmediala medel. Med detta menas absolut inte att bok produktionen eller för den delen 
konsumtionen har minskat, men många anser att vi läser mindre skönlitteratur och alltmer 
åhörare vänder sig till andra massmediala kanaler. Ett enkelt exempel är hur filmatisering 
av olika romaner i många fall når en bredare publik än själva romanerna. Detta kan inte 
alltid förklaras med, som många vill hävda, att filmerna är mer lyckade än böckerna. Nej, 
det har mer att göra med att böcker och filmer är två medel som har olika krav på 
användaren. Skönlitteraturen kräver mer av läsaren i form av fantasi, tolkning och ständigt 
aktivt deltagande, filmerna gör inte det. Inom skönlitteraturen finns också diskussioner om 
kvalitets och icke kvalitets litteratur, men trots relevansen av ämnet kommer jag inte att ge 
mig in på den diskussionen. 
 
Till sist vill jag reflektera lite över hur relevant kunskapen är för en bättre förståelse och 
respekt av den andra. Det är en allmän övertygelse, inte minst i den så kallade väst världen, 
att det hela handlar om bättre kunskap. Så snart vi har kunskap om saker och ting kan vi 
skapa en bättre värld för alla. Jag vill hävda att så enkelt är det inte. Det finns, som vi 
kommer att se genom uppsatsen, strukturer och intressen som är starkare än all kunskap och 
förnuft i världen. Det är precis de intressen som gör att vi blir involverade och hotade av 
andra kulturer och människor. Här vill jag ta ett citat, som kan verka kontroversiellt men 
värt att reflektera över, från Sábatos Om hjältar och gravar:  
 

En liten folkskollärarinna, Norma Gladys Pugliese, som jag använde mig av under några 
månader för att studera vissa reaktioner hos de halvbildade, trodde förstås att hatet och 
krigen mellan människor berodde på deras ömsesidiga brist på kunskap om varandra och på 
allmän okunnighet; jag blev tvungen att förklara för henne att det enda sättet att bevara 
freden var att vidmakthålla den ömsesidiga okunnigheten och främlingskapet, de enda 
betingelser under vilka människokrypen är relativt goda och rättvisa, eftersom vi alla är 
ganska likgiltiga för sådant som inte intresserar oss. Med hjälp av några historieböcker och 
kvällstidningsledare såg jag mig nödsakad att berätta om den mänskliga tillvarons ABC för 
denna arma sate som fått sin utbildning av framstående lärarinnor och i stort sett trodde att 
läs- och skrivkunnighetens utbredande skulle lösa mänsklighetens stora ödesfrågor; därvid 
påminde jag om att det var världens mest läs- och skrivkunniga folk som installerat 
koncentrationslägren som instrument för masstortyr och bränning av judar och katoliker. 
Vilket nästan alltid fick till följd att hon reste sig från sängen full av indignation mot mig 
istället för mot tyskarna: för myterna är ju starkare än de fakta som försöker kullkasta dem, 
och myten om folkskolans förträfflighet i Argentina, hur löjlig och meningslös den än kan 
förefalla, har motstått och kommer att motstå hur många satirer och motbevisningar som 
helst. (Sábato 1961:190)  
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Citatet visar att kunskap i sig inte är någon garanti för förståelse, tolerans och respekt för 
andra. Trots detta vill jag fortfarande hävda att skönlitteraturen är en värdefull källa till 
kunskap inte bara om andra utan också om oss själva som är värd att värna om, utvidga och 
kämpa för. 

II. Den teoretiska ramen 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera den teoretiska ram som jag har valt för att närma 
mig problematiken som studeras i denna uppsats. Denna ram avspeglar de grundläggande 
och allmänna principer som jag använder mig av för att förstå studieobjektet och stödjer 
min analys på olika nivåer. Presentationens syfte är att introducera läsaren till de mest 
basala grunder som den teoretiska ramen bygger på och samtidigt hur de används i 
uppsatsen.  
 
Jag har valt att använda mig av kritisk realism som den grundläggande teoretiska ansatsen. 
Anledningen till detta är att jag både delar den kritiska realismens ontologiska uppfattning 
och dess epistemologiska tillvägagångssätt. Det är en teori som går bortom det vi upplever 
för att tränga in i djupare dimensioner och på så sätt försöker förstå de drivkrafter som 
bestämmer och förklarar det som upplevs. I och med att uppsatsen behandlar frågor som 
kräver en sådan fördjupning så passar kritisk realism både till min problemformulering och 
uppsatsens syfte. Jag ska i följande rader försöka att presentera de grundläggande idéer som 
kritisk realism bygger på för att sen nämna på vilket sätt jag finner de användbara för denna 
studie. 
 
Kritisk realism förknippas starkt med den engelske filosofen Roy Bhaskar och baseras 
framför allt på hans verk A Realist Theory of Science (1978). Grundtanken i den kritiska 
realismen är att kunskap är teori- och begreppsberoende men inte teorideterminerad. I 
motsats till många postmoderna teorier, anser kritisk realism inte bara att det finns en av oss 
oberoende verklighet utan att denna verklighet också är stratifierad i olika domäner, 
nämligen den empiriska, den faktiska och den verkliga. (Sayer 2000, Danermark et al 1997) 
 
I och med att kritisk realism anser att världen inte nödvändigtvis är lika med vår upplevelse 
av den, så blir den empiriska domänen relevant i kunskapsprocessen, men samtidigt en 
omtvistad sådan. Enligt denna teori är det empiriska allt som pågar inom erfarenheternas 
domän. Upplevelserna kan ske både i relation till det faktiska men också till det verkliga. 
Vi upplever ständigt händelser på de faktiskas nivå och i vissa situationer, beroende av 
kunskap och abstraktionsförmåga, kan vi uppleva strukturer på den verkliga nivån. Till 
exempel så kan vi uppleva vissa strukturer i samhället (könsrelationer, byråkratin, klass, 
osv) och vi kan ana hur effekterna blir när de sätts i gång. Andra strukturer är icke 
observerbara, men med detta sagt betyder det inte att de inte finns. Observerbarhet kan 
förvissa oss om att saker och ting finns, men deras existens är inte beroende av vår förmåga 
att upptäcka eller uppleva dem (Collier 1994, Djurfeldt 1996). I detta sammanhang kan jag 
som exempel nämna att mina åsikter och uppfattningar om utländsk skönlitteraturs 
tillgänglighet i svensk översättning tillhör den empiriska domänen. 
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På den faktiska nivån återfinns alla händelser som sker när krafterna i det verkliga, det vill 
säga strukturer och mekanismer, sätts i gång. Till exempel när priserna stiger i 
marknadssystemet så måste man titta närmare på djupare mekanismer såsom samspelet 
mellan utbud och efterfrågan för att förstå varför priserna har höjts.  I vårt sammanhang är 
det ett faktum att mer än 80% av all skönlitteratur som översätts till svenska är översatt från 
engelska, men för att förstå de drivkrafter som bestämmer detta måste man röra sig vidare, 
bortom den faktiska nivån, till den verkliga. 
 
I den verkliga domänen hittar vi de icke alltid observerbara strukturerna och mekanismerna 
som ligger bakom händelser och som i slutändan kan göra det som är observerbart 
begripligt. Innan förståelsen av gravitationslagar kunde vi inte förklara varför ett objekt 
föll. I vårt särskilda fall kan en uppsättning av sociala, politiska och ekonomiska intressen 
bestämma hur det kulturella landskapet ser ut. Att knyta an den engelska skönlitteraturens 
dominans i svensk översättning till särskilda strukturer och mekanismer är enligt kritisk 
realism att röra sig i det verkligas domän. 
 
Men dessa mekanismer kan vara latenta, det vill säga finnas utan att skapa händelser. En 
HIV bärare till exempel kan leva utan att utveckla sjukdomen aids, men så länge man bär 
på HIV så finns det risk att utveckla sjukdomen om vissa omständigheter uppstår. 
Vetenskapens syfte blir då framför allt att lokalisera dessa generativa mekanismer, men 
också att förklara och förstå deras konkreta utfall i form av händelser och processer. De 
generativa mekanismerna är i sin tur stratifierade, de tillhör olika hierarkiskt ordnade strata 
av verkligheten. På varje stratum kan nya så kallade emergenta krafter uppstå bestående av 
underliggande stratas mekanismer och krafter. (Danemark et al 2003) 
 
Den kritiska realismen utgår från att det endast finns en verklighet men att denna verklighet 
kan beskrivas med hjälp av en eller flera olika teorier. Genom att använda en eller flera 
teorier försöker forskaren kontinuerligt genom olika transitiva projekt nå kunskap om det 
intransitiva. Det sistnämnda refererar till den oberoende verkligheten och den första syftar 
på vår kunskap om denna. Detta innebär att när den transitiva dimensionen förändras 
behöver det inte nödvändigtvis resultera i att den intransitiva dimensionen förändras. Med 
detta menas att det finns en verklighet men att vår uppfattning om densamma kan förändras 
utan att verkligheten förändras. Ett exempel på detta är skiftet från uppfattningen att jorden 
var platt till en annan ståndpunkt. Detta innebar, enligt kritisk realism, en förändring i den 
transitiva dimensionen av vetenskap. Det intransitiva har däremot alltid varit detsamma. 
(Sayer 2000) 
 
Ett sätt att undersöka verkligheten är att studera orsaksförhållanden mellan händelser och 
effekter. Genom att identifiera och undersöka de strukturer och mekanismer som ger 
upphov till händelser och under vilka omständigheter dessa har varit aktiva kan man också 
få förståelse för händelserna. (Sayer 2000) Denna modell kräver dock ett slutet system för 
att kunna isolera kausala faktorer men socialt slutna system är svåra att skapa. Detta 
eftersom det är svårt att isolera enskilda faktorer. Ett slutet system kräver att det man 
studerar kan ”frysas” och att inga nya emergenta krafter och mekanismer utvecklas 
(Danemark et al 2003). 
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I öppna system, som till exempel de sociala, kan samma kausala händelse resultera i flera 
olika händelser beroende på kontexten. Samtidigt kan olika kausala orsaker ge upphov till 
helt nya effekter och händelser. Det bästa sättet att handskas med detta blir då att använda 
sig av abstraktioner. Genom att använda sig av abstraktion kan vi göra komplexiteten i den 
sociala världen hanterlig. Abstraktionen syftar till att ringa in en väsentlig aspekt av ett 
konkret händelseförlopp och göra det tillgängligt. För att inte hamna i någon form av 
pseudokonkret forskning måste det även finnas någon form av empirisk forskning i 
grunden (Danemark et al 2003). Det är därför jag använder mig av ett brett material som 
både inkluderar kvantitativ och kvalitativ data. 
 
Traditionella metoder som induktion och deduktion har låg användbarhet inom kritisk 
realism. Induktion utgår alltid från empirin. Efter att ha observerat en mängd enskilda fall 
drar forskaren generella slutsatser som sanna för de observerade fallen. Induktionens 
begränsningar bygger på att även om premisserna är sanna kan slutsatserna trots allt vara 
falska.  Deduktion är logisk slutledning från ett antal premisser. Deduktiva slutledningar är 
(ofta) slutledningar från några få allmänna premisser till partikulära slutsatser. Om de 
premisser som deduktionen bygger på är sanna, så är även slutsatsen sann. Om slutsatsen 
som erhålls genom en giltig deduktion är falsk, så är minst en av premisserna falska. 
(Danemark et al 2003) 
 
De analysmetoder som dominerar kritisk realism är abduktion och retroduktion. 
Abduktionen kan beskrivas som om att en empirisk händelse relateras till en regel som 
resulterar i ett nytt antagande om händelsen eller företeelsen. Retroduktion innebär att man 
prövar giltigheten genom att ta bort något som kan antas vara väsentligt. (Danemark et al 
2003) 
 
Empiriska regelbundenheter kan inte garantera framtida utvecklingar. När en läkare säger 
till sin patient att alla som hittills har genomfört operationen har klarat sig, så betyder det 
inte en hundraprocentig garanti för att han eller hon också kommer att klara sig.  Att söka 
efter orsaken, vilket är fallet med abduktion och retroduktion, handlar om vilka kausala 
krafter ett objekt och relationer besitter. Samtidigt kan abduktionen och retroduktionen inte 
uttala sig om lagbundenhet. Detta betraktas av en del som icke sann kunskap men av andra 
är det uppenbart tillräckligt för att skapa förståelse om verkligheten. 
 
Kritisk realismen strävar också efter att överbrygga skillnaden mellan det nomotetiska och 
idiografiska. Det nomotetiska syftar på forskning som söker efter lagar och regler bakom 
fenomen. Det idiografiska fokuserar mest på beskrivningen av fenomen. Detta kräver ofta 
en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning.  
 
En annan styrka i kritisk realism är betoningen på metod- och teoripluralism. Många gånger 
behöver man kombinera både teorier och metoder för att på ett så bra sätt som möjligt fånga 
sociala forskningsobjekts komplexa natur och dess, i kritisk realistiska termer, mekanismer. 
Komplexiteten har att göra med den nyss nämnda stratifierade och differentierade 
verklighet och de öppna villkor för samhällsvetenskapen som följer av detta. Kritiska 
realismen ser kausalitet som krafter eller benägenheter som ett objekt eller fenomen besitter 
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och som står bakom händelser, helt enkelt objekts eller fenomens mekanismer. 
Mekanismen aktiveras bara om den utlöses, och utfallet varierar beroende på 
omständigheterna. Relationen mellan ett objekts mekanismer eller kausala krafter, och 
deras effekter är med andra ord extern och tillfällig (Danermark et al 2003). Följaktligen 
kan de generativa mekanismerna i den verkliga domänen ge upphov till (om de nu aktiveras 
överhuvudtaget) till en rad olika händelser i den faktiska domänen.  
 
