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Inledning 

Föreställ dig att du befinner dig i ett land vars språk du inte behärskar. Till 

hjälp har du en tolk som översätter allt du säger och allt som sägs dig. Om man 

tänker sig en liknande situation blir det tydligt vilken viktig roll tolken har som 

förmedlare. Det står också klart att det handlar om en person som tvingas göra 

avvägningar. Förmedlingen är färgad av individen och du måste förlita dig på 

dennes goda omdöme, en sak kan uttryckas på många sätt. Vid skönlitterära 

översättningar uppstår en viss sorts problematik. Det är viktigt att översättaren 

finner ett uttryck och en stil som rättvist kan representera ett original, men vem 

avgör när det är uppnått och vem är det som utför översättningsarbetet?  

Avsikten med denna magisteruppsats är att undersöka ramverket för 

översättningsprocessen ur ett litteratursociologiskt perspektiv. Översättarens 

roll är i allmänhet genomskinlig, man tar för givet att de svenska 

formuleringarna tillhör upphovsmannen eller -kvinnan fast de i själva verket 

inte är de ursprungliga. Litteraturen har passerat en mellanhand, som avgör vad 

som utgör den svenska versionen av ett verk, något Christina Gullin påpekar i 

Översättarens röst (2002).1  

Översättaren får sina uppdrag av förlagen, vilket leder undersökningen dit. 

Hur gör förlagen urvalet när det gäller vilken skönlitteratur som ska översättas, 

hur går importen till och vem anlitar de för att översätta vad?2 Den här studien 

vill försöka ge en bild av, och problematisera,  samarbetet mellan översättare 

och förlag vilket utgör grunden för översättningsverksamheten. Den 

importerade litteraturen utgör en stor del av bokutbudet och påverkar därmed 

vårt kulturklimat. I förlängningen avgörs här vilket urval av översatt 

skönlitteratur som biblioteken kan förmedla.  

                                                   
1 Gullin, Christina, 2002, Översättarens röst, s.7. 
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Forskningsöversikt 
Inför magisteruppsatsarbetet har jag huvudsakligen närmat mig två 

forskningsområden och utgått ifrån de delar av dem som ligger mitt ändamål 

närmast. Vad gäller översättning har det främst handlat om forskning som 

beskriver översättningsteori och dess historia. För övrigt har jag funnit att 

studierna har uppehållit sig vid översättarens konkreta hantverk, det vill säga 

ingående språkstudier av olika slag, men även vid jämförelser och analyser av 

specifika översättningar. Det finns dock ett par betydande svenska studier som 

beskriver översättaren och översättningslitteraturen, och de presenteras här. 

Den gren inom litteratursociologisk forskning som beskriver 

bokbranschens instanser och funktioner, vill visa den litterära världens 

förutsättningar. Modellerna som har tecknats för att spegla dessa system tycks 

dock inrikta sig på inhemsk litteratur och inkluderar därmed inte översättaren 

och dennes arbete.  

Forskningsöversikten inleds med att kortfattat ge inblick i utvecklingen av 

forskningsområdet som behandlar översättning, Translation Studies, och 

fortsätter med nedslag i den del av litteratursociologisk forskning vars syfte är 

att beskriva bokmarknaden. Översikten avslutas med en presentation av viktiga 

svenska bidrag som belyser översättarens historiska och samtida roll. 

Translation Studies 
Christina Gullins Översättarens röst har varit användbar som utgångspunkt för 

orienteringen vad gäller forskning som berör översättning. Inledningsvis ger 

Gullin en överblick över forskningsfältet Translation Studies, vilket är en 

relativt ung disciplin som har rört sig från att se på översättning som överföring 

av en text från ett språk till ett annat, till att betrakta det i en större kulturell 

kontext. För att fördjupa förståelsen av översättningsprocessen har man 

övergått till att betrakta översättaren som en individ präglad av sitt sociala 

 
2 Gullin, 2002, s. 192. 
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sammanhang. Forskningen intresserar sig för den översatta litteraturens 

betydelse, i förhållande till hur villkoren för dess tillkomst är beskaffade.3

The Translation Studies Reader (2004) är en antologi bestående av texter 

som har varit betydelsefulla för forskning inom översättning. Den går 

systematiskt igenom utvecklingen från 1900-talets början fram till nutid och 

varje kapitel inleds med en kort sammanfattning av hur utgångspunkterna för 

forskningen sett ut vid olika årtionden. 

Disciplinen har sitt ursprung i antiken, då teoretiserandet kring 

översättning inte alls var lika systematiserat som idag, utan uppkom inom 

retorikens ämnesområde. Cicero (106-43 f. Kr) använde översättning som ett 

medel för att förnya och förbättra sina tal, genom att studera främmande språks 

retoriska modeller. Översättning av grekiska och latin ingick även i de 

romerska akademiska språkstudierna. Vad man fäste uppmärksamheten på vid 

denna tid var främst de lingvistiska aspekterna av översättning, man översatte 

på ordagrann nivå. Under den sena antiken då Bibeln översattes från hebreiska 

till latin, framhölls istället innehållet och den främmande texten. 

Översättningen betraktades endast som en bärare av det religösa budskapet. 

Översättning skedde inte längre ord för ord, eftersom ett sådant synsätt ansågs 

inverka på överföringen av det gudomliga budskapet. Texten mystifierades och 

översättaren ville teckna dess känsla, vilket resulterade i tolkningar av 

originalet. Motsättningen mellan dessa två förhållningssätt till översättning 

lever kvar i modern tid. 4  

Under 1900-talets början grundade sig översättningsteorin i tyska litterära 

och filosofiska traditioner. Översättningen betraktades som en tolkning vilken 

innebar en förändring av originalet. Detta betydde att översättningen ansågs 

vara en självständig text som visserligen härstammade från ett original men var 

ett verk i sin egen rätt. Två riktningar präglade forskningen vid den här tiden, 

en som uppehöll sig vid formalistiska aspekter och en inriktning som var 

funktionalistisk och kopplade översättningen till sin kontext.5  

                                                   
3 Gullin, 2002, s. 26 f. 
4 The Translation Studies Reader, 2004, s. 13 ff. 
5 The Translation Studies Reader, 2004, s. 72 f. 
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Vid 1900-talets mitt kretsade forskningen i huvudsak kring begreppet 

translatabiblity, det vill säga huruvida en text är översättningsbar eller inte. 