För att kunna lokalisera de olika generativa mekanismerna som producerar studieobjektet 
ifråga behöver man begreppsligt abstrahera, fastställa de verkligt nödvändiga och relevanta, 
de konstitutiva egenskaperna för studieobjektet. Man skall då fokusera på objektets 
relationer eftersom samhällsvetenskapens objekt är relationella. Detta innebär att objekten 
definieras av sina relationer till andra objekt. Det är de internt relaterade sociala 
relationerna och strukturen som är viktiga. Under arbetets gång kan flera sådana strukturer 
eller relationer komma att behöva identifieras. De internt relaterade relationerna utgör 
objektets natur eller struktur, det är på grund av detta som objektet är vad det är. Dessa 
konstitutiva egenskaper kan lokaliseras genom att man först sållar bort formella relationer 
från dem som är substantiella och sedan upprepar detta med de relationer som för 
forskningsobjektet är externa från dem som är interna. Rent praktiskt kan denna 
lokalisering av egenskaperna ske genom att man ställer enkla men samtidigt grundläggande 
frågor om studieobjektet (Danermark et al 2003). 
 
Abstraktionen handlar således om mekanismerna, eller den kausala kraften, som producerar 
de konkreta fenomenen och inte om de konkreta objekten själva. Man kan behöva göra 
flera abstraktioner för att kunna fastställa och analysera de generativa mekanismerna 
bakom de konkreta, mycket komplexa sociala fenomenen. Abstraktionen är sålunda en 
process och ett verktyg för att hjälpa oss förklara det konkreta (Danermark et al 2003). 
 
I mitt fall kommer jag, med hjälp av olika abstraktioner, titta närmare på skönlitteraturens 
potential som kulturförmedlare. Genom att använda kategorier som det verkliga, det 
faktiska och det empiriska kommer jag att försöka beskriva tillgängligheten av utländsk 
skönlitteratur i svensk översättning. Det verkliga i detta fall innebär allt från de strukturer 
och intressen som bestämmer denna tillgänglighet till dess effekter. Det faktiska tar sitt 
uttryck i problematiken som studeras i denna uppsats och som behandlas mer genomgående 
i kapitel sex, nämligen att skönlitteraturen som översätts till svenska är starkt begränsad till 
ett bestämt kulturellt arv. I det empiriska finner vi slutligen det som har sitt fotfäste i data 
som jag samlat och de åsikter, argument och upplevelser som mina informanter och 
respondenter har erbjudit, att utbudet av utländsk skönlitteratur  i svensk översättning är 
begränsat. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att kritisk realism bygger på en stratifierad ontologi som 
är mycket mer sofistikerad än teorier som bygger på platta ontologier där det empiriska, det 
faktiska och det verkliga blandas ihop och har inga hierarkiska relationer. Det är osannolikt 
att den så kallade spirituella dimensionen skulle finnas utan den fysiska. Detta har varit 
utgångspunkten till varför jag valde just denna teori för att behandla och analysera mitt 
material. 
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Med hjälp av kritisk realism kommer min analys således att fokusera på de strukturer och 
mekanismer som kännetecknar det svenska sammanhanget och som är viktiga för hur 
skönlitteraturen erbjuds. Jag kommer att gå närmare in på detta i kapitel fyra. Innan dess 
kommer jag att diskutera skönlitteraturens potential som kunskapsbärare och 
kulturförmedlare. 
 

III. Skönlitteratur som ingång till andra världar 
 
I detta kapitel kommer en av de centrala frågor i min uppsats att diskuteras, nämligen 
skönlitteratur som kommunikationsmedel och dess möjligheter att agera som en bärare av 
upplevelser, känslor och uppfattningar mellan olika kulturer. 
 
Det är nästan oundvikligt att börja med en reflektion över kultur som begrepp för att sen 
utforska vad som menas med ”kulturella skillnader” och hur i så fall sådana uppstår. Detta 
gör jag för att förbereda terräng för min analys om hur nödvändigt det är med konstruktivt 
och öppet kulturellt utbyte i dagsläget, och samtidigt för att lyfta upp vilken roll 
skönlitteraturen kan spela i sammanhanget. 
 
Begreppet kultur är ett av de mest komplicerade begreppen inom samhällsvetenskapen. 
Redan under 1960-talet kunde man identifiera mer än 200 olika definitioner av begreppet 
kultur, som mer eller mindre hade olika innebörd. Dessa går från breda betydelser där 
kultur kan uppfattas som synonym med civilisation (se t.ex Braudel 1968, Tylor 1871) till 
mer snäva där kultur syftar enbart på det estetiska, dvs det konstnärliga. ”Att förstå vad 
kultur är förutsätter inte att vi är i besittning av någon korrekt och entydig definition av 
begreppet kultur, än mindre att vi ha en korrekt teori om kulturens natur och funktion” 
(Åhlberg 1995: 183). Trots allt detta, används begreppet i vardagsspråk som ett enkelt ord 
med universell och accepterad betydelse, något som skapar ständiga missförstånd och 
förvirringar. Detta sker flytande, inte minst när man diskuterar frågor såsom internationell 
politik, integrationspolitik, invandrarfrågor, osv. I min behandling av begreppet kommer 
jag att koncentrera mig på kulturens socialkonstruktivistiska karaktär. Det vill säga att 
kulturen är någonting som människor medvetet och omedvetet skapar och återskapar 
genom social aktivitet till skillnad från t.ex. naturen som har egna drivkrafter och 
oberoende lagar. Enligt min uppfattning kan en kultur utplånas eller försvinna medan 
naturen enbart kan ombildas. 
 
Enligt Zygmunt Bauman (1998) föds begrepp i bestämda tider och på bestämda platser men 
när de väl har mognat börjar de utveckla sig på egen hand och kan nå andra platser och 
tider. Trots att begreppet kultur var avsett för ”en universell karriär så hade det avlats ur en 
särskild erfarenhet hos särskilda människor som råkade leva i en särskild tid” (Bauman 
1998:176). Det var i Europa under 1700-talet som begreppet föddes genom tre skilda 
diskursiva strömningar som så småningom löpte ihop i en övernationell kulturell diskurs, 
nämligen det franska civilisation, det tyska Bildung och det engelska refinement. Det hela 
handlade om att ”skydda” samhället mot kaos ”att tämja odjuret i människan” och slutligen 
att kontrollera och styra det sociala livet. Livet främsta mål skall vara ”inlärning av regler 
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och utförande av läxa” och världen en skola. (ibidem:177) Det bästa sättet att nå detta mål 
var att skilja, gruppera, organisera och skapa institutioner och mekanismer för kontroll. 
Sociala institutioner såsom fängelse, fabriker, skolor, sjukhus, militära anläggningar och 
liknande är resultat av denna strävan efter kontroll (se t.ex. Foucault 2003). Hela denna 
process var planerad och ledd av den viktigaste av institutionerna, nämligen den moderna 
nationsstaten. Två tätt relaterade konsekvenser av nationsstaternas uppkomst är av högsta 
relevans för vår diskussion: gemenskap och främlingskap. Benedict Anderson (1993) 
hävdar till exempel att de kulturella gemenskaperna som möjliggjorde de moderna 
nationerna vilade på ganska lösa grunder och att de hade varit svåra att uppnå utan en viss 
typ av ekonomisk, politisk och teknologisk utveckling. 
 

[K]apitalismen och tryckteknologins sammanfall i det mänskliga språkets ödesdigra 
mångfald skapade möjlighet för en ny form av föreställd gemenskap, som i sin 
grundläggande morfologi bäddade för den moderna nationen. Den potentiella omfattningen 
av sådana gemenskaper var i sig begränsade och stod på samma gång bara i ett högst 
tillfälligt förhållande till existerande politiska gränser (som på det hela taget utgjorde den 
dynastiska expansionismens kulmen). (Anderson 1993:55) 

 
Främlingskapet som inte är något annat än den andra sidan av gemenskapen är långt ifrån 
att vara typiskt för särskilda samhällen. ”Alla samhällen skapar främlingar, men varje slags 
samhälle skapar sitt eget slag av främlingar och skapar dem på sitt eget oefterhärmliga 
sätt”. (Bauman 1998:29)  
 
Samspelet mellan gemenskap och främlingskap är väldigt komplicerat och pågår på olika 
fronter samtidigt: det ekonomiska, det politiska och det kulturella. Kulturen kan vara ett 
slagfält där olika ideologiska och politiska åsikter slåss mot varandra. Denna process skapar 
oundvikligt kulturella hierarkier med civiliserade och ociviliserade, starka och svaga, 
vinnare och förlorare (se Said 1995). Denna kulturella kamp kan ske inom samma samhälle 
mellan olika klassgrupper, generationer, religioner, kön, osv. Men den kan också ske 
mellan geografiskt åtskilda samhällen.  I det sista fallet är risken för manipulation och 
desinformation om den andra större.  Processerna genom vilka strukturering och 
differentiering av samhället anordnas är vanligtvis svårfångade för själva individen. Mycket 
av de sociala och kulturella strukturerna som var på plats när vi kom till denna värld tar vi 
för givet och ser till och med ibland på som naturliga. 
 

Vi lever i ett differentierat samhälle, och kulturen är en viktig del i fördelning av makt, 
prestige och inflytande. De sociala strukturerna är förkroppsligade i olika institutioner men 
också i värdesystem, handlingsmönster, vanor, språk och tankestrukturer, som individer och 
grupper övertar självklart utan ens se dem som sociala konstruktioner. (Nilsson 1999:33) 

 
De kulturella institutioner och medel som används för att skapa idéer, uppfattningar och 
således värderingar är många och varierande. Med dessa skapar man uppfattningar både om 
sig själv och om andra. Till dessa medel hör ett av de mest betydande, nämligen det skrivna 
ordet. Som jag nämnde i inledningen har det skrivna ordet en lång historia och en stark 
betydelse i människans utveckling. Det skrivna ordet gav samtidigt nya dimensioner och 
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möjligheter för skönlitteraturen. Det är genom det skönlitterära som verklighet och fantasi 
förenas.  
 
Fram tills 1800-talet betraktades skönlitteraturen, i stora drag, som en aktivitet ganska skild 
från det ”verkliga” samhälleliga livet och kunde således inte vara en trovärdig källa som 
kunde lära oss något om samhället. Under 1800-talet gav Madame de Staël ut sitt berömda 
verk om relationen mellan litteraturen och sociala institutioner. Sedan dess har ämnet varit 
centralt för många teoretiker, författare, kritiker och samhällsvetare.2 Till och med 
litteratursociologi föddes som en tvärvetenskaplig disciplin vars främsta uppgift är att 
”studera växelverkan mellan samhälle och dikt och sätta in diktverken i deras 
receptionssammanhang, men även (vilket är lika angeläget) analysera själva diktverken 
med särskild hänsyn till hur samhällsstrukturerna framträder” (Furuland & Svedjedal 
1997:19). På ett mer koncentrerat sätt kan litteratursociologi beskrivas som ett 
”systematiskt studium av litteraturen som socialt fenomen och som system och institution i 
samhället” (Ibidem: 69). 
 
Idag anser några att skönlitteraturen är en oslagbar genväg till förståelse av andra (Novitz 
1987, Bauman 1998, Gibson et al 2007).  Känslor görs begripliga, andra människor, 
kulturer och handlingar blir lättare att tolka. I en god bok har läsaren förnimmelsen av att 
det är sin egen erfarenhet han eller hon läser om. När litteraturen är som bäst tycker vi 
plötsligt att vi minns något viktigt som vi vetat men glömt, skriver Wikström (2004)  i 
Långsamhetens lov och citerar Montaigne: ”Jag reser aldrig utan böcker, vare sig i krig 
eller i fred. Ty jag känner ett outsägligt lugn och välbefinnande vid tanken på att böckerna 
finns inom räckhåll och kan ge mig glädje när det passar mig, och vid medvetandet om det 
stöd de ger mig i livet”.3  
 
Dessutom är skönlitteraturen mer och mer använt av samhällsvetare som en seriös och 
värdefull källa till kunskap om verkligheten. ”Utan den verklighetsskildrande dikten skulle 
vi veta oändligt mycket mindre om mentalitet, vanor och konventioner i olika sociala skikt 
före opinionsmätningarnas tid. Kanske även för tiden därefter?” (Furuland & Svedjedal 
1997:25). I den marxistiska traditionen utvecklades till exempel speglingsteori där man 
fokuserar på hur skönlitteraturen avspeglar samhällslivet. 
 
Till sist vill jag påpeka att många av samhällsproblemen och fenomenen behandlades 
genom det konstnärliga långt innan samhällsvetenskaperna lade märke till dem. 
 

Som så ofta tidigare uppfattade konstnärerna denna komplexa dialektik av tecken och 
betydelser långt innan den kartlades och erkändes av kulturteoretikerna. Innan den beskrevs 
på vetenskaplig prosa hade den dramatiserats på teatern av det konstnärliga avantgardet. 
Den manifesterades dock inte som drama utan som tragedi – i ordets klassiska mening 
(Euripides, Racine, Ibsen): som konflikten mellan oförenliga begär; som frälsning och 
förtappelse tätt slutna till varandra; renhet med smak av förorening; livet som finner 
fullbordan först i döden; ett epos om katharsis, om återkomst till den normativa ordningens 
och de ordnade normernas säkra hamn… Inget skrämde avantgardet mer än utsikten att 

                                                 
2 Som till exempel Derrida, Sartre och Blanchut (se Mellberg 1975) 
3 Se ABFs hemsida http://www.abf.se  
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dess lagstiftningsdröm skulle förverkligas, känslan att deras lagstiftningssträvanden stod 
inför sin slutliga framgång – och inget skapade större panik än ljudet av allmänt bifall och 
enhällighetens spöke. (Bauman 1998:188) 

 
I detta kapitel har jag berört två hörnstenar i mina argument angående skönlitteraturens 
pontential som ett kommunikationsmedel mellan olika kulturer. För det första, började jag 
med det komplexa begreppet kultur och dess olika betydelser för att sen behandla hur de 
kulturella skillnaderna uppstår. För det andra, tog jag upp hur skönlitteraturen utvecklades, 
åtminstone i väst Europa, från en aktivitet som rörde sig mest i fantasin och estetiken till en 
värdefull källa som bär på djupa tankar om det sociala. Jag har funnit stöd både hos 
Bauman (1998) och Furuland & Svedjedal (1997) för detta. Jag återkommer till frågan när 
jag behandlar mina intervjuer. I nästa kapitel tittar jag närmare på den verklighet som 
bestämmer skönlitteraturens rörelse. 
 