Forskare inom filosofi, litteraturkritik och lingvistik, problematiserade frågan 

om man genom översättning kunde överbygga de skillnader som präglar olika 

kulturer och språk. Åsikterna om detta gick isär, inläggen i debatten växlade 

mellan djup pessimism och ett mer optimistiskt förhållningssätt. De som 

företrädde den tidigare kategorin hävdade att ett originalverk var särpräglat i 

den grad att ingen översättare kunde göra det rättvisa. Översättaren begick 

därmed en ogärning gentemot originalet genom att anpassa översättningen till 

den mottagande publiken.6  

Ekvivalens är ett begrepp som blev centralt från och med 1960-talet. 

Översättning sågs som en process vilken kommunicerade med den främmande 

texten. Ekvivalens studerades utifrån textinriktade analyser, och hade 

grammatiskt och stilistiskt fokus. Dikotomien word-for-word och sense-for-

sense som härstammar från antiken aktualiserades återigen. Det innebar att 

översättningen antingen skulle stämma överens inpå ordnivå med originalet 

och därmed vara trogen originalets kulturella och litterära värden eller också 

att den skulle den anpassas till den mottagande kulturens värderingar och 

språk, och i viss mån maskera att en översättning hade ägt rum.7

Under 1980-talet började Translation Studies träda fram som en disciplin. 

Ämnet var tvärvetenskapligt med inslag av lingvistik, litteraturkritik och 

filosofi. Utifrån skilda perspektiv undersöktes en egenartad problematik, en 

form av internationell litterär kommunikation. Översättningar ansågs inneha en 

viss autonomi, vilket förenade angreppssätten. Därutöver hade perspektiven 

fundamentala skillnader när det kom till teori och metod. Översättningar hade 

sedan tidigare ansetts ha ett egenvärde, men forskningen blev i och med 

diskursanalys, semiotik och poststrukturalistisk analys mer systematisk. Man 

frångick tidigare fokus på ekvivalens och intresserade sig för aspekter med 

större kulturell spännvidd, likt kommersiella syften och politiska motiv. 

Forskningen inriktades på översättning inom den mottagande kulturens 

                                                   
6 The Translation Studies Reader, 2004, s. 111 f. 
7 The Translation Studies Reader, 2004, s. 148. 
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kontexten, så kallad target orientation. Översättningen betraktades som en 

manipulering av en utländsk text, snarare än att den representerade en renodlad 

kommunikation mellan två kulturer. I och med poststrukturalismen betraktades 

inte översättningen som en version av ett original, utan som ett ifrågasättande 

eller en dekonstruktion. Det fanns återigen en stor skepticism om översättning 

överhuvudtaget var möjligt att utföra. Under denna period följde även 

psykoanalytiska, feministiska och marxistiska perspektiv, vilka ville 

medvetandegöra hierarkier i språkbruket, och se på översättning ur ett 

ideologiskt perspektiv.8  

Translation Studies är numera en disciplin som har gett upphov till olika 

former av översättarutbildningar och forskning i växande mängd. De teoretiska 

angreppsätten från tidigare årtionden lever kvar, samtidigt som nya inriktningar 

har uppstått, som kritisk diskursanalys och postkolonialism. Det har dessutom 

uppstått en ny tvärvetenskaplig disciplin, Cultural Studies, vilken är en 

smältdegel av  bland annat litteraturteori och antropologi. Detta perspektiv 

mynnar ut i undersökningar som belyser de sociala effekterna av översättning, 

dess etiska och politiska konsekvenser.9

Bokmarknad 
I antologin Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle (1997) har 

redaktörerna Lars Furuland och Johan Svedjedal sammanställt de texter som de 

menar är grundläggande för det litteratursociologiska forskningsområdet.  

Lars Furuland bidrar med en modell över den litterära processen, hur ett 

verk transporteras från produktion till distribution och konsumtion. Furuland 

beskriver att det samtidigt tillskrivs värderingar på produkten, till exempel i 

form av litteraturkritik, vilket påverkar den tillgänglighet och spridning verket 

får. Furuland beskriver sitt system som att vara anpassbart till olika tider och 

politiska situationer.10  

                                                   
8 The Translation Studies Reader, 2004, s. 222 ff. 
9 The Translation Studies Reader, 2004, s. 325 f. 
10 Furuland, Lars, 1997, ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess forskningsfält”, s. 40f. 
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Johan Svedjedal menar att litteratursociologin är av tvärvetenskaplig 

karaktär. Svedjedal delar in områdets forskning och syfte under tre rubriker, 

samhället i litteraturen, litteraturen i samhället och litteratursamhället. Den 

första kategorin har som inriktning att studera hur litteraturen skildrar den yttre 

verkligheten, där aspekter som genus och klass kan vara centrala. I kategori två 

läggs tyngden vid att se hur litteraturen kan göra avtryck på sin omvärld, 

exempelvis i form av förmedlare av politiska idéer. Den tredje kategorin är 

inriktad på bokmarknadens villkor, där översättningen som fenomen kan vara 

ett studieobjekt.11   

I ”Bortom bokkedjan: Bokmarknadens funktioner: en ny modell och några 

exempel” kritiserar Svedjedal den furulandska versionen av den litterära 

processen för att ge en förlegad bild av bokbranschen. Svedjedal tillmäter dock 

modellen betydelsen av att vara den illustration som hitintills bäst har beskrivit 

bokmarknadens funktioner. Modellen har fördelen av att vara överskådlig, men 

samtidigt är överskådligheten kanske missvisande. De olika yrkeskategorier 

som Furuland inordnar under produktions- och distributionsleden har ofta 

arbetsuppgifter som går in i varandra utöver de uppgifter som i huvudsak 

präglar yrkena. Förläggare säljer ibland böcker utan mellanhand och ikläder sig 

därmed rollen som bokhandlare, bokhandlare anordnar i sin tur utlåning av 

litteratur mot en viss summa pengar och närmar sig i och med det bibliotekets 

funktion. Datoriseringen har medfört nya möjligheter för publicering som kan 

ske oberoende av de instanser som tidigare var oumbärliga, likt förlag och 

äldre former av distributionskanaler. Vill man beskriva bokbranschen måste 

man lämna de linjära modellerna därhän och tänka om, menar Svedjedal.12 Det 

är dessutom svårt att skapa en rättvisande modell då nya yrkesformationer har 

dykt upp i och med alternativa publiceringsmöjligheter, dessa grupper strider 

med de etablerade om utrymmet i bokbranschen, och innan förhållandena är 

fixerade går de inte att föra in i en bokkedja. Istället för att fokusera på 

                                                   
11Svedjedal, Johan, 1996, ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess 
grundtaganden”, s. 72 ff. 
12 Svedjedal, Johan, 1999, ”Bortom bokkedjan: Bokmarknadens funktioner: en ny modell och några 
exempel”, s. 5 ff. 
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individer och institutioner, undersöker Svedjedal yrkenas struktur och 

funktioner.13  

Peer E Sørensen beskriver i ”Elementär litteratursociologi” (1973) att den 

litterära institutionen har uppkommit i samband med det borgerliga samhället 

under 1900-talets början. Institutionen utgörs av kapitalistiska värden som är 

villkor för kulturens spridning. Kulturen har blivit en varuform, och då detta 

sker etableras en publik och en kritikerkår. Ämnar man att undersöka den 

litterära institutionen måste relationerna mellan de olika agenter som befolkar 

institutionen utforskas. Enligt Sørensen är dessa relationer det som är samhället 

i institutionen.14

Arne Melberg argumenterar i Den litterära institutionen: Studier i den 

borgerliga litteraturens sociala historia (1975) för en riktning av 

litteratursociologisk forskning som betraktar litteraturen som en av många 

institutioner i samhället. Institutionen markerar ett litterärt fält som är 

uppbyggt av en materiell och en immateriell del, den tidigare består bland 

annat av förlag och konsumenter, den senare av till exempel formaspekter och 

genrer, och dessa delar utgör och bestämmer vad som ska kallas litteratur och 

vem som kan tillskrivas att vara författare. Dessa litterära villkor skapar 

förutsättningar för produktionsförhållandena vad gäller litteratur, vilka 

benämns vara en institution. Den litterära institutionen förändras i takt med 

tiden och i samband med samhällets förändringar i stort.15 Melberg beskriver 

Furulands modell som att vara en kommunikationsmodell där verket 

transporteras från författare till läsare och litteraturen skapas på anhalterna där 

emellan. Vad som kritiseras är att systemet verkar vara av sluten karaktär och 

avskärmat från samhället i övrigt. Utifrån Melbergs perspektiv, som förutsätter 

en förankring i litteraturen,  reduceras härmed verket till ett objekt som intar 

olika roller beroende på var i processen det befinner sig. Verket är manuskript i 

produktionsledet, en vara i marknadsledet, och ett objekt att konsumera i 

konsumentledet. Tyngdpunkten ligger på varusituationen enligt Melberg, som 

                                                   
13 Svedjedal, Johan, 1999, s. 10 f. 
14 Sørensen, Peer E, 1973, ”Elementär litteratursociologi”, s. 48 f. 
15 Melberg, Arne, 1975, Den litterära institutionen: Studier i den borgerliga litteraturens sociala 
historia, s. 22f.  
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underbygger den traditionellt borgerliga synen på litteratur som något 

autonomt och frånkopplat samhället i övrigt.16 Kritiken är inte helt oberättigad, 

men Furuland och Melberg representerar två olika riktningar inom 

litteratursociologin. En del analyser begränsar sig till att undersöka det yttre 

ramverket för bokmarknaden och då ryms inte litteraturanalys inom den utsatta 

forskningsuppgiften. En forskningsansats borde inte dömas ut för att den inte 

uppfyller det som ett annat slag av analys kräver ska ingå som studieobjekt. 

Modellen över den litterära processen, kan tvärt emot vad upphovsmannen 

själv hävdar, sägas illustrera en specifik tid och då rådande förutsättningar. 

Dessa kan numer tyckas förlegade när det finns alternativa vägar att gå när det 

kommer till publicering till exempel. Även modellens form kan inge känslan 

av att förhållandena är mindre komplicerade än vad de är, samtidigt som 

modellen med tydlighet visar de grundläggande stegen i bokbranschen. Vad jag 

hävdar saknas, med tanke på att Sveriges skönlitterära bokutgivning till hälften 

består av översatt litteratur, är någon form av angivelse om översättarens plats i 

detta kretslopp. De tycks förbli osynliga i detta sammanhang.   

Itamar Even-Zohar är professor i ”Cultural Research” vid universitetet i 

Tel Aviv. Sätet har varit betydelsefullt för Translation Studies sedan 1960-

talet, och har färgats av dess inriktning på poetik och semiotik. Even-Zohars 

kollega Gideon Toury, har i Descriptive Translation Studies and beyond 

(1995) bidragit med forskning angående de normer som styr översättning.  

Even-Zohar presenterade först sin teori om det litterära polysystemet på 

1970-talet, men har sedan dess modifierat den upprepade gånger, men 

huvudsakligen i publikationen Polysystem Studies (1990). Forskningen har sin 

grund i den ryska formalismen från 1920-talet och den tjeckiska 

strukturalismen. Even-Zohar påpekar att det lever kvar en stereotyp 

uppfattning om den ryska formalismen. I allmänhet betraktas ansatsen som 

uteslutande statisk och inte  hänsynstagande till historiska omständigheter i sin 

tolkning. Det som Even-Zohar kallar den dynamiska funktionalismen är en 

riktning som uppstod inom funktionalismens senare ålder och som ingen har 

                                                   
16 Melberg, Arne, 1975, s. 18 ff. 
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fäst uppmärksamhet vid eftersom den frångår strukturalismens mest uppenbara 

kännetecken. Den dynamiska funktionalismen betraktar litteraturen ur ett 

makroperspektiv, där sambanden mellan producent, konsument och den 

institution som är dem överordnad används som utgångspunkt.17 Even-Zohar 

har bland annat studerat den översatta litteraturens del i detta system, och 

beskriver hur den kan spela en mer eller mindre  framträdande roll. Even-Zohar 

utgår ifrån ett makroperspektiv i sin forskning och undersöker hur 

översättningslitteratur har påverkat inhemsk litteratur och språk i historiska 

skeden. Slutligen övergår studien dock till att bli en ingående språk- och 

textanalys.  