IV. Skönlitteraturen, strukturer och mekanismer 
 
I detta kapitel kommer jag, i enlighet med min teoretiska ram, att presentera och diskutera 
den institutionella miljö där skönlitteraturen produceras, reproduceras och konsumeras i 
Sverige. Med detta vill jag närma mig de strukturer och mekanismer som kan ge oss en 
uppfattning om hur det skönlitterära utbudet i den svenska kontexten skapas. 
 
Precis som de flesta sociala aktiviteter utvecklar sig den skönlitterära produktionen och 
konsumtionen i komplexa samhällsstrukturer där kampen för de slutgiltiga resultaten är 
centrala och avgörande. Denna kamp äger rum över ett brett och stort slagfält där olika 
aktörer och mekanismer är inblandade. Fältet borde här uppfattas i samma anda som 
Bourdieus fält: en plats där olika aktörer, som verkar både som dominerande och 
dominerade, kämpar om det specifika kapitalet inom fältet. (Bordieu 2004) 
 
Att observera och studera samspel mellan litterära texter och samhället är något ganska 
utbrett idag bland samhällsvetenskaperna. Bland de roller som till exempel 
litteratursociologi spelar är observationen och ”granskningen av olika litterära 
delinstitutioner genom tiderna: författarkår, förlag, bokhandel, bibliotek, kritik samt skilda 
offentligheter och publiker” (Furuland & Svedjedal 1997:17). Man kan också studera 
litteraturen som en social institution. Att analysera litteraturen som social institution 
betyder att man tittar på den litterära texten i sitt samhälleliga sammanhang. Den litterära 
texten blir en nivå av relativ självständighet, uppbyggd av de säregna 
produktionsförhållanden som bestämmer det litterära verkets gränser och former, samt av 
den cirkulationssfär av kritiker, förmedlingsorgan och läsare, som bestämmer dess räckvidd 
och innebörder. (Melberg 1975)   
 
Ett sätt att kartlägga de olika aktörerna, strukturerna och mekanismerna, som är involverade 
i den litterära produktionen, är att följa bokens livscykel. Enligt Darnton (1998) genomgår 
tryckta böcker en gemensam livscykel som ”kan beskrivas som ett kommunikativt 
kretslopp som går från författare till förläggare (om inte bokhandlaren antar den rollen), 
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boktryckare, distributör, bokhandlare och läsare. Läsaren sluter kretsloppet därför att han 
påverkar författaren både före och efter skrivandet”. (Björkman 1998:31) Detta presenterar 
Darnton genom följande modell:  

 
Fig.1 Bokens livscykel. Källa: Björkman (1998:32) 
 
Figur 1 visar de strukturer, mekanismer och aktörer som gör bokens existens möjlig. 
Samtidigt visar den, i enlighet med det kritisk realistiska synsättet, att dessa har hierarkiska 
relationer. Den ekonomiska och sociala konjunkturen är central i modellen och allt annat 
snurrar runt den. På samma sätt bestämmer den ekonomiska konjunkturen det utrymmet 
som ges till böcker och den litterära produktionen. Detta sker, genom komplexa 
interaktioner mellan olika aktörer och intressen, i en viss strukturell uppsättning. I ett större 
kulturpolitiskt sammanhang skulle dessa interaktioner representeras på följande sätt: 
 

 
Fig.2 Nordisk Kulturpolitik. Källa: Duelund (2007:11) 
 
Figur 2 visar hur de nordiska länderna hade starka offentliga institutioner som bestämde 
över både det kulturella och det ekonomiska livet. Enligt modellen leder detta till en 
demokratisering av det kulturella i och med att medborgarna kan ha ett visst inflytande 
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genom den politiska sfären. Enligt kritisk realism är dessa interaktioner komplexa och äger 
rum i strukturella uppsättningar. Låt oss titta närmare på hur dessa ser ut i det svenska 
sammanhanget. 

4.1 Strukturer 
 
I följande rader kommer jag att på ett elementärt sätt presentera de viktigaste aktörerna som 
utformar och omformar de strukturer där den litterära produktionen äger rum i Sverige. 
Syftet med detta är att läsaren ska bekanta sig med dessa aktörer för att sen kunna relatera 
dem till problematiken som uppsatsen behandlar. På grund av deras relevans och starka 
anknytning till mitt ämne har jag har valt att presentera följande aktörer: staten, författare, 
förlag, bokhandel och bibliotek. 
 
4.1.1 Staten 
 
Staten är den institution som ”har ett övergripande ansvar för frågor som har anknytning till 
hela riket; hit hör utrikespolitik, rätteväsende, infrastruktur och försvar. Vidare har staten 
ett ansvar för en rättvis fördelning av tillgången till rimlig samhällelig standard oavsett 
bostadsort samt uppgifter som har samband med statens överordnande ansvar för balansen i 
samhällsekonomin.” (Nilsson 1999:418) Vad kulturen beträffar har de flesta stater riktlinjer 
för bevarandet av ett visst kulturellt arv som har symboliska betydelser för den nationella 
sammanhållningen. Samtidigt brukar staten bidra till skapandet av en viss kulturell 
standard. Allt detta reflekteras genom kulturpolitiken. Enligt Hillman-Chartrand och 
McCaughey (1989) finns det fyra modeller för kulturpolitik: tillrättaläggaren, mecenat, 
arkitekten och ingenjören. I den första modellen ger staten inga direkta bidrag till kulturen 
och det är samspelet mellan produktion och konsumtion som bestämmer. Denna modell är 
typisk för länder som USA. I den andra modellen visar staten engagemang för kultur och 
konst, men det ekonomiska stödet sker genom oberoende organ som inte är en del av 
statsapparaten.  Ett historiskt exempel av denna kulturpolitiska modell har varit 
Storbritannien. I den tredje modellen är det staten som utarbetar hela planen för 
kulturpolitiken och verkställer den genom statliga institutioner avsedda för detta mål. 
Denna modell är typisk för flera europeiska länder inklusive Sverige (Larsson 2003). I den 
fjärde modellen som kännetecknade de forna sovjet länderna använder sig staten av 
kulturen för att uppnå vissa politiska mål. Den svenska kulturpolitiken ”har sina rötter i det 
svenska samhällets historia, industrialiseringen, utvecklingen av en borgerlig kultur, starka 
folkrörelser och så småningom alliansen mellan intellektuella och socialdemokrater inom 
ramen för den moderna samhällsomvandlingen.” (Nilsson 1999:360) Idag strävar den 
svenska staten efter följande mål: 
 

1) Att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den. 
2) Att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser 

samt till eget skapande. 
3) Att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom 

motverka kommersialismens negativa verkningar. 
4) Att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 

samhället. 
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5) Att bevara och bruka kulturarvet. 
6) Att främja bildningssträvandena. 
7) Att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. (se 

Nilsson 1999) 
 
Inget av dessa mål kan uppnås utan ett utbildat samhälle som kan utveckla och förfina det 
kulturella och det konstnärliga. Ett av de viktigaste medlen i denna process är det skrivna 
ordet och dess hantering. Ett samhälle som behärskar det skrivna ordet och genom detta det 
skönlitterära har större möjligheter att uppnå de ovannämnda målen. Historiskt sätt har 
Sverige rört sig från ett ganska icke läsande samhälle i mitten av 1800-talet till ett av de 
mest läsande under andra halvan av 1900-talet (Björkman 1998). 
 
Enligt den svenska regeringens mål4 har insatser som främjar skönlitteraturen och läsandet 
prioriterats de senaste åren. En bred utgivning av kvalitetslitteratur främjas, liksom insatser 
för att böckerna ska nå läsarna genom bibliotek och bokhandel. Införandet av 
bibliotekslagen samt stöd till läsfrämjande åtgärder för barn och unga är exempel på 
satsningar för att stärka litteraturen och läsandet. Folk- och skolbibliotek, förlag och 
bokhandel får varje år del av statsbidrag i olika former.  
 
Under perioden 1997-2004 infördes en rad reformer till exempel en bibliotekslag, ett stöd 
till kommuner för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek, ett permanent stöd till 
läsfrämjande verksamhet, ett distributionsstöd och instiftandet av ett årligt internationellt 
litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Mervärdesskatten på böcker och tidskrifter med 
mera sänktes den 1 januari 2003 från 25 procent till 6 procent. Syftet är att öka läsandet i 
alla grupper. En bokpriskommission fick i uppdrag att följa och granska prisutvecklingen. I 
denna ingår företrädare för bland annat förlag, tidsskrifter, bokhandel, bibliotek, författare 
och läsare. Kommissionen ska verka för att den sänkta mervärdesskatten får fullt 
genomslag i det pris som konsumenterna betalar för böcker, tidskrifter med mera.5 
 
Allt detta i kombination med målet som strävar efter att främja internationellt kulturutbyte 
och möten med olika kulturer inom landet spelar en stor roll för att underlätta eller hindra 
tillgängligheten av utländsk skönlitteratur i svensk översättning. 
  
 
4.1.2 Författaren 
 
Idag är författaren kanske den mest centrala aktören i den skönlitterära produktionen, men 
enligt Michel Focucault (1969) är begreppet författare i dess moderna mening en ganska 
sen uppfinning. Författarens ställning genomgick en lång process. Så ”sent som i 1750-
talets Tyskland framställdes [författaren] som en av de många som var involverade i 
produktionen av en bok – inte överlägsen utan på samma nivå som andra 
hantverkare”(Woodmansee i Björkman 1998:99). I början var författarna beroende av 
kungliga eller adliga mecenater, men i slutet av 1800-talet ”fick det litterära systemet en 

                                                 
4 Se Regeringens hemsida: http://www.regeringen.se  
5 Se Kulturrådets hemsida: http://www.kulturradet.se 
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sådan omfattning att man kunde leva som fri författare och försörja sig på honorar för 
tidnings- och tidskriftsartiklar, böcker osv.” (Nilsson 1999:195). Det var dock inte så 
många författare som kunde leva enbart på sitt författarskap och garantera en trygg 
ekonomisk ställning. Sverige anslöt sig till Bernkonvention 1904 och på så sätt kunde 
författarna också få inkomster från verk som utges utomlands. 
 
I Sverige grundades redan 1893 Sveriges Författarförbund (SFF)6, som är en facklig 
huvudorganisation för författare och litterära översättare. Organisationen har till uppgift att 
tillvarata medlemmarnas ekonomiska och ideella intressen. Centrala frågor är försvaret av 
yttrande- och tryckfriheten samtidigt som man bevakar upphovsrätten. Förbundet består av 
fyra sektioner: den skönlitterära sektionen, översättarsektionen, Fackförfattarsektionen 
(Minerva) och Barn- och ungdomsförfattarsektionen (BUS). Den skönlitterära sektionen 
bevakar författarnas intressen inom Sveriges Författarförbund och tar hand inte bara om det 
rent fackliga utan också om mer allmänna frågor. Enligt SFF anordnar styrelsen 
medlemsträffar två gånger om året då man diskuterar olika frågor, lyssnar på föredrag eller 
helt enkelt umgås. Dessutom delar den skönlitterära styrelsen ut det så kallade 
Katapultpriset till »årets bästa debutbok«. Denna ceremoni har ägt rum sedan 1991 under 
varje vår och till den bjuds, förutom pristagaren, äldre författare in att läsa ur sina 
debutverk. Katapultpriset sponsrar av Axess, Aftonbladet, Bibliotekstjänst, Dagens 
Nyheter, Expressen, Göteborgstidningen, Göteborgs-Posten, Sveriges Författarförbund, 
Sydsvenska Dagbladet, Sveriges Radios kulturredaktion samt Tidningen VI. 
 
Den andra sektionen inom förbundet som är av hög relevans för denna studie, nämligen 
översättarsektionen, har omkring 550 medlemmar, varav flertalet är yrkesverksamma skön- 
och facklitterära översättare. Sektionen arrangerar fem möten per år med gästföreläsare och 
möjligheter för diskussion och erfarenhetsutbyte. Dess styrelse arbetar för medlemmarna, 
försöker bistå när problem uppstår samt tar emot och förmedlar synpunkter och tips i olika 
frågor. Därutöver anordnar sektionen olika seminarier och kurser.  
 
Översättarsektionen har också ett brett internationellt samarbete. Via SFF är sektionen, till 
exempel, ansluten till det europeiska översättar- och författarsamarbetet genom CEATL 
(Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires) och EWC (European 
Writers’ Council). I nordiskt sammanhang sker samarbetet även i andra former. 
 
Trots att Sveriges Författarförbund har en ganska omfattande internationell verksamhet, 
som främst är inriktad på att skapa utbyte med andra länders författare och författarfackliga 
organisationer, är den geografiskt sett väldigt koncentrerad till Europa. Traditionellt sätt har 
man samarbetat inom Norden (i Nordiska Författar- och Översättarrådet) och i Europa (i 
European Writers’ Congress), men på senare år har man försökt att utvidga det kulturella 
kontaktnätet. Detta har lett till exempel till Baltic Writers’ Council kring författar- och 
översättar huset i Visby och Writers’ Council of the Three Seas kring författar huset på 
Rhodos. Under sommaren 2008 arrangerades en stor kongress, WALTIC-Writers and 
Literary Translators International Congress, i Stockholm. Författare från hela världen 

                                                 
6 Se SFF hemsida: http://www.forfattarforbundet.se  
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träffades för att diskutera och utbyta erfarenheter.7  
 
Förutom utbytet på den institutionella nivån har SFF också en verksamhet inriktad på 
utbyte med andra författar- och översättarorganisationer, samt med enskilda författare. 
Varje år står förbundet som ”värd för ett stort antal författare och översättare som vill 
informera sig och sina organisationer om SFFs verksamhet, svensk kulturpolitik och skapa 
kontakter med svenskt kulturliv och svenska författare. SFF tar också initiativ till resor för 
svenska författare och översättare till utlandet”.8 Ekonomiskt sett får SFF bidrag till det 
internationella utbytet från olika håll, men framför allt från Sida och Svenska Institutet.  
 