En uppsats som ger ett nytt perspektiv på bokmarknaden är Linda 

Göthbergs ”Man måste fan tro på en författare...”. En magisteruppsats om 

Sveriges litterära agenter och deras verksamhet (2001). Den behandlar 

dynamiken som har uppstått på det litterära fältet efter de litterära agenternas 

inträde på marknaden, vilka till viss del har med införseln av utländsk 

skönlitteratur att göra, men som framförallt representerar svenska författare på 

den inhemska och utländska bokmarknaden. 

Översättarens roll 
Yvonne Lindqvists avhandling Översättning som social praktik. Toni Morrison 

och Harlequinserien Passion på svenska (2002) kom mig till handa i slutet av 

uppsatsskrivningsprocessen. Lindqvists och min studie har samma teoretiska 

utgångspunkter och gemensamma beröringspunkter i vår undersökning. 

Lindqvist använder sig av polysystemteorin, Gideon Tourys teori om normer 

och av Pierre Bourdieu verktygslåda för att sätta fingret på översättandets 

sociala praktik. Sammansättningen av dessa teoretiska perspektiv är inte 

långsökt. Even-Zohar har haft stor betydelse för utvecklingen inom Translation 

Studies, och då Toury tillhör samma universitet och forskartradition är steget 

inte långt dem emellan. Korsreferenser förekommer nästan alltid mellan de 

båda i deras texter. Det som skiljer våra studier åt är dels användningen av 

                                                   
17 Even-Zohar, Itamar, 1990, Polysystem Studies, s.1 ff. Se även Gullin, 2002, s. 32 ff. 
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teorierna och skillnaden på studieobjekt. Yvonne Lindqvist löper linan ut med 

polysystemteorin och gör en jämförande textanalys. I min studie används 

polysystemteorin som en generell utgångspunkt, eftersom den visar på den 

översatta litteraturens betydelse i ett lands litterära system. Det är de normer 

som sätts i bruk vid det konkreta översättningsarbetet som Lindqvist uppehåller 

sig vid, medan jag i denna studie endast fokuserar på en annan typ av normer, 

de som går att utläsa i förlagspersoners utsagor. Studierna närmar sig vid 

varandra vid partier som beskriver översättningens ”produktionsprocess” som 

Lindqvist uttrycker det.18 Jag uppehåller mig helt vid ett 

bokmarknadsperspektiv eftersom uppsatsens syfte är att studera samspelet 

mellan förlag och översättare. Lindqvist vill utifrån textanalys visa att 

översättningens utformning styrs av huruvida verket anses vara ”hög eller –

lågprestigelitteratur”, och hur olika kriterier gäller för vad som anses vara en 

god översättning beroende på vilken uppdragsgivare det handlar om.19 

Lindqvist och jag behandlar samma grupper av aktörer på det litterära fältet, 

men vi använder de teoretiska perspektiven på olika sätt, detta beroende på att 

vi har olika studieobjekt och syften med våra undersökningar. 

Stina Hansson har i ”Afsatt på swensko”. 1600-talets tryckta 

översättningslitteratur (1982) gjort en omfattande undersökning av 

översättarverksamheten och den översatta litteraturen under den givna 

perioden. Då översättarens historiska värde är intressant inför studiet av den 

samtida rollen, återknyter jag till Hansson i bakgrundskapitlet. 

Greta Hejlm-Milczyn gör nedslag i enskilda översättares historia och 

villkor i ”Gud nåde alla fattiga översättare”. Glimtar ur svensk skönlitterär 

översättningshistoria fram till år 1900 (1996).  

                                                   
18 Lindqvist, Yvonne, 2002, Översättning som social praktik. Toni Morrison och Harlequinserien 
Passion på svenska, s. 55. 
19 Lindqvist, Yvonne, 2002, s. 222 ff. 
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Teoretiska utgångspunkter 

 
Denna undersökning utgår i huvudsak ifrån två teoretiska perspektiv som har i 

uppgift att åskådliggöra olika aspekter av översättningsverksamheten. 

Inledningsvis presenteras Itamar Even-Zohars teori om det litterära 

polysystemet närmare. Teorin är till viss del fruktbar för mitt resonemang 

eftersom den lyfter fram den översatta litteraturens roll i ett litterärt system och 

därmed fungerar som ett incitament till min studie. Förhållningssättet till Even-

Zohars teori är av ett mer generellt slag, eftersom Even-Zohars teser i 

förlängningen har sitt fokus på rent textinriktade aspekter som hamnar utanför 

mitt ändamål. Ambitionen är att utgå ifrån Even-Zohars resonemang som vill 

påvisa den översatta litteraturens betydelse, då jag studerar vad som ligger till 

grund för översättarverksamheten, det vill säga den importerade litteraturen 

och förlagens resonemang kring denna. I samband med polysystemteorin 

presenteras även hur Gideon Toury menar att normer kan styra förlags beslut 

vad gäller import av litteratur.  

Den andra utgångspunkten är Pierre Bourdieus teoribygge. Med detta i 

åtanke ämnar jag att framhäva några av de förutsättningar som präglar en 

översättares möjligheter och verksamhet. Studien begränsas till att kretsa kring 

ett fåtal aspekter, utan ambitioner att vara heltäckande. 

 

Det litterära polysystemet 
Itamar Even-Zohars utgångspunkt är att betrakta språk, litteratur, samhälle och 

kultur som system vilka är integrerade i varandra. Tyngdpunkten ligger på att 

studera relationerna dem emellan, snarare än att iaktta och beskriva dem 

separat.  
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Ett polysystem är uppbyggt av flera system vars delar är beroende av 

varandra och hierarkiskt ordnade.20 Even-Zohar betraktar till exempel det 

litterära polysystemet som ett av de system som finns i en kultur, vilket i sig 

består av flera undersystem. Polysystemet är ett slags nätverk som består av 

relationer mellan konkreta fenomen som författare, litteratur och förlag och 

mer abstrakta företeelser som värderingsnormer och marknadsföringsstrategier. 