Dessutom har flera svenska författare varit aktiva genom att översätta och introducera 
skönlitteratur från utvecklingsländer som kanske annars aldrig hade blivit tillgänglig för 
den svenska läsaren. Här kan jag nämna några såsom Henning Mankell och Per Wästberg 
när det gäller Afrika, Göran Malmquist angående den kinesiska skönlitteraturen och Lasse 
Söderberg har gjort en insats för Latinamerika.  
 
 
4.1.3 Bokförlag 
  
Förlagssystemet som ett allmänt ekonomisk system går tillbaka till 1200-talet och det var 
ett sätt att organisera och driva den ekonomiska produktionen. ”Köpmannen/förläggare 
förskotterade råvaror till hantverkaren, som oftast arbetade hemma med egna redskap. (…) 
I stort sett alla hantverk kunde engageras i förlagsverksamhet: textilproduktion av alla slag, 
vapentillverkning, järn- och metallbearbetning, gruvdrift, båtbyggeri etc. Genom 
förlagssystemet förändras successivt hantverk mot stordrift och kapitalistiska 
företagsformer.” (Petersson i Björkman 1998: 148) Sverige var inget undantag i 
sammanhanget och förlagssystemet överlevde vissa typer av ekonomisk produktion, så som 
järn och metallmanufaktur i Eskilstuna, tills slutet av 1800-talet.  
 
Enligt Svenska Förläggarföreningen9 finns det drygt 250 förlag med regelbunden utgivning. 
Av dem är tre stora kända förlags-/mediekoncerner, nämligen, Bonnierföretagens 
mediedivision Bonnier Media (mediekonglomerat) som äger Bonnierförlagen, Liber AB 
som ägs av Wolters Kluwer och dominerar läromedels marknaden,  KFs mediadivision KF 
Media AB som äger P.A. Norstedts & söner AB, förlagskoncern. 
 
Sverige har en förläggarförening som bildades redan 1843 (kommissionssystemet). Den är 
öppen för alla som driver yrkesmässig förlags- eller bokklubbsverksamhet. Den är också 
förhandlingsparten gentemot författare, bokhandlare och staten. Den har en struktur som 
består av bransch statistik, ekonomisk rådgivning och branschutbildning. Den äger 
Bokbranschens finansieringsinstitut och ger ut Svensk Bokhandel tillsammans med 
Svenska Bokhandlareföreningen. 
 

                                                 
7 Se WALTICs hemsida: http://www.waltic.se  
8  Se SFF Hemsida: http://www.forfattarforbundet.se 
9 Se Svenska Förläggareföreningens hemsida: http://www.forlaggareforeningen.se  
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Här sker också en kamp för att introducera verk som inte är så prioriterade av de så kallade 
marknadskrafterna. Några exempel på mindre förlag som kämpar tappert för större 
mångfald i den svenska bokutgivningen är: Bokförlaget Tranan, Alhambra förlag, Leopard 
förlag, Ruin, Ellerströms Bokförlag, Elisabeth Grate bokförlag, Brutus Östlings bokförlag 
Symposion mfl.  
 
4.1.4 Bokhandel 
 
I slutet av medeltiden och långt efter renässansen var fortfarande de läskunniga kretsarna 
väldigt begränsade och bokkonsumtionen således nästan obefintlig. Under denna period var 
författaren själv förläggare till sitt eget arbete. Situationen förändrades dock när den 
läskunniga publiken växte och utvecklingen av det kapitalistiska systemet utvidgade sig till 
bokbranschen. Flera klassiska studier ger en bild av hur bokhandeln har utvecklats både i 
Europa och i Amerika (se t.ex. Benett 1965 och Wroth 1938). I Sveriges fall var 
bokbranschen i början dominerad av tyska intressen. ”Den förste i Sverige bosatte 
bokförare, som även drev förlagsaffär, var antagligen också tysk (…) Troligen började han 
sin bana såsom kringresande bokförare, vilken for från marknad och till marknad, men med 
året 1599 synes han hava blivit stationär i Stockholm, där han utgav åtminstone femton 
förlagsartiklar” (Björkman 1998:65) Bokhandeln blir inte påtaglig tills 1800-talet. 
 
Samma år som Författarföreningen, 1893, bildades Sveriges bokhandlareförening.10 
Föreningen företräder medlemsföretagens gemensamma intressen i förhållanden till 
riksdag, regering och myndigheter, leverantörer, andra intresseorganisationer. Den också 
förhandlingspart gentemot förläggarna och tar hand om utbildning mot medlemsföretagen. 
 

1)   Bokia - enskilt ägda butiker. Ungefär 100 anslutna butiker. 
2) Akademibokhandeln - ägs av KF. Idag drygt 50 butiker. Störst i omsättning. 
3) JB-gruppen - inköpskedja för enskild bokhandel. Ca 35 medlemmar, 51 butiker.  
4) Ugglan - ett 50-tal mindre bokhandlar som har rätt till sortimentsstöd. 

 
Med liberaliseringen av ekonomin under 1990-talet växte bokmarknaden, men detta 
innebar också att skönlitterära verk mer och mer marknadsfördes som vilken annan produkt 
som helst och således fanns ingen garanti för mångfald. De författare och bokförlag som 
jag nämnt tidigare, som kämpar för mångfald, är en tydlig konsekvens av denna utveckling. 
 
 
4.1.5 Bibliotek 
 
Under medeltiden var biblioteken begränsade till specifika institutioner så som kyrkor, 
universitet och vissa få privata samlingar. Detta var inte alls konstigt om man tar hänsyn till 
att böcker var sällsynta och dyra att producera. Det var först under renässansens 
ekonomiska utveckling, tryckkonstens uppkomst och borgarklassens framväxt som 
samlandet av och intresse för böcker blev ett socialt fenomen. ”Under 1700-talet spelade 
kommersiella lånebibliotek en viktig roll för utvecklingen av bokmarknaden och för 

                                                 
10 Se Svenska Bokhandlarföreningens hemsida: http://www.svenskabokhandlarforeningen.se  
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spridningen av underhållande litteratur. I hela Europa blev uthyrning av böcker ett vanligt 
distributionssätt vid sidan av den ordinarie bokhandeln”. (Björkman 1998:360) 
 
Vid sekelskiftet (1799) startades de första sockenbiblioteken, som kan räknas som de första 
folkbiblioteken. År 1868 uppgick antalet sockenbibliotek till 1437 stycken, men detta var 
den sista kulmen i sockenbibliotekens utveckling. Under 1880-talet blev tillbakagången för 
sockenbiblioteken påtaglig och många kommuner sålde sina sockenbibliotek på auktion. 
Istället växte det fram läsestugor för arbetare under 1850-talet och under 90-talet skapades 
det många socialdemokratiska och fackliga bibliotek. (Torstensson 1997)  
 
År 2000 bildades Svensk Biblioteksförening11 efter sammanslagning av Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening och Bibliotekariesamfundet som grundades 1915 respektive 1921. Detta 
är en ideell förening som arbetar för att tydliggöra bibliotekens roll i ett demokratiskt 
samhälle och sprida kunskap om svenskt biblioteksväsende. Den är ansluten till flera 
internationella organisationer så som IFLA (International Federation of Library 
Associations) och EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation 
Associations). 
 
En annan förening är Tekniska Litteratursällskapet. Denna är en Svensk förening för 
informationsspecialister. Den bildades 1936 och har till ändamål att sprida kunskap om 
information och dokumentation samt verka för utveckling och erfarenhetsutbyte inom dessa 
områden. Den samarbetar med andra internationella organisationer och ger ut Tidskrift för 
dokumentation, handböcker mm.  
 
En lite mer samhällsutvecklingsinriktad förening är BiS (Föreningen Bibliotek i Samhälle). 
Denna vill på socialistisk grund - men partipolitiskt obunden - verka för ett demokratiskt 
samhälle och progressivt biblioteksväsen. Den agiterar för sin samhällssyn och syn på 
bibliotekens roll i samhället och ger ut tidskriften BiS. 
 
I svensk historia har biblioteket varit en arena för de socio-politiska och ideologiska 
maktkamperna. Torstensson pratar om tre faser under 1900-talet som avspeglar olika 
visioner (Torstensson 2008). Dessa motsättningar pågår än idag och bibliotekets värld är 
inte immun mot de socio-ekonomiska förändringarna. Några exempel på omtvistade frågor 
är fortfarande bibliotekets roll i samhället, kvalitetsbegreppet och olika visioner angående 
bibliotekets organisation.  
 
Trots dessa omvälvningar finns det konstruktiva initiativ för att lyfta fram utländsk 
skönlitteratur. Här vill jag nämna ett exempel, nämligen Macondo projektet, som har som 
syfte att lyfta fram världslitteraturen. Projektet drivs av Världsbiblioteket12 och får bland 
annat stöd från Sida.13 
 

                                                 
11 Se Svensk biblioteksförenings hemsida: http://www.biblioteksforeningen.se  
12 Se Solidaritetshusets hemsida: http://www.solidaritetshuset.nu  
13 Se Macondos hemsida: http://www.macondo.nu  
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Interaktioner mellan de olika aktörerna som jag nämnt leder till olika regler och 
mekanismer som är viktiga för att förstå kontexten där kampen om det specifika kapitalet 
inom fältet äger rum.  

4.2 Mekanismer 
 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp de viktigaste lagarna och mekanismerna som 
kännetecknar den litterära produktionen i Sverige. Med andra ord de spelregler som 
underlättar eller begränsar aktörernas aktiviteter.  
 
Kanske en av de viktigaste spelreglerna som man måste börja nämna här är att 
Tryckfrihetsförordningen14 är en grundlag i Sverige. Detta innebär att det i princip råder 
censurförbud, att meddelarfrihet och offentlighetsprincip skall respekteras, samtidigt med 
etableringsfrihet. Det finns också skrivna lagar om specifikation av tryckfrihetsbrott, 
särskild ansvarsordning och rättegångsordning. 

 
Den andra viktiga lagen är yttrandefrihetsgrundlagen som reglerar med samma principer 
som TF yttrandefriheten i ljudradio, television, filmer, videogram, ljudupptagningar, och 
andra tekniska upptagningar. 

 
En tredje lag som är viktig i sammanhanget är upphovsrättslagen. Denna lag är ett skydd 
för upphovsmannen mot att någon annan utnyttjar verk utan tillstånd - förfoganderätt, rätt 
att framställa exemplar. Den omfattar alla former av litterära och konstärliga verk, samt 
datorprogram. Ett verk är skyddat i 70 år efter upphovsmannens död. Bernkonventionen 
och Världskonventionen om upphovsrätt inkluderas i den svenska upphovsrätten. 

 
En viktig mekanism som infördes 1954 för att belöna de mest lästa svenska författarna är 
Biblioteksersättningen. Denna förvaltas av Sveriges Författarfond och baseras på antalet 
utlån vid folk och skolbibliotek genom stickprov. 

 
Tills 1970 reglerades bokmarknaden av Kommissionsbokhandeln. Då skedde 
etableringskontroll genom förläggarföreningen och förläggaren ägde böckerna och satte 
pris som kunde vara ”fast” eller ”bruttopris”. Bokhandlaren mottog böcker för försäljning, 
och returnerade ej sålda exemplar. Det fanns dock undantag såsom lågprisböcker, biblar, 
bilderböcker för barn, bokklubbsutgåvor m.fl. Efter 1970 antogs friprissystemet som 
baserades på konkurrenslagstiftningen från 1953. Detta innebar förbud mot bruttopriser och 
ansågs gagna konsumenterna och det allmänna. Under 1969 slöt Bokhandlareföreningen 
och Bokförläggareföreningen ett särskilt distributionsavtal, men förläggarna sa upp 
distributionsavtalet 1992. Därefter finns flera olika avtalsmodeller, som gynnar de större 
bokhandlarna. 
 
Momsen som är en viktig statlig ekonomisk mekanism har varit full på böcker, till skillnad 
från till exempel dagspressen, fram till 1 januari 2002. Därefter sänktes den till 6 %, den så 
kallade kulturmomsen. Efter detta beslut har regering genom bokpriskommissionen följt 
                                                 
14 Se Riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se       



 28 

prisutvecklingen, försäljningen och läsandet. Mycket tyder på att prisutvecklingen i stort 
sett har motsvarat förväntningarna och försäljningen har ökat, men väldigt lite tyder på att 
läsandet har gjort det. (Se SCB 2004) 
 
Den svenska staten har genom åren stött många av de aktörer som är aktiva inom 
litteraturområdet. Här nämns några:  
 

• Utgivningsstöd till förlag (1975), distributionsstöd (1998). 
• Verksamhetsbidrag till En bok för alla AB (1976). 
• Stöd till bokhandeln i form av kredittstöd (1977), och sortimentstöd (1985). 
• Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek (1997) 
• Stöd till folk- och skolbibliotek för läsfrämjande åtgärder (1997) 
• Stöd till Talboks- och punktskriftsbiblioteket.  