De olika system som ingår i det litterära polysystemet står i kontrast med 

varandra, de utgör ett slags motsatsförhållande. Exempel på liknande delsystem 

kan sägas vara inhemsk kontra översatt litteratur, liksom barnlitteratur kontra 

vuxenlitteratur. Dessa system influerar varandra och kan därför inte studeras 

avskärmade ifrån varandra.21  

Polysystemet är i ständig rörelse, och dynamiken orsakas av att 

hierarkierna förändrar sig i och med centrifugala (utåtsträvande) respektive 

centripetala (inåtsträvande) krafter. Det finns dock inte ett enda centrum eller 

en periferi i ett polysystem, utan förutsätter flera tänkbara.22  

Even-Zohar för ett resonemang om litteraturens kanonisering. En del 

former av litteratur och enskilda texter värderas högre än andra och blir till en 

del av det kulturella arvet. Dessa normer är dock föränderliga och bör inte tas 

för givna. Polysystemets centrum är just den litterära kanon. En förutsättning 

för att en litterär kanon ska undvika stagnation är att populärkulturen och 

uppåtsträvande subkulturer av olika slag försöker göra intrång på dess 

territorium. Då kanon är hotad svarar den med att stagnera ännu mer och 

konsekvensen av det är att det till slut inte är förenligt med samhällets 

föränderlighet. Då kanon inte lyckas hålla balansen mellan gammalt och nytt 

kan den bana väg för en ombildning.23

Philippe Codde menar att Even-Zohars har förenklat resonemanget som 

handlar om kanon och dess placering i centrum av systemet. Codde menar att 

en text kan vara kanoniserad, men ändå inte uppfattas som central, i 

                                                   
20 Even-Zohar. Itamar, 1990, s. 11-14. 
21 Weissbrod, Rachel, 1998, ”Translation Research in the framework of the Tel Aviv School of Poetics 
and Semiotics”, s. 2. 
22 Even-Zohar. Itamar, 1990, s. 11-14. 
23 Even-Zohar, Itamar, 1990, s. 15 ff.  

 13



bemärkelsen att den inte uppvisar samtida litterära normer eller ger upphov till 

nya texter i samma stil. Den kanoniska statusen innebär inte att verket intar en 

central och inflytelserik position i ett samtida litterärt system. Codde 

exemplifierar sitt resonemang med att en sonett av Shakespeare tveklöst är en 

del av kanon även om den inte direkt påverkar den samtida litteraturen, och 

därmed inte intar polysystemets centrum. 24

Enligt Even-Zohar kan polysystemteorin med fördel användas för att 

studera hur en form av litteratur integreras med en annan, och vilka 

karakteristika som överförs från ett polysystem till ett annat. För en liknande 

studie menar Evan-Zohar att översatt litteratur är intressant att studera.25

För att illustrera det system som den översatta litteraturen bör betraktas 

utifrån använder Even-Zohar sig av en modifierad version av Roman 

Jakobsons modell över kommunikation. Den består av relationer mellan 

institutioner (bokförlag, skolor), repertoar (normer som styr bokmarknaden), 

producent (författare), konsument (mottagare), marknad (bibliotek, 

bokhandlar) och produkt (texten).26  

Itamar Even-Zohar föreslår att man betraktar den översatta litteraturen 

inom ett språkområde som ett system i sig. All översatt litteratur har något 

gemensamt redan från början, dels baseras urvalsprocessen av utländska 

originaltexter på de förhållanden som är gällande i det land till vilket 

litteraturen ska importeras, och dels anpassas översättningarna efter liknande 

inhemska normer. Evan-Zohar menar att den översatta litteraturen har stor 

betydelse i form av ett system i det litterära polysystemet. Huruvida den 

översatta litteraturen intar en central eller perifer position beror på hur det 

befintliga system den tar del av är beskaffat.  

Då översättningslitteraturen intar en central position påverkar den 

polysystemets centrum. Detta kan innebära stora förändringar av ett stagnerat 

system och upplevs ibland som omvälvande vändpunkter i litteraturhistorien. 

Då översättningar har en sådan position blir gränserna mellan den översatta 

                                                   
24 Codde, Philippe, 2003, ”Polysystem Theory Revisited: A New Comparative Introduction”, s. 103 f. 
25 Even-Zohar, Itamar, 1990, s. 25. 
26 Even-Zohar, Itamar, 1990, s. 31. 
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och den inhemska litteraturen svaga. Översättning kan vara ett sätt att 

introducera nya former av litteratur. Urvalsprocessen av vilken  litteratur som 

ska översättas avgörs av det polysystem som präglar målspråkets kultur. Ett 

polysystem är främst öppet för sådan drastisk påverkan om systemet ännu är 

ungt och oetablerat, om det handlar om en viss sorts litteratur som befinner sig 

i systemets ytterkant och behöver förstärkning eller om det handlar om en kris 

eller vändpunkt i det litterära polysystemet.  

Europa kan betraktas som ett stort litterärt polysystem där det finns tydliga 

hierarkier. De mindre nationernas litteratur har intagit svagare positioner menar 

Even-Zohar och för dessa blir den importerade litteraturen en viktig källa för 

förnyelse.27  

Då den översatta litteraturen inte spelar en central roll påverkar den inte på 

samma sätt det inhemska kulturklimatet, översättningen anpassas då efter redan 

rådande estetiska normer och bevarar snarare traditionella värden. 

Översättningen kan med andra ord bidra till att införa nya värden eller bevara 

och förstärka gamla ideal. Situationen behöver dock inte vara uteslutande på 

det ena eller andra sättet, utan delar av den översatta litteraturen kan ha större 

påverkan på systemet än vad andra delar har.  

Enligt den forskning som hitintills har bedrivits tycks det vara vanligast att 

översatt litteratur håller sig i utkanten av systemet. Even-Zohar påpekar också 

att kulturer har olika uppbyggnad, han anser exempelvis att Frankrike, USA 

och England har mer orubbliga system, vilket till viss del beror på den 

betydelse och genomslagskraft deras litteratur har haft i ett historiskt 

perspektiv. Even-Zohar påpekar att förutsättningarna inte är desamma för 

exempelvis skandinavisk litteratur.28  

Enligt Even-Zohar får de olika positionerna den översatta litteraturen intar,  

konsekvenser för översättaren. Då den intar en central position kan 

översättaren tillåta sig att frångå hemlandets litterära konventioner och istället 

fånga upp det nydanande i originalverket. Om den översatta litteraturen 

betraktas som alltför revolutionär kan det hända att den aldrig slår rot i det 

                                                   
27 Even-Zohar, Itamar, 1990, s. 45-48. 
28 Even-Zohar, Itamar, 1990, s. 48 ff. 
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rådande polysystemet. Om den däremot välkomnas berikar den det inhemska 

utbudet och gör det mer villigt att förnya sig. Då den översatta litteraturen 

håller sig i periferin nöjer sig översättaren i allmänhet med att forma verket i 

redan stöpta former, något som kan upplevas som ett mindre lyckat arbete. 