 
Bokhandeln har haft olika typer av statligt stöd för att främja deras roll i den litterära 
processen. Enligt förordningen (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln kan fysiska eller 
juridiska personer som driver bokhandel i Sverige lämnas investeringsslån eller 
sortimentsstöd. Idag administreras denna process av Statens Kulturråd och inte som tidigare 
av Bokbranschens finansieringsinstitut. 
Folkbiblioteken har också varit i fokus i de kulturpolitiska ambitionerna. Förordningen 
(1996:1608) om statsbidrag till folkbiblioteken anser att ändamålet med statsbidragen skall 
vara att: 
 

– 1. verka i standardutjämnande syfte, 
– 2. stimulera experiment med och utveckling av nya former av 

folkbiblioteksverksamhet och 
– 3. bidra till att tillgången på litteratur på folk- och skolbiblioteken förbättras till 

främjande av intresset för läsning och litteratur. 
 

Mångfald och kvalitet är några av de mest upprepade syftena inom den kulturpolitiska 
diskursen. Enligt förordningen (1998:1469) om statligt litteraturstöd är denna till för att 
främja mångsidighet och kvalitet i bokutgivningen och statligt litteraturstöd får lämnas till: 
 

• Förlag som har verksamhet i Sverige, 
• i Sverige verksamma samiska organisationer för bokutgivning på samiska 

språk på förlag i Finland eller Norge, och 
• Anordnare av poesi- och berättarfestivaler och andra litterära evenemang i 

Sverige. 
 
Detta kapitel har tagit upp de viktigaste faktorerna och aktörerna i produktionen och 
konsumtionen av skönlitteratur. Även om jag ser användbarheten i Darntons modell (se 
figur 1) så skulle jag gärna se en mer stratifierad och hierarkisk modell där de ekonomiska 
och sociala konjunkturerna tillhör en djupare nivå. Dessa nivåer skulle enligt den kritiska 
realismen tillhöra det verkliga. I det avseendet finner jag Duelunds modell mer omfattande 
och noggrann för en strukturell analys. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att det inte går att göra en vettig analys av de 
skönlitterära flödena utan att ta hänsyn till de aktörer, strukturer och mekanismer som har 
presenterats och diskuterats här. Om det är viktigt att kartlägga aktörerna så är det ännu 
viktigare att inse att dessa genomsyras av ideologiska skillnader och således interna 
motsättningar. Låt oss nu titta på den faktiska nivån, som i detta sammanhang är utländsk 
skönlitteratur för vuxna som översatts till svenska . 

V. Utländsk skönlitteratur på svenska 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera och diskutera de listor som jag har samlat om 
utländsk skönlitteratur för vuxna som översatts till svenska under de 14 år som gått från 
1990 till 2003 (se bilaga I). Syftet med detta avsnitt är att läsaren ska få en kvantitativ och 
grafisk bild av hur de olika geografiska områdena är representerade genom de skönlitterära 
verken som översätts till svenska. Innan vi går vidare vill jag påpeka och diskutera tre, mer 
eller mindre relaterade, komplikationer som jag fick handskas med när jag började denna 
studie. För det första handlar det om att kombinera det geografiska synsättet som jag har 
bestämt mig för med det språkliga, i och med att språken inte alltid håller sig inom vissa 
gränser och begränsar sig till specifika geografiska områden. Den andra komplikationen 
handlar om hur kolonialismen spred olika europeiska språk som i många fall blev 
koloniernas officiella språk. Och den tredje, handlar om hur ett kolonialt språk, nämligen 
engelskan, gick ett steg längre och blev ”världens språk”. (se Johansson 2005) 

5.1 Det geografiska och det språkliga 
 
Som redan nämnts vill jag med denna del av uppsatsen ge en bild av hur de olika 
geografiska områdena är representerade i den skönlitteratur som översätts till svenska. Jag 
valde ett geografiskt angreppssätt med utgångspunkten att det finns större chanser att 
kulturellt utbyte äger rum mellan geografiska områden som ligger närmare varandra. Jag är 
dock medveten om att den geografiska proximiteten per se inte garanterar utbyte. Faktorer 
såsom historiska, ekonomiska, kulturella och politiska omständigheter är nödvändiga i 
denna process. Jag misstänker till exempel att under kalla kriget var det lite utbyte mellan 
Öst och Väst-Tyskland trots att det var ett och samma land. Likaväl som att det finns starka 
kulturella utbyten mellan Sverige och Finland trots att svenska och finska tillhör olika 
språkliga familjer. Samtidigt vet jag att många av de mest använda geografiska 
kategorierna (Väst, Väst och Öst Europa, Mellanöstern, osv) är väldigt oklara. De bygger 
på bräckliga grunder och kan alltid diskuteras. 
 
Omständigheter som varit försvårande är att de tillgängliga databaserna endast anger vilket 
originalspråk verket översatts från och inte det landet som det litterära verket kommer ifrån. 
Det här behöver inte vara något större problem så länge ett språk pratas enbart i ett land 
eller i en grupp få avgränsande länder, men så snart det handlar om ett språk som pratas i 
större och spridda geografiska områden så börjar komplikationerna. Jag har ändå valt att gå 
igenom de stora väst europeiska koloniala språken och försökt identifiera vilka verk som 
härstammar från de olika metropolerna och vilka som härstammar från de forna kolonierna. 
Undantaget till detta är dock engelskan på grund av dess storlek: 11849 översatta verk med 
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ett genomsnitt av 846 verk per år. Det koloniala språk som följer engelskan är franska och 
det räknar med ett genomsnitt av 65 böcker per år. Låt oss nu titta närmare på hur dessa 
europeiska språk ”etablerade” sig som nästan modersmål för miljoner människor och vad 
detta har haft för effekt för den nuvarande världslitterära produktionen. 

5.2 De koloniala språken 
 
När den europeiska expansionen började i slutet av 1400-talet var kyrkan fortfarande en 
mäktig institution i de maktstrukturer som fanns i Europa och den deltog aktivt i denna 
utvidgning. Som en konsekvens av detta blev religionen ett av de centrala medlen som 
användes för disciplinerandet av de ockuperade områdena. För att konvertera befolkningen 
i kolonierna till den nya religionen blev språket i de flesta fall ett nödvändigt steg. I många 
områden utrotades under denna process inte bara hela språk och kulturer utan också de 
människor som pratade det. Detta blev fallet till exempel på olika karibiska öar (Chasteen 
2005). I andra fall blev små europeiska språk, som en gång i tiden enbart pratades i ett hörn 
i Europa, så småningom modersmål till en halv kontinent med flera hundra miljoner 
människor. Vad jag syftar på är naturligtvis spanskan och portugisiskan i Latinamerika. De 
koloniala språken blev också en mekanism eller ett mått genom vilket européerna kunde 
skilja mellan de civiliserade och vildarna, och på så sätt skapades sociala hierarkier som 
gynnade den ena över den andra. Den konverterade över den icke-konverterade, den som 
behärskade det koloniala språket över den som inte gjorde det, den som kunde läsa och 
skriva över den som inte kunde det, osv. Trots att kolonialismen som de jure system är 
historia har många av dessa hierarkier överlevt tills idag. Bland de intellektuella, det bästa 
exemplet på de civiliserade, var det nästan otänkbart att inte behärska det koloniala språket. 
(Joseph 1996, Chasteen 2005) Så här reflekterade Per Wästberg över fenomenet: 
 

Kolonialismen förstörde den muntliga traditionen då man drev fram en utbildning i 
skriftspråk. Västerländska antropologer försökte vinklat nedteckna en del av den muntliga 
traditionen men mycket gick förlorat. De infödda blev också eventuellt hämmade då de 
visste att de var iakttagna av en västerlänning t ex vid initieringsriter. Utan kolonialismen 
hade det varit mycket mera fantasi kvar. Denna bryts ner hela tiden t ex när man kommer 
till staden. Det finns dock fortfarande så kallade proffsberättare som dyker upp och berättar 
och sjunger ofta om djur som symboliserar något. Krokodilen-polischefen. Berättelserna är 
ofta mycket allegoriska. Dessa berättelser fungerar som en säkerhetsventil. I Väst-Afrika är 
den muntliga traditionen starkare än i andra delar. I den östra delen är man mer socialt 
inriktad, realism. (Per Wästberg) 

 
Idag händer det ofta att skönlitterära verk översätts från andra språk än original språket. Det 
vill säga att verk som ursprungligen är skrivna på t. ex swahili, guaraní eller ketchua 
översätts till svenska via de koloniala språken. Det är också väldigt vanligt att författare 
från mindre språk översätter sina verk till engelska eller andra koloniala språk med hopp 
om att nå en bredare publik. Precis som det en gång i tiden var otänkbart, om inte omöjligt, 
för de intellektuella att ignorera de respektive koloniala språken blir det idag mer och mer 
ett faktum att det i många avseenden är en nackdel om man inte behärskar engelskan. Låt 
oss nu titta på hur engelskan blev det utvalda språket. 
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5.3 Engelska som ”världens språk” 
 
Precis som de andra koloniala språken blev inpräglade som en förebild för en ”högre 
utveckling” för kolonierna och dess befolkning har engelskan vunnit terräng som det världs 
dominerande språket idag. Denna utvecklig går hand i hand med den politiska och 
ekonomiska dominansen som det Brittiska Imperiet hade en gång i tiden, men framför allt 
efter USAs framträdande som stormakt under 1900-talet. Den stora Amerikanska 
dominansen av världens ekonomi efter andra världskriget, när nästan hela den europeiska 
ekonomin var förstörd, ledde också till USAs dominans inom många andra fält. Inte bara 
det teknologiska och det vetenskapliga dominerades utan också den massmediala arenan. 
Det sist nämnda ledde till att USA blev någon slags kulturfabrik med massiv produktion 
som var inriktad att nå mer än till den amerikanska publiken. Den amerikanska dominansen 
var inte begränsad till popkulturen utan dominerade också den anglosaxiska skönlitterära 
världen. ”American literature is now the most widely read version of English-language 
writing around the world , and for at least a century has demanded an approach proper to its 
own distinctive concerns and techniques”. (Rogers 1987:vi) 
 
Enligt Jan Svartvik (1999) har engelskan utvecklat sig från ett världsspråk till ett trendspråk 
som har en dominerande ställning i världen idag. Enligt honom ser denna ställning ut så 
här: 
 
Världens största språk 
kinesiska  
engelska   
spanska  
hindi   
arabiska   
portugisiska  
bengali   
ryska   
japanska   
tyska   
franska  

1071miljoner 
 427 miljoner 
 266 miljoner 
 182 miljoner 
 181 miljoner 
 165 miljoner 
 162 miljoner 
 158 miljoner 
 124 miljoner 
 121 miljoner 
 116 miljoner 

Fig. 3 Världens största språk. Källa: Svartvik (1999). 
 
Figuren baseras på en grov uppskattning i och med att det är omöjligt att hitta metoder som 
kan ge en rättvis bild av alla som pratar ett visst språk. Svartviks uppskattning följer länder 
och geografiska områden. Han delar den engelsktalande världen i tre kretsar. Den som han 
kallar för den inre kretsen omfattar länder där engelskan är det enda eller åtminstone det 
dominerande modersmålet, detta gäller Storbritannien, USA, Australien, osv. Den andra 
kallar han för den yttre kretsen och den omfattar länder där en stor del av befolkningen har 
engelska som andraspråk, detta inkluderar alla före detta kolonier där engelskan är 
utbildningsspråk och förvaltningsspråk. Den tredje och sista kretsen kallar han för den 
växande kretsen, som omfattar länder där engelskan har en stark ställning som främmande 
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språk, alltså ett språk som många studerar i skolan och mer eller mindre lär sig behärska på 
grund av dess växande användbarhet i många sammanhang. (Svartvik 1999) 
 
Denna utveckling är inte alltid harmlös. Detta hotar små språks existens och således 
kulturella traditioner och mångfald. Josephson (1998) tar upp fenomenet som han kallar för 
domänförlust. Han menar att svenskarna har slutat att använda sig av svenska språket inom 
en rad domäner. Enligt honom är den naturvetenskapliga forskningen det tydligaste 
exemplet. All kurslitteratur på universitets och högskolenivå är på engelska och nästan alla 
uppsatser och forskningsrapporter skrivs numera på engelska. Han menar också att 
"domänförlusten hotar också längre ned i utbildningsväsendet" och många gymnasister och 
högstadielever får en huvuddel av sin undervisning på engelska. Denna typ av process kan i 
värsta fall leda till förödande effekter: 
 

Självfallet måste engelskan brukas och till och med dominera inom åtskilliga domäner. 
Internationaliseringen av vetenskap och arbetsliv gör ofta en engelska till enda möjliga 
arbetsspråket. Flertalet svenskar kan idag för litet engelska inom sitt fackområde för att 
kunna lösa nya arbetsuppgifter. Men problemet uppstår när det inte längre är möjligt att 
använda svenskan inom en domän, när vi inte längre kan skriva och tala om avancerad 
datalingvistik, genteknik, familjerätt eller jordbruksekonomi på svenska. Då inträder 
fördumningen och de sociala klyftorna – ju större desto flera domäner som drabbas. Ett 
språk som genomlöper riktigt många domänförluster förvisas till sist till familjelivet, 
ceremonierna och hembygdsmuseet. (Josephson 1998) 

 
Tyvärr händer det ständigt att språk försvinner. Svenska är dock inte ett av de mest hotade 
språken, men jag tog det för att det är det närmsta exemplet. Josephsons farhågor är på sätt 
och viss befogade. Låt oss nu se hur den allmänna statistiska bilden ser ut. 

VI. Den statistiska bilden 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera och analysera databasen om utländsk skönlitteratur 
i svensk översättning som jag har använt mig av och som sträcker sig mellan 1990 och 
2003. Syftet med detta är att visa hur det skönlitterära utbudet i Sverige såg ut. Mitt 
statistiska material visar att utbudet är ojämnt fördelat mellan olika språk och ursprungliga 
regioner. Således kommer hela min analys att röra sig kring detta faktum. (för mer 
information om forskningsprocessen och databasen se avsnitt 1.4 och bilaga I) 
 
I den ursprungliga databasen finns de skönlitterära verk som översatts till svenska på olika 
original språk listade plus en kategori som heter flera språk som jag har uteslutit. 15 För att 
fullfölja mitt syfte och besvara mina forskningsfrågor har jag delat de olika språken i fem 
geografiska kategorier: de västeuropeiska, de nordiska språken, de östeuropeiska, de 
asiatiska och de afrikanska. När det gäller den amerikanska kontinenten står vi framför 
problemet att de dominerande språken spanska och engelska båda också är europeiska 
språk. Engelskan, till skillnad från de flesta koloniala språk, är så geografiskt utspridd 
(Nordamerika, Europa, Australien plus alla de olika före detta brittiska kolonierna som 

                                                 
15 Enligt Anders Cato på Kungliga biblioteket innebär detta antologier där det finns flera original språk. 
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inkluderar en jätte som Indien) att det är omöjligt att identifiera den enbart med ett 
geografiskt område. På grund av detta har jag har valt att ha en kategori som jag kallar för 
den engelsktalande världen. Spanskan däremot är i största grad koncentrerad till den 
iberiska halvön plus Latinamerika, medan portugisiskan härskar i Portugal, Brasilien och i 
före detta kolonier i Afrika och Östtimor i Asien.   
 
Efter sammanställningen av statistiken blev det mest talande fenomenet den engelska 
dominansen med mer en 80 % av all skönlitteratur för vuxna som översatts till svenska 
under denna period. Detta stämmer väl med andra sekundära källor som jag har använt mig 
av. (se Engman 1999, Johansson 2005) 
 
Mellan 1985 och 1995 var mer än 80 % av allt som översattes till svenska anglosaxiskt. Om 
man respekterar det faktum att engelska är ett europeiskt språk så får man följande bild: 
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Fig .4 Ursprung av skönlitterära verk som översattes till svenska 1990-2003. (Om engelskan pratades enbart i Väst 
Europa) 

 
Detta kan tolkas som att 96 % av den skönlitteratur som vi översätter till svenska kommer 
från Väst Europa, som alltså exkluderar den kategori som vi har valt att kalla Norden. Men 
bilden förändras väsentligt om vi exkluderar engelska som europeiskt språk:  
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Fig. 5 Ursprung av skönlitterära verk som översattes till svenska 1990-2003. 
 
Översättningen av skönlitteratur för vuxna från engelska till svenska har rört sig mellan 
ungefär 1100 och 800 verk per år med ett genomsnitt av 846 titlar om året. Kategorin som 
följer engelskan ligger på ett genomsnitt av 65 verk per år. När man tittar närmare på hur 
utvecklingen har skett så är denna dominans väldigt stabil och tydlig under de 14 
observerade åren. 
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Fig. 6 Engelska jämfört med andra språk som översatts till svenska 1990-2003. 
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6.1 Väst Europa 
 
De stora väst europeiska språken (när vi utelämnar engelskan) visar också tydliga mönster 
av stabilitet och kontinuerligt inflöde. Det finns tydliga definitioner av vilka språk som 
dominerar. Först kommer franskan med ett genomsnitt av 36 verk per år som följs av 
tyskan med drygt 23 titlar per år och sen en varierande konkurrens mellan spanska och 
italienska, som ligger under ett genomsnitt av 13 böcker per år. Det som är värt att lägga 
märke till här är italienskans position i relation till de koloniala språken såsom spanskan 
och portugisiskan. Det är ganska överraskande om man tar hänsyn till att spanska är det 
språk som förutom i Spanien används i nästan hela Latinamerika. Samma bild gäller för 
portugisiskan som förutom i Portugal också pratas i en stor nation som Brasilien, flera 
afrikanska länder och Öst Timor. Båda språken har en ganska stor skönlitterär produktion 
och båda har gett Nobelpristagare i litteratur. Trots allt detta och trots att italienska pratas 
enbart i Italien, ligger italienskan med sina 10 böcker om året väldigt nära spanskan som 
räknar med 13 per år och mycket över portugisiskan som har den oerhört låga siffran 6 
böcker om året (samma nivå som nederländska). 
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Fig.7 Ursprung av skönlitterära verk som översatts till svenska 1990-2003. (Väst Europeiska språk förutom engelska) 
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6.2 Norden 
Angående de nordiska språken, som ligger på tredje plats i den allmänna klassifikationen16, 
kan man också här se ett stabilt inflöde från de olika språken med ett genomsnitt av 65 
böcker per år. Inflödet domineras av norskan med 32 böcker om året och en markant 
höjning efter 1998. Direkt efter norskan kommer danskan som tätt följs, till och med 
övertas under vissa år, av finskan. 
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Fig. 8 Skönlitterära verk som översatts från Nordiska språk till svenska 1990-2003. 

6.3 Öst Europa 
 
Det öst europeiska inflödet har varken samma stabilitet eller kontinuitet som det väst 
europeiska eller det nordiska. Enbart ryskan och polskan har ett kontinuerligt inflöde. Trots 
att ryskan dominerar med ett genomsnitt av nästan 12 böcker per år, gör den det på ett 
väldigt skiftande sätt. Den går från år som rör sig mellan 20 och 25 böcker till några med 
ungefär fem böcker per år. Polskan däremot presenterar en mer stabil tendens. Med ett 
genomsnitt av 3 böcker per år har den rört sig under fem böcker om vi utesluter år 2003 
som hade en rejäl ökning till 12 böcker. Serbokroatiskan är också ett språk som är ganska 
stabilt, med ett genomsnitt, i likhet med polskan, på 3 böcker per år. Alla andra språk som 
tillhör denna kategori har ett mer kaotiskt inflöde. 
 
 

                                                 
16 Se fig 5 
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Fig. 9 Skönlitterära verk som översatts från Östeuropeiska språk till svenska 1990-2003. 
 

6.4 Asien 
 
De asiatiska språken presenterar varken stabilitet eller kontinuitet. Inte ett enda språk har ett 
kontinuerligt årligt inflöde, kinesiskan saknar dock bara ett år för att uppnå kontinuitet. 
Kinesiska dominerar i absoluta termer med 38 böcker under de 14 år som observeras och 
följs direkt av persiska med 35 och arabiska med 33. Denna grupp följs av tre andra språk, 
nämligen turkiska, hebreiska och japanska, som har 26, 23 respektive 22 böcker översatta. 
När man tittar på det genomsnittliga ligger första gruppen på 2 böcker om året och andra 
gruppen på 1 bok om året.  
 
Den första reaktionen man kan ha är hur litet litteratur det kommer från denna stora 
kontinent som idag representerar nästan hälften av planetens befolkning och historiskt sett 
har varit vagga till stora civilisationer såsom den indiska och den kinesiska, för att nämna 
några, med gamla litterära traditioner. En annan detalj som är värd att lägga märke till i 
denna kontext är hur kurdiskan ligger mycket bättre till än till exempel koreanska, 
vietnamesiska eller indonesiska. Detta trots allt ekonomiskt, politiskt och kulturellt intresse 
som de ny industrialiserade (NIC) länderna såsom Korea, Vietnam och Indonesien har 
väckt i väst världen. Kan detta ha något att göra med Sveriges politiska relation till den 
kurdiska frågan? 
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Fig. 10 Skönlitterära verk som översatts från Asiatiska språk till svenska 1990-2003. 
 

6.5 Latinamerika 
 
När det gäller de koloniala språken i Latinamerika måste man titta på åtminstone fyra språk 
för att ha en allmän uppfattning om den litterära produktionen på kontinenten och dessa är: 
spanska, portugisiska, franska och engelska. På grund av de avgränsningar som redan 
nämnts har jag valt att exkludera engelskan. Angående franskan har jag hittat endast fyra 
litterära verk översatta under denna period. Ett av den haitiska författaren Dany Laferrière, 
ett av Patrick Chamoiseau från Martinique och två av den argentinska författaren Hector 
Bianciotti. Då kvarstår spanskan och portugisiskan, som kommer att behandlas ingående 
under detta avsnitt.  
 
Som vi såg under avsnitt 6.1 var spanskan det tredje största språket av de verk som 
översatts till svenska, efter franskan och tyskan. Det är dock viktigt att påpeka att som 
kolonialt språk skiljer sig franskan väsentligt från spanskan och portugisiskan. I Afrika har 
franskan alltid haft konkurrens av lokala språk och aldrig haft en hegemonisk ställning 
inom det kulturella, något som har avspeglats i den skönlitterära produktionen. I nordafrika 
har arabiskan varit det konkurrerande språket och i väst och centralafrika har konkurrensen 
bestått av hundratals afrikanska språk (Joseph 1996). Detta visar sig tydligt i vår statistik.  
Av de 468 verk som översatts från franska till svenska mellan 1990 och 2002 kom 400 från 
Väst Europa och av dessa kom 386 från Frankrike (dvs 82%), 11 från Belgien och 3 från 
Schweiz. De verk som inte var västeuropeiska härstammade från Afrika (21), Öst Europa 
(9), Asien (8), Latinamerika (4), Kanada (4) och andra (22).  
 
Franskan skiljer sig som sagt från spanskans och portugisiskans hegemoni i Latinamerika 
där många av de ursprungliga språken utplånades. Förutom i få geografiska områden, som 
till exempel i vissa områden i Bolivia där befolkningen pratar mer ketchua än spanska, kan 
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spanskan räknas som det härskande språket. När man tittar närmare på de verk som 
översatts från spanska till svenska mellan 1990 och 2003 så är det ganska jämnt fördelat 
mellan länderna. Om man bortser från 1992 där 15 verk kom från Argentina så ligger alla 
representerade länder under fyra böcker per år.  
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Fig. 11 Skönlitterära verk som översatts från spansktalande lämder till svenska 1990-2003. 
 
Jag frågade en av mina respondenter angående tillgängligheten av den latinamerikanska 
litteraturen och han svarade så här: 
 

Den är inte så god för tillfället och enligt mig går det i trender. Just nu är den indiska 
litteraturen ganska i ropet. Den latinamerikanska hade sin period i slutet på 70-talet och 
början på 80-talet. Då skulle alla läsa latinamerikanska författare och intresset var stort. Det 
nådde sin kulm i och med att Gabriel Garcia Marquez fick nobelpriset -82. Det är också 
marknaden som styr och vill man läsa smalare litteratur då får man förlita sig på 
småförlagen. Just nu ser det mörkt ut för den latinamerikanska litteraturen när det gäller 
tillgängligheten för de svenska läsarna. Det finns dock en del entusiaster som Knut 
Ahnlund, Jens Nordenhök, Lena Melin m fl. (Lasse Söderberg) 
 

När man tittar närmare på all skönlitteratur som översatts från spanska under den perioden 
som vi studerar så ser läget procentuellt ut så här:  
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Fig. 12 Skönlitterära verk som översatts från spansktalande länder till svenska i procent 1990-2003. 
 
 
När det gäller portugisiskan i Latinamerika så liknar bilden den av spanskan i och med att 
de tiotals språk som pratades i Brasilien försvann under ockupationen och portugisiskan 
trädde fram som det hegemoniska språket. De verk som översatts från Portugal och 
Brasilien ligger ungefär på samma nivå med mindre än fem böcker per år. 

Portugal och Brasilien

0

1

2

3

4

5

6

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Brazil
Portugal

 
Fig. 13 Skönlitterära verk som översatts från Portugal och Brasilien till svenska i procent 1990-2003. 

6.6 Afrika 
 
Att den afrikanska kontinenten står utanför många av de internationella utvecklingarna är 
ingen nyhet, men att den är marginaliserad även när det gäller kulturellt utbyte är 
häpnadsväckande. Trots att jag är medveten om att några skönlitterära verk kommer till 
svenskan via andra språk såsom engelska, arabiska och andra afrikanska språk så anser jag 
att bilden ser ganska dyster ut. När man tittar på översättningar från franskan som är det 
andra koloniala språket på kontinenten kan vi konstatera att under de 13 år som vi har 
observerat så härstammar endast 21 verk från Afrika. Av dem kommer hela 17 från två 
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nordafrikanska länder, nämligen Marocko (13) och Algeriet (4). En författare, Taher Ben 
Jalloun, står för alla verk som kommer från Marocko. Bilden är inte mycket bättre när man 
tittar på de före detta portugisiska kolonierna. Enbart tre länder, som är ganska 
representativa för svenskt politiskt intresse, är med i bilden: Angola med 3 verk, 
Mozambique med 5 och Kap Verde med 2. Mia Cuoto står för fyra av de fem som kommer 
från Mozambique. 
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Fig. 14 Skönlitterära verk som översatts från franska och portugisiska till svenska, men som härstammar från Afrika, 
1990-2003. 

 
 
Oavsett hur lite skriftlig skönlitteratur som produceras i Afrika kan man ändå konstatera att 
det som översätts till svenska är förvånansvärt lite. Jag undrade vad detta kan bero på: 
översättning, kvalitet, marknaden, kulturskillnader, efterfrågan i Sverige, statligt 
engagemang? Per Wästberg svarade så här: 
 

Nej! Översättningar från engelska och franska är inget problem. Afrika har politiskt hamnat 
i bakvattnet. Sedan 1990 har intresset minskat. Det finns en skillnad mellan vita afrikaner 
och svarta afrikaner. Den europeiska traditionen i Sydafrika märks tydligt i urvalet i 
bokutgivningen. Förlagen är mer kommersiella. Det finns inga bra förutsättningar för 
författarna inne i Afrika. Det finns till exempel inte mycket stipendier och ingen lugn och 
ro. Den latinamerikanska prosan har nått längre och det finns ingen dold litterär skatt i 
Afrika om man nu tror det. Det krävs en massa undervegetation för att liljorna ska kunna 
växa. Fransmännen uppmuntrade till mer litterärt skapande i motsats till de engelska i deras 
respektive kolonier. Det spelar roll med de kulturella begränsningarna för det kräver mer 
engagemang av läsaren. (Per Wästberg) 
 

Det är ganska tydligt att den skönlitterära produktionen som äger rum i Afrika är mer 
begränsad än både i Latinamerika och Asien. Men som vi har sett är detta inte enda 
förklaringen till att så lite afrikansk skönlitteratur finns tillgänglig på svenska.  
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6.7 Sammanfattning 
 
Efter denna statistiska genomgång kan man konstatera att det mest talande fenomenet är 
engelskans dominans i den översatta skönlitteraturen till svenska. På grund av kulturella 
och historiska frågor är denna dominans något förväntad men kanske ändå inte i så stor 
grad. Som vi redan har nämnt representerar den översatta skönlitteraturen från engelska till 
svenska mer än 80%. Efter att ha konstaterat detta faktum är det som fångar ens 
uppmärksamhet hur Afrika och Asien är marginaliserade. Här måste man naturligtvis 
reservera sig för att en del skönlitterära verk från dessa regioner kan ha översatts från andra 
språk. När det gällde Afrika konstaterades att det är lite osäkert hur mycket skriftlig 
skönlitteratur som produceras eftersom det är en region som fortfarande har en stor muntlig 
tradition.17     
 
För att finna någon form av förklaring bad jag några av de experter att jämföra Afrika, 
Asien och Latinamerika i detta avseende.  
 