Evan-Zohar sammanfattar med att konstatera att den översatta litteraturens 

status är beroende av dess position i det litterära polysystemet, och att det även 

påverkar det konkreta arbetet som översättaren utför.29

Even-Zohars teori riktar in min undersökning på importen av litteratur. 

De rent textinriktade aspekterna av översättning och översättningslitteratur 

kommer inte att behandlas vidare. Med hjälp av Tourys normteori som 

presenteras härnäst, kan jag studera vad som gör att importen ser ut på ett visst 

sätt. 

Normsystem 
Gideon Toury är verksam vid universitet i Tel Aviv och tillhör samma 

forskningstradition som Even-Zohar. Toury har beskrivit ett slags normer som 

styr översättning i olika skeden, vilka han delar in under kategorierna 

preliminary norms och operational norms. Preliminary norms betecknar bland 

annat den policy som landet har vad gäller översättning. En liknande, menar 

Toury, existerar alltid och styr vilken slags litteratur som översätts under en 

viss tidsperiod. En translational policy är inte slumpartad. Dess utseende kan 

dock variera mellan olika förlag och beroende på vilken typ av litteratur det 

gäller. Under kategorin preliminary norms återfinns vad Toury benämner som 

directness of translation, som bland annat visar vilken tolerans man har inför 

att översätta litteratur från språk som inte är det ursprungliga källspråket. Det 

vill säga, att översätta en redan gjord översättning. Den andra kategorin 

normer, operational norms styr det konkreta översättningsarbetet, och kommer 

inte  uppmärksammas vidare här.  

Till skillnad från Toury som lägger störst vikt vid den andra kategorin 

normer, kan denna studie sägas undersöka operational norms, och i synnerhet 

                                                   
29 Even-Zohar, Itamar, 1990, s. 50 f. 
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huruvida det går att spåra en  policy vad gäller de tillfrågade förlagens 

inställning till översättningslitteratur. 30 För att undersöka dessa normer menar 

Toury att källorna man använder sig av är textual eller extra textual, och i detta 

fall blir det senare alternativet aktuellt. Liknande utomlitterära källor anser 

Toury utgöras av studium av översättningsteori, uttalanden av översättare och 

förlagspersoner och andra personer som är sammankopplade med 

översättningsaktiviteten.31

Bourdieus fältteori  
Pierre Bourdieu beskriver att ett fält uppkommer i och med att människor inom 

det strider om något som för dem är gemensamt, då något särpräglat för detta 

fält står på spel. För en deltagare av fältet krävs investeringar, deltagaren måste 

ha kunskap om fältets historia, ha betydelsefulla kontakter och en förmåga att 

förhålla sig på rätt sätt till det som är gällande inom detta intresseområde. 

Vinster av olika slag ryms inom fältet, såsom erkännande och 

karriärmöjligheter. Varje fält har ett specifikt slags symboliskt kapital, som ger 

upphov till vilken grad av makt eller auktoritet en aktör innehar. De som 

innehar högst grad av kapital verkar för att bevara normerna och 

förutsättningarna för spelet på fältet, den så kallade doxan. Då nya deltagare 

gör inträde och därmed anspråk på fältet kan dessa normer uppenbaras, och de 

tidigare innehavarna av kapital kan ifrågasättas.32

Alla kulturella fält präglas av ett motsatsförhållande  på horisontellt plan 

mellan en intellektuell pol och en kommersiell pol. Vid den intellektuella delen 

värderas det fältspecifika kapitalet högst, medan  ekonomisk vinning och 

publik framgång präglar värdet i den motsatta  delen. Det finns också en axel 

som sträcker sig vertikalt och graderar uppifrån och nedåt de mest ansedda 

                                                   
 
 
30 Toury, Gideon, 1995, Descriptive Translation Studies and beyond, s. 59. 
31 Toury, Gideon, 1995, s. 65. 
32 Broady, Donald, och, Palme, Mikael, 1984, ”Inträdet. Om litteraturkritik som intellektuellt fält”, s.175. 
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aktörerna och genrerna inom det litterära fältet. Axeln löper från de 

konsekrerade,  de erkända, till de icke erkända.33

Förutsättningen för att ett område ska kunna analyseras som ett fält är att 

det uppvisar ett visst mått av autonomi. Det måste anses vara självständigt i 

relation till andra fält. Donald Broady har i sin tolkning av Bourdieu angett 

riktlinjer för att bedöma ett fälts autonomi. Kriterierna är att fältet måste inneha 

en viss form av kapital, det måste uppvisa en struktur som baseras på 

polariteterna grad av erkännande kontra litterärt kapitals tyngd, en omvänd 

ekonomi vilket innebär att aktörerna värderar det fältspecifika kapitalet högt 

men förnekar verksamhetens kommersiella aspekter. Fältet måste ha 

särpräglade former av inträdeskrav och vinster och egna inrättningar som 

tillmäter verk och författare en kvalitetsstämpel. Dessutom måste det bland 

aktörerna finnas egna trosföreställningar, doxor, och drivkrafter, illusio, som 

får deltagarna att engagera sig i spelet. Ett fält med fullkomlig autonomi är 

något som Broady hävdar inte existerar i egentlig mening, vilket gör att också 

fält med svagare autonomi kan undersökas.34  

Symboliskt kapital kan bestå av i princip vad som helst i en kontext där det 

tillskrivs värde, och kan beskrivas som symboliska och konkreta tillgångar. 

Bourdieu utgår ifrån olika former av kapital, kulturellt, socialt och ekonomiskt 

kapital. Förkortat betecknar det kulturella kapitalet ett samröre med finkulturen 

och i Frankrike något som ansågs erhållas efter elitutbildningar, det sociala 

kapitalet står för sociala kontaktnät av olika slag och det ekonomiska kapitalet 

påvisar en förtrogenhet med ekonomi samt tyder på rent materiella tillgångar. 