”I den anglo-amerikanska delen av världen är det många som skriver. Men till exempel i 
Afrika där skrivs det mer än vi vet om. Här på biblioteket köper vi allt som vi bevakar 
genom olika litterära tidsskrifter. Det är främst engelska tidsskrifter men det är sämre med 
Asien och Afrika. Det som är viktigt för oss är att kvalitén ska vara hög.” (Lars Rydquist, 
bibliotekschef för Nobelbiblioteket) 
 
Enligt Styrbjörn Gustafsson (bokförläggare på Tranan som ger ut litteratur från hela 
världen) finns det enorma skillnader i utgivningen även mellan olika länder i samma region. 
”Det ges till exempel ut 10.000 böcker i Brasilien medans det i Ecuador kan röra sig endast 
om ett tiotal. Det finns gott om översättare för den latinamerikanska litteraturen, alltså från 
portugisiska och spanska. Men man kan inte säga samma sak om Afrika som ligger efter. 
Dessutom finns det översättningsproblematik från språk som t ex arabiskan. Här i Sverige 
har resandet och turismen spelat roll för efterfrågan. Det finns även ett tydligt stort behov 
av eländesbeskrivningar om man tittar på marknaden. Men försäljningen påverkar inte våra 
beslut på det sättet. För oss är autenticiteten viktig.” (Styrbjörn Gustafsson) 
 
Förutom produktionen är konsumtionen en viktig del av den skönlitterära världen. 
Svenskarna tillhör ett av de mest läsande folken i världen och detta är resultatet av en lång 
historisk process. I följande avsnitt tittar jag närmare på den svenska läsaren.      
 

VII. Den svenska läsaren 
 
I detta avsnitt kommer jag att fokusera på en av de viktigaste aktörerna i problematiken, 
läsaren. Syftet med kapitlet är att i stora drag bekanta sig med hur viktigt läsandet är i 
Sverige och hur det har utvecklats. Samtidigt presenterar jag resultatet av mina intervjuer 

                                                 
17 Se intervjun med Per Wästberg i förra avsnittet 
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och enkäten angående vikten av skönlitteraturen som en ingång till andra verkligheter och 
som en bro till andra människor och kulturer. 
 
Redan under 1800-talet fick skönlitteraturen i Norden större ekonomisk betydelse. 
Marknader och ekonomiska förlag började utveckla sig på allvar i takt med den växande 
medelklass som ville bygga upp egna hembibliotek. (Furuland 1997) 
 
Under de senaste decennierna har Sverige varit bland de nationer som läser mest. Läsandet 
är till exempel högst i Europa, där Sverige jämte Finland ligger i topp. Circa 85 % av 
svenskarna läser böcker och 40 miljoner böcker säljs årligen, förutom de 80 miljoner 
böcker som lånas varje år. Man har kalkylerat att svenska barn i genomsnitt läser fyra 
böcker i månaden. Detta blir än mer betydelsefullt om man tar hänsyn till alla elektroniska 
medel som ständigt konkurrerar med böcker om barnens uppmärksamhet. (Antoni 2004) 
Det är dock väldigt viktigt att påpeka att de ovannämnda siffrorna säger väldigt lite om 
kvalitén på det som läses.  
  
Enligt den förre kulturministern Leif Pagrotsky är det ovanstående ett resultat av de olika 
prioriteringar som regeringen18 har jobbat med för att främja skönlitteraturen och läsandet. 
Som följd av bokmomssänkningen tillfördes litteraturområdet sammanlagt 75 miljoner 
kronor under åren 1997 och 2005. 19 
 
Det är väldigt sannolikt att prisreformerna har ökat den ekonomiska tillgängligheten av 
böcker. Men det sker också en reaktion i samhället mot de nya massmediala trenderna som 
hotar läsandet som aktivitet. Läsfrämjandet har på sistone varit viktig för många förskolor, 
skolor, bibliotek och olika typer av ideella föreningar. Andra initiativ såsom En bok för alla 
har genom åren betytt mycket för läsandet av skönlitteratur. (ibid) Detta ska dock inte 
överskugga de stora problem som sker inom samhället på detta område. Några hävdar att 
läsandet har ökat bland de grupper som redan läste, medan utvecklingen i andra grupper i 
samhället har gått i den motsatta riktningen. Läs och skrivsvårigheter är ett stort problem 
för många ungdomar. Enligt regeringen sker en kraftig förstärkning av resurserna till skolor 
för att förbättra elevernas läs- och skrivutveckling. (Ibid) 
 
Både den regeringspolitiska diskursen och praxis om stöd till litterära aktiviteter visar på 
den politiska medvetenheten om problematiken. Däremot anser jag att mycket av den 
politiska diskursen om integration och globalisering glöms i den kulturpolitiska agendan. 
Jag menar att ambitionerna om att nå kunskap och förståelse om andra kulturer inte kan 
ignorera de möjligheter som skönlitteraturen och läsandet kan erbjuda. För att förstå de 
motsägelser som finns mellan den politiska diskursen och de faktiska aktionerna måste man 
titta närmare på de förändringar som har skett i de sociala och ekonomiska sfärerna. Vi tar 
än en gång Duelunds modell till hjälp: 
 

                                                 
18 Koalitionsregering mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet 
19 Se regeringens hemsida: http://www.regeringen.se  



 44 

 
Fig. 15 Nordisk Kulturpolitik. Källa: Duelund (2007:22) 

 
Duelund menar att: ”The post-war Nordic cultural policies were basically designed to 
regulate the economic institutions in order to ensure artistic freedom and cultural diversity. 
But today the state and regional and local authorities have joined with the private sector in 
an attempt to strengthen the economic basis of culture and the arts. Economic objectives 
have replaced educational and aesthetic objectives.” (Duelund 2007:22) 
 
Genom att undersöka och jämföra medborgarens önskningar med statens insatser kan man 
testa Duelunds slutsatser. I det följande kommer jag att undersöka hur den svenska läsaren 
upplever problematiken. Kan skönlitteraturen lära oss något om vår verklighet? Kan den 
vara ett sätt att förstå andra kulturer? Behövs det mer utländsk skönlitteratur i svensk 
översättning? Vad är det som bestämmer denna tillgänglighet?  

 
”Ja, jag är samhällsvetare från början och har läst mycket facklitteratur. Nu har jag varit 6 
år i förlagsbranschen och kommit fram till att skönlitteraturen tar mig vidare in i förståelsen 
av andra länder och folk. Det är viktigt med socio-ekonomi och andra ämnen men för att 
komma vidare in i kulturen måste man läsa skönlitteratur för att få tillgång till deras 
referenser och koder. Där finner man det som de rationella samhällsanalyserna inte har 
med. Det är en underskattad del att inte integrera skönlitteraturen inom andra ämnen i 
skolvärlden. Därför att skönlitteraturen kan beröra på alla plan existensiellt etc. Tranan 
jobbar till exempel med Indien där man översätter i båda riktningarna. Ett projekt som 
kallas Indiska biblioteket och vi tänker gå vidare med andra länder. Det är bekymmersamt 
att kritiker, litteraturvetare med flera koncentrerar sig så mycket på den västerländska 
kanon. Stora förlag har till stor del tagit bort samarbetet med andra kontinenter.” (Styrbjörn 
Gustafsson)  

 
”Mer än något. Det är litteraturens främsta uppgift. Dels att visa hur olika kulturer är och 
dels att visa hur lika människor är. Detta kan leda till mer förståelse och tolerans. Det ger 
även språkliga expansioner. Den afrikanska romanen är huvudsakligen traditionell i formen 
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inte så mycket experimenterande. Inte direkt någon magisk realism som man har i 
Latinamerika. Det landet som har mycket fantasi i sin litterära produktion är Nigeria”. (Per 
Wästberg) 

 
Professor Rydén från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund svarar så här: ” Ja, jag 
tror på skönlitteraturen i största allmänhet. Det är en fördel för alla i landet med 
mångkultur”. På liknande sätt svarar Inga Nyman, Asien expert från Stockholms 
universitet, som anser att skönlitteraturen ”är viktig eftersom man får en inblick i en annan 
kultur”. Poeten och översättaren Lasse Söderberg delar samma uppfattning: ” Ja, det är ett 
sätt att lära känna andra länder och seder även politiskt”. Även Lars Rydquist på 
Nobelbiblioteket anser att man ”via ett annat temperament kan man få en bild av andra 
omständigheter. Man får tillgång till andra världar och litteraturen kan fungera som en bro 
till en annan människa”. Jag kan således hävda att det inte finns någon av mina 
respondenter som tvivlade på skönlitteraturens potential som en källa till kunskap om andra 
kulturer och sociala verkligheter.  
 
När jag frågade Lars Rydquist från Nobelbiblioteket om den skönlitteratur som är 
tillgänglig på svenska är representativ för det som produceras i Asien, Afrika och 
Latinamerika svarade han: 
 

Mer eller mindre 90% av det som översätts är anglo-amerikansk litteratur. Detta speglar 
inte världen men påverkar vår kultursyn. Denna anglo-amerikanska dominans är även 
slående inom filmen. Denna etno-centritet är mycket trist och begränsar vår syn på 
omvärlden. Litteraturen har också mycket kort livslängd, ung 1-2 år. (Lars Rydquist) 
 

I samma anda svarade Inga Nyman på frågan: är den kinesiska litteraturen som är översatt 
till svenska representativ för den litteratur som produceras i Kina? Om svaret är nej. Vad 
beror det på: översättning, kvalitet, marknaden, kulturskillnader, efterfrågan i Sverige, 
statligt engagemang… 
 

Nej, det är lite som översätts. Omigen spelar det personliga intresset roll. 
Det skedde en litterär revolution efter 1911. Tidigare ansågs den traditionella romankonsten 
lägre och essäer, dikter högre. I Kina har man berättarcaféer med muntliga berättare. 
Etnocentritet spelar också en roll. Engelskan är så stark och dominerande på marknaden. 
Amy Tan, Han Suyin läses mycket. Båda är halvkinesiskor. Marknaden spelar också en 
viktig roll till exempel Frankfurtmässan där man försöker promota titlar. Efterfrågan spelar 
roll. I Sverige har vi Statens Kulturråd som delar ut litteraturstöd och det finns även 
översättarstipendier. (Inga Nyman) 

 
Om det finns något som de intervjuade var överens om så var det obalansen mellan 
mängden av översättningar från engelska respektive andra språk. Någon som inte är bekant 
med problematiken skulle kunna misstänka att språkkunskaper kan vara en förklaring till 
fenomenet. Jag frågade poeten och översättaren Lars Söderberg om de goda kunskaperna i 
engelska som vi har i Sverige jämfört med andra språk kunde vara en förklaring till varför 
vi översätter mest från engelska och han svarade bestämt: ”Nej, det finns översättare från 
alla språk”. Men det är viktigt att påpeka att det också finns andra intressanta aspekter som 
borde vara med i bilden när man titta närmare på den anglosaxiska dominansen. Professor 
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Rydén pekar på andra dimensioner i problematiken och reflekterar på följande sätt 
angående denna dominans: 
 

Till en del beror det på att historiskt så har den anglosaxiska litteraturen till viss del bestått 
av gångbara genrer. Där har funnits en tradition med underhållande romaner och idag till 
exempel så är deckare en mycket populär genre. Detta är inte bra då det sker på bekostnad 
av att annan litteratur blir undanskuffad. (Rydén) 

 
När respondenterna har förstärkt min övertygelse om denna obalans så vill jag titta närmare 
på hur stor önskan var hos läsarna att denna bild skall förändras. Ja frågade om man skulle 
vilja se ett större utbud av utländsk skönlitteratur i svensk översättning. 
 
Trots den kvantitativa begränsningen av undersökningen kan jag väldigt lugnt hävda att 
läsarna av skönlitteratur i stort sett är eniga om att skönlitterära verk kan ge oss insikt i 
andra kulturer och samtidigt vill de flesta se ett bredare utbud av skönlitteratur. Hade 
myterna om de perfekta marknadsmekanismerna varit sanna hade det skönlitterära utbudet 
sett annorlunda ut. När jag frågade Professor Rydén om staten ska dra sig ur och lämna det 
skönlitterära området och låta marknaden styra så svarade han: ”Litteraturstödet är 
nödvändigt. Kvalitetsbedömning är ett viktigt alternativ till den nakna marknadsekonomin”. 
Det är dock viktigt att påpeka att marknadens styrning av den skönlitterära processen är 
oerhört stark. Så här beskriver Lasse Söderberg hur marknaden har skapat olika litteraturer: 
 

Ibland kommer förlagen med en beställning och ibland kommer jag själv med förslag om 
något som jag tycker borde översättas. Det är mycket svårare att föreslå något till de stora 
förlagen. Frankfurtmässan är den internationella marknadsarenan där mycket av de litterära 
transaktionerna görs. Man kan prata om två olika litteraturer: marknadslitteraturen och den 
litteratur som står utanför marknaden. (Lasse Söderberg) 

 
Hur kan man bemöta denna situation och hantera de viktiga frågor som marknaden inte är 
uppbyggd för. ”Ja, det är viktigt att vidga läsandet. Man kan ha föreläsningar för 
bibliotekspersonal så att de känner till mer om skönlitteratur. Mer än hälften av lånen är 
skönlitteratur och då är det viktigt att bibliotekarien kan ledsaga en till utveckling av 
läsandet. Tyvärr har man släppt en del av folkbildningsidealet. Att hantera information är 
inte detsamma som att hantera skönlitteratur”. (Lars Rydquist) Andra sätt är att stimulera de 
aktörer som kan spela en aktiv roll i sammanhanget: 
 

Förlagsstimulans till till exempel Tranan och Leopard från SIDA och Statens Kulturråd. 
Romanen som genre är en import och SIDA satsar mer på teater, musik och konst än på 
litteratur. Distributionen är dålig i Afrika och materiella omständigheter står i vägen. Olika 
litterära priser kan lyfta fram ett författarskap till exempel Afrikas röst (ett pris och ett 
kontrakt) Yvonne Vera har fått det. Detta kan öka nyfikenheten för denna litteratur. (Per 
Wästberg) 

 
Allt detta syftar på behovet av större statligt engagemang och en vettigare kulturpolitik där 
man tar hänsyn till de andra politiska mål som finns på agendan som till exempel bättre 
interkulturell interaktion, samarbete med andra länder och skapandet av fred. Dessa frågor 
är djupt relaterade till varandra.  
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Materialet som har presenterats här ger en ganska enhetlig åsikt om huruvida 
skönlitteraturen är en bra källa till förståelse av verkligheten. De flesta av de intervjuade 
anser att skönlitteraturen kan fungera som en bro för att förstå och lära sig om andra 
kulturer och människor. Samtidigt ansåg många att det finns ett begränsat utbud när det 
gäller litteratur från andra länder.  
 
I nästa avsnitt kommer jag att göra en sammanfattning av de viktigaste lärdomarna som vi 
kan dra från denna inledande undersökning i ett mycket komplicerat ämne. 

VIII. Studiens resultat och slutliga kommentarer 
 
Uppsatsen syfte var att studera tre ämnen som är djupt relaterade. För det första, ville jag ta 
reda på skönlitteraturens potential som kulturförmedlare och kunskapsbärare. För det andra, 
ville jag kartlägga utländsk skönlitteraturs tillgänglighet i svensk översättning. Och för det 
tredje, ville jag förstå vilka förklaringar som kunde ligga bakom denna tillgänglighet. 
 
För att uppnå uppsatsens syfte har fem relaterade frågor undersökts. Några av dessa var av 
allmän karaktär medan andra var specifika för den svenska kontexten. Den första frågan 
behandlade ett ämne som kan vara allmängiltigt: Kan skönlitteraturen spela en roll som 
kulturell bro? Trots att frågan kräver djupare och mer systematisk forskning var mina 
respondenter eniga om att skönlitteraturen kan uppfylla denna roll. Jag har också hittat 
bekräftelse för detta i mina sekundära källor, såsom i t.ex. Novitz (1987), Furuland & 
Svedjedal (1997), Baumann (1998), och Nilsson (1999). 
 
Denna uppfattning delas också av den politiska diskursen som man kan se till exempel i de 
kulturpolitiska målen som den svenska staten har följt sedan 70 talet, särskilt 
mångfaldsmålet och internationaliseringsmålet. Kapitel sju ger exempel på den politiska 
diskursen angående ämnet. Det är viktigt att påpeka att det skönlitterära uppfyller en 
funktion som skiljer sig från det som ren fakta uppfyller. Vilket gör att rena faktaböcker 
aldrig kan vara ett substitut för det skönlitterära. Några av mina respondenter underströk 
detta, se intervjuerna med Wästberg, Söderberg, Nyman, Rydqvist och Gustavsson. 
 
Den andra frågan undersökte tillgängligheten av utländsk skönlitteratur i svensk 
översättning och den tredje dess geografiska fördelning. Under de år som uppsatsen 
behandlar har det översatts mer än tusen verk per år. En respektabel siffra för ett 
befolkningsmässigt litet land. Däremot fanns det en stor skillnad mellan hur de olika 
språken och geografiska regionerna var representerade. Mer än 80% av det som översatts 
var anglosaxiskt och vissa språk var nästan obefintliga i det skönlitterära utbudet. Att 
engelskan var det mest representerade språket kom inte som överraskning för mig, men att 
det dominerade så starkt vara inte så väntad. Det var också en överraskning att stora språk 
som spanska hade en lägre representativitet än t.ex. franska och tyska. Dessa skillnader har 
många dimensioner som går från kulturella till historiska men också politiska.  Jag har 
behandlat ämnet ingående i kapitel fem och materialet väcker många intressanta 
forskningsfrågor.  
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Genom den fjärde frågan försökte jag hitta förklaringar till dessa skillnader. Här har jag, 
med hjälp av ett kritiskt realistiskt ramverk, och två specifika analys modeller försökt att 
kartlägga de strukturer och processer som kan hjälpa oss att förstå viktiga dimensioner. Den 
första modellen (Darntons modell) följer bokens livscykel och avslöjar viktiga strukturer, 
processer och aktörer. Den andra modellen (Duelunds modell) sätter problematiken i ett 
större socio-ekonomiskt och politiskt perspektiv. Genom att kombinera dessa har jag lagt 
fram några förslag för att kartlägga de viktigaste strukturerna och mekanismerna som finns 
i den svenska kontexten. Trots att Sverige är ett litet land så har det funnits en lång tradition 
av skönlitterär konsumtion, och en väsentlig del av de skönlitterära verken som läses 
kommer utifrån. Under en lång period var kulturpolitiken kontrollerad av staten. På senare 
decennier har man dock märkt en mer aktiv roll av den privata sfären i kulturpolitiken. 
 
Till sist vill jag hävda att det finns motsägelser mellan de kulturpolitiska målen av 
mångfald och internationalisering och den verklighet man möter i det skönlitterära utbudet. 
En marknad där mer än 80% av utbudet kommer från ett och samma språk kan inte hävda 
en lyckad mångfald och internationalisering.  
 
Uppsatsen har också visat att ämnets komplexitet kräver en omfattande, djup och integrerad 
analys för att kunna belysa de tendenser som äger rum och de strukturer som bestämmer 
hur vissa effekter uppstår. I denna kontext anser jag att kritisk realism har varit ett givande 
teoretiskt verktyg som har hjälpt mig att närma mig ämnet på ett för mig nytt sätt. Jag 
hoppas att uppsatsen väcker intresse för ett viktigt och spännande men fortfarande ganska 
outforskat ämne. 
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Bilagor 

Bilaga I. Sammanställda listor över översatt skönlitteratur för vuxna 1990-2003 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 
Engelska 1082 985 817 906 773 803 734 822 851 791 812 810 818 845 
 
Franska 64 58 46 38 33 29 31 20 25 28 35 26 35 36 
 
Portugisiska 4 7 2 3 4 7 2 4 7 9 5 9 10 7 
 
Spanska 21 15 21 19 11 14 10 9 15 10 9 10 13 9 
 
Italienska 9 9 14 9 6 10 9 13 10 14 8 15 11 6 
 
Tyska 31 46 27 24 19 18 15 17 16 25 19 24 21 17 
 
Nederländska 2 4 2 3 9 8 2 10 5 5 2 12 10 7 
 
Grekiska 4 0 3 1 3 3 3 5 3 4 2 1 5 2 
 
Nordiska 69 60 42 62 61 51 63 59 44 70 87 76 78 91 
 
Öst-
Europeiska 49 41 26 21 29 37 26 18 27 33 23 22 30 42 
 
Asien 16 10 11 10 16 12 13 6 16 19 18 21 13 21 
 
Afrika 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 
Flera språk 13 14 15 7 13 13 21 16 6 11 7 2 5 7 

 

Bilaga II. Underlag för intervjuerna. 
 
Intervju med Stybjörn Gustafsson: förläggare på bokförlaget Tranan. 
 

1. Enligt min erfarenhet spelar skönlitteraturen en oerhört viktig roll i den 
interkulturella kommunikationen. Vad har du för uppfattning angående detta? 
Vågar man at referera till skönlitteraturen som en kulturell bro? 

 
2. Kan ni jämföra lite om det finns skillnader mellan litteratur från Afrika, Asien och 

Latinamerika a) angående den litterära produktionen b) Kulturella dimensionen 
Kan man göra skillnader eller ser det någorlunda lika ut? c)Efterfrågan i Sverige? 

 
3. Hur ser beslutsprocessen ut bakom de böcker ni publicerar? Hur bestäms det vilka 

böcker som ska ges ut? 
 

4. Får ni statligt stöd och i så fall hur fungerar den processen? 
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Intervju med Inga Nyman: Asien expert. (25/3 -03) 
 

1. Enligt min erfarenhet spelar skönlitteraturen en oerhört viktig roll i den 
interkulturella kommunikationen. Vad har du för uppfattning angående detta? 
Vågar man att referera till skönlitteraturen som en kulturell bro? 

 
2. Hur har politiken påverkat översättningen av kinesisk litteratur till svenska? 

 
3. Är den kinesiska  litteraturen som är översatt till svenska representativ för den 

litteratur som produceras i Kina? Om svaret är nej. Vad beror det på: översättning, 
kvalitet, marknaden, kulturskillnader, efterfrågan i Sverige, statligt engagemang… 

 
4. Har du några synpunkter på tillgängligheten av den kinesiska skönlitteraturen på 

svenska både på biblioteken och i bokhandeln. 
 
5. Hur tycker du man ska klassificera och vem ska räknas som en kinesisk författare? 

 
 
Intervju med Lars Rydqvist: föreståndare på Nobelbiblioteket. 
 

1. Enligt min erfarenhet spelar skönlitteraturen en oerhört viktig roll i den 
interkulturella kommunikationen. Vad har du för uppfattning angående detta? 
Vågar man att referera till skönlitteraturen som en kulturell bro? 

 
2. Är den litteratur som ni har här representativ för den litteratur ( översatt  till 

svenska) som produceras i Asien, Afrika och Latinamerika? Om inte vad beror det 
på? 

 
3. Hur tycker du man ska klassificera olika författare? Alltså genom språket de skriver 

på eller genom det land de kommer från eller befinner sig i. 
 

4. Kan ni jämföra lite om det finns skillnader mellan litteratur från Afrika, Asien och 
Latinamerika angående den litterära produktionen? 

 
5. Hur ser inköpspolitiken ut? 

 
6. Anser du att det är viktigt att främja läsandet av litteratur från andra kontinenter 

och i så fall kan du ge exempel på hur man gör detta?  
 
Intervju med Per Wästberg: författare och Afrika expert. (25/3 -03) 
 

1. Enligt min erfarenhet spelar skönlitteraturen en oerhört viktig roll i den 
interkulturella kommunikationen. Vad har du för uppfattning angående detta? 
Vågar man att referera till skönlitteraturen som en kulturell bro? 
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2. Såvitt jag vet har den muntliga traditionen dominerat historiskt sett i Afrika men på 
senare tid har den skriftliga vuxit fram. Kan du säga några ord om denna process? 

 
3. Är den afrikanska litteraturen som är översatt till svenska representativ för den 

litteratur som produceras i Afrika? Om svaret är nej. Vad beror det 
på:översättning, kvalitet, marknaden, kulturskillnader, efterfrågan i Sverige, statligt 
engagemang… 

 
4. Har du några synpunkter på tillgängligheten av den afrikanska skönlitteraturen på 

svenska både på biblioteken och i bokhandeln. 
 

5. På sistone har jag börjat ha svårigheter med att veta vem som är vem och vad som 
är vad i den litterära klassifikationen. T ex vem som representerar vad? Författare 
som bor i Europa och skriver på västerländska språk men som klassificeras som 
afrikanska författare t ex Ben Okri. Hur tycker du man ska klassificera och vem ska 
räknas som en afrikansk författare? 

6. Anser du att det finns något specifikt man kan göra för att få fler människor att läsa 
skönlitteratur från Afrika? 

 
7. Framtiden? 

 
Intervju med Per Rydén: Litteraturprofessor vid Lunds universitet. (16/06/2005) 
 
1. Enligt min erfarenhet spelar skönlitteraturen en viktig roll i den interkulturella 
kommunikationen. Vad har du för uppfattning angående detta? Anser du att man kan 
referera till skönlitteratur som en kulturell bro? 
 
2. Anser du att det finns strukturer och mekanismer som skulle kunna hjälpa oss att förstå 
det urval av utländsk skönlitteratur som vi har översatt till svenska? Och i så fall vilka är 
dessa strukturer och mekanismer? 
 
3. Skulle du med hjälp av dessa strukturer och mekanismer kunna förklara varför det 
anglosaxiska dominerar?  
 
4. Tycker du det är viktigt att värna den geografiska mångfalden på bokmarknaden och i så 
fall hur?  
 
5. Ska kulturpolitiken vara engagerad eller ska marknaden styra? 
 
Intervju med Lasse Söderberg: författare och översättare. (16/06/2005) 
 
1. Enligt min erfarenhet spelar skönlitteraturen en viktig roll i den interkulturella 
kommunikationen. Vad har du för uppfattning angående detta? Anser du att man kan 
referera till skönlitteratur som en kulturell bro? 
 
2. Hur fungerar interaktionen mellan dig och förlagen i din egenskap som översättare? 
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3. Kan brist på översättare vara en förklaring till den snedvridna geografiska fördelningen 
när det gäller utgivningen av utländsk skönlitteratur översatt till svenska? 
 
4. Vet du om det finns Latinamerikansk litteratur som kommer från Latinamerika men som 
översätts först från engelska? 
 
5. Hur är det med tillgängligheten av den Latinamerikanska litteraturen? 
 