Det finns också olika slag av mer specifika sorters kapital.35  

Avsikten med denna magisteruppsats är inte att avgränsa och teckna ett 

fulländat översättarfält. Det skulle säkert kunna göras, men min undersökning 

är inte tillräckligt omfattande för detta ändamål. Istället betraktar jag 

översättaren som en del av det litterära fältet som befolkas av författare, 

kritiker och förläggare.36 Det huvudsakliga syftet är att studera samspelet 

                                                   

 

33 Broady, Donald, 1998, ”Inledning: en verktygslåda för studier av fält”, s. 16 f. 
34 Broady, Donald, 1998, s. 19. 
35 Broady, Donald, 1998, s. 13. 
36 Broady, Donald, 1998, s. 14. 
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mellan översättare och förlag, då de i verksamheten är beroende av varandra. 

Det kommer inte läggas vikt vid att kartlägga översättarnas relationer på fältet 

sinsemellan.  Utifrån översättares och förlags utsagor problematiseras 

översättarens roll. Olika former av kapital kommer att studeras i detta syfte, 

vilket slags kapital är till exempel värdefullt för en översättare då denne ska 

hävda sig inför en uppdragsgivare? Dessutom kan det vara intressant att 

studera hur översättarna har tagit sig fram och etablerat sig inom sitt område, 

vilka strategier de har använt, det vill säga vilka medvetna eller omedvetna 

försök de har gjort för att värna om, eller förbättra sin position på den litterära 

fältet.37  

Syfte och frågeställningar 
Förhoppningen är att denna studie ska ge inblick i vad som sker kring översatt 

skönlitteratur, utifrån förlags och översättares perspektiv. Syftet med uppsatsen 

är att belysa förlagens ställningstaganden när det kommer till översättningar, 

vad som importeras och vem som får utföra översättningarna. Utifrån 

översättarnas perspektiv är det intressant att undersöka hur de ser på sin egen 

roll, hur de upplever samarbetet med förlagen och hur man avancerar som 

översättare. Både förlagsrepresentanter och översättare har intervjuats för att få 

grepp om detta. Följande frågeställningar utgår studien ifrån: 

 
• Hur går förlagen till väga med import av skönlitteratur? 

• Vilken policy underbygger importen av skönlitteratur? 

• Vilken position kan översatt litteratur sägas ha i ett samtida svenskt litterärt 

polysystem? 

• Vad präglar den skönlitteräre översättarens samtida yrkesroll? 

 

 
 
37 Broady, Donald, 1998, s. 13. 
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Källmaterial och metod 

Den här magisteruppsatsen ämnar undersöka attityder, erfarenheter och 

förfaranden hos förlag och översättare. Förlags- och översättarvärlden är av 

relativt sluten karaktär. Den information som behövdes för att utföra studien på 

ett tillfredställande sätt, hade varit omöjlig att inhämta om jag inte hade gjort 

kvalitativa intervjuer. Jan Trost menar att om man är ute efter att få 

individuella handlingsmönster att träda fram, är ovan nämnda metod att 

föredra.38  

Informanterna 
Informantgrupperna har begränsats till förlagsrepresentanter med inblick i 

hanteringen av utländsk skönlitteratur och översättare som i huvudsak 

översätter skönlitteratur för vuxna.  

Två av de representerade bokförlagen tillhör de äldsta i Sverige, men alla 

medverkande förlag är av större storlek. Det var endast förlagens skönlitterära 

utgivning i allmänhet jag var intresserad av och den importerade litteraturen i 

synnerhet. Samtliga förlagsrepresentanter kontaktades med e-post och 

intervjuerna tog plats på respektive förlag. Härnäst följer en kort presentation 

av de deltagande förlagen. 

Albert Bonniers förlag 

Albert Bonniers förlag etablerades 1837.39 Det profilerar sig som ett 

allmänutgivande förlag med inriktning på svensk och utländsk skönlitteratur 

samt fackböcker i original. Förlaget ägs av Bonnierförlagen AB.40 Informant 

var Jonas Axelsson, skönlitterär förläggare. 

Norstedts förlag 

Norstedts förlag grundades 1823. Förlaget inriktar sig på skönlitteratur och 

sakprosa och ingår i P. A. Norstedt och Söner AB.41 Informant var förläggare 

Stephen Farran-Lee.  

Bokförlaget Forum AB 

                                                   
38 Trost, Jan, 1997, Kvalitativa intervjuer, s. 16. 
39 Då jag refererar till Bonniers fortsättningsvis, syftar jag på bokförlaget och inte hela koncernen. 
40 Den Svenska Bokbranschen 2000. Företagsfakta och personmatrikel, s. 34.  
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Bokförlaget Forum AB bildades 1944, och ger ut skön- och facklitteratur. 

Förlaget ingår i Bonnierförlagen AB. Informanter var förlagsredaktör Karin 

Strandberg och förläggare Irene Westin Ahlgren. 

Bokförlaget Prisma 

Bokförlaget Prisma etablerades 1994 och ingår i P. A. Norstedt & Söner AB. 

Det profilerar sig mot facklitteratur och underhållningslitteratur. Informant var 

Annika Bladh, biträdande förlagschef och skönlitterär chef.42

Studien begränsades till att företräda etablerade förlag. Trots att det finns 

ett stort antal mindre förlag som också har inflytande över bokmarknaden, 

gjorde jag detta urval. Värt att notera är också att endast två förlagskoncerner 

företräds, Bonnierförlagen AB och P. A. Norstedt & Söner AB. 

 Utifrån de valda förlagen gick jag vidare till urvalet av de skönlitterära 

översättarna. Information om vem som har översatt vilka böcker står att läsa på 

förlagens hemsidor. Översättarna har främst kontaktats via e-post, men ett par 

har förfrågats med brev. Information om adresser och e-postadresser gick att 

finna i Litterära översättare (2001) utgiven av Sveriges Författarförbund (SFF) 

och Översättarcentrum. 43  

Boel Unnerstad 

Boel Unnerstad har arbetat som översättare sedan 1980-talet. Hon började med 

att översätta facklitteratur men övergick sedan till underhållningslitteratur. 

Sedan tre år tillbaka har Unnerstad varit ordförande för SFF och därmed fått 

avstå ifrån översättandet, men då uppdraget är slut planerar hon att återuppta 

verksamheten igen. Unnerstad har  utfört översättningar åt förlag som 

Wahlström & Widstrand, Bonniers och Minotaur som är ett imprint-förlag i 

Forum. Boel Unnerstad har bland annat översatt trilogin Död i Garnethhill; 

Exil och Den sista utvägen av den skotska deckarförfattaren Denise Mina.44 

Intervjun ägde rum i SFF:s lokaler i Stockholm. 

Ulla Danielsson 

 
41 Den Svenska Bokbranschen 2000. Företagsfakta och personmatrikel, s. 92. 
42Den Svenska Bokbranschen 2000. Företagsfakta och personmatrikel, s. 102 och intervju med Annika 
Bladh.  
43 Sveriges Författarförbund förkortas SFF, och kommer användas fortsättningsvis. 
44 Intervju med Boel Unnerstad, 050215. 
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Ulla Danielsson växlar mellan att översätta skön- och facklitteratur, och 

inledde sin karriär på 1980-talet. Danielsson översätter dock i huvudsak 

engelska och amerikanska romaner och har arbetat för förlag som Wahlström 

& Widstrand, Norstedts och Bonniers förlag. Danielsson har bland annat 

översatt Blonde av Joyce Carol Oates, Vinter vid Grand Central av Lee 

Stringer och ett flertal böcker av Elizabeth George.45 Intervjun tog plats i 

Danielssons hem i Stockholm. 

Nille Lindgren 

Nille Lindgren började översätta på 1980-talet. Lindgren översätter till 

övervägande del skönlitteratur, men även facklitteratur. Uppdragsgivarna har 

varit Bonniers, Norstedts, Wahlström & Widstrand och Natur & Kultur för att 

nämna några. Lindgren har bland andra översatt Richard Fords 

Sportjournalisten, Chloé och kärleken av Alain de Botton, Den hemliga 

historien och Den lille vännen av Donna Tartt, verk av deckarförfattaren 

Reginald Hill och Havets stjärna av Joseph O´Connor.46 Mötet tog plats i 

Lindgrens hem, i Oxford, England. 

Lilian och Karl G Fredriksson 

Lilian och Karl G Fredriksson driver tillsammans konsultverksamheten Regina 

Konsult AB. De är ledamöter i Svenska Deckarakademien och sitter i 

redaktionen för Jury – en tidskrift för deckarvänner. Lilian Fredriksson började 

översätta på 1970-talet, men deras gemensamma arbete inleddes först tio år 

senare. De ägnar sig åt översättning både av skön- och facklitteratur och har 

samarbetat med i princip alla större förlag. De har översatt Sue Townsends 

böcker om Adrian Mole, flera verk av Ruth Rendell, varav ett av dem är En 

lisa för ögat. Paret har även översatt verk av Colin Dexter och Agatha 

Christie.47 Intervjun ägde rum i parets hem i Uppsala. 

Gunilla Holm 

Gunilla Holm började översätta facklitteratur i början av 1970-talet men 

översätter numera skönlitteratur. Holm är ledamot i SFF och representerar 

                                                   
45 Intervju med Ulla Danielsson, 050215. 
46 Intervju med Nille Lindgren, 050218. 
47 Intervju med Lilian och Karl G Fredriksson, 050221. 
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Översättarsektionen. Gunilla Holm har utfört översättningsuppdrag åt förlag 

som till exempel Natur & Kultur, Rabén & Sjögren och Bonniers förlag. Holm 

har översatt Sova med fienden av Nancy Price och Mannen som kunde tala med 

hästar av Nicholas Evans. Holm har dessutom översatt ett flertal verk av 

författaren Nora Roberts.48 Intervjun tog plats på SFF:s gästboende i 

Stockholm. 

Milla Emrén 

Milla Emrén avslutade översättarprogrammet i Uppsala 2003, och har sedan 

2002 översatt fyra skönlitterära verk för Forum. Den bok som hitintills har 

kommit ut är Undrens tid av Geraldine Brooks.49 Intervjun ägde rum i 

uppsatsförfattarens hem. 

Gruppen av översättare kom att bli homogen ur vissa aspekter. Då jag hade 

utfört alla från början inplanerade intervjuer, insåg jag att informanterna på 

många sätt delade samma erfarenheter på grund av att de låg relativt nära 

åldersmässigt. För att bryta upp fyrtiotalisternas perspektiv beslutade jag mig 

då för att söka upp en till informant, Milla Emrén, som får representera de 

förutsättningar en översättare kan ha som inleder sin karriär idag. Hade jag 

kunnat förutspått detta, hade jag redan från början riktat mig mot en lika 

mängd yngre som äldre översättare, och därmed fått ett bättre underlag för 

jämförelser mellan översättare av olika generationer. Jag ansåg dock att också 

en företrädare för de nyetablerade översättarna var en tillgång för 

undersökningen. 

Studien koncentreras dessutom på översättare som i huvudsak har en 

skönlitterär inriktning. Det finns en uppsjö av översättare som tar sig an andra 

typer av uppdrag, såsom översättning för TV, film och av facktexter av olika 

slag. Om perspektivet hade breddats för att inkludera alla yrkesinriktningar 

hade resultatet blivit mer nyanserat, men samtidigt skulle studien snart ha växt 

till en  ohanterlig storlek. 

                                                   
48 Intervju med Gunilla Holm, 050223. 
49 Intervju med Milla Emrén, 050309. 
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Informanterna blev sammanlagt blir tolv till antalet. Intervjufrågorna 

skickades ut i förväg och intervjuerna skedde med en bandspelare som 

hjälpmedel. Materialet transkriberades sedan. Intervjuerna ägde rum med 

början den 15 februari och avslutades den 9 mars 2005.  
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Bakgrund 

Översättaren har under århundradenas lopp intagit olika roller, det har skiftat 

från att översättaren har varit väl ansedd till att denne under somliga perioder 

verkat i det fördolda.  Härnäst skildras kortfattat hur översättarens arbete och 

position i samhället har förändrats ur ett historiskt perspektiv, samt hur 

utvecklingen av bokmarknad och import av litteratur har påverkat deras 

situation. 

Översättning ur ett historiskt perspektiv 

Greta Hjelm-Milczyn  inleder sin översikt över den svenska översättaren 

situation genom århundradena på 1300-talet. Det som översattes i Sverige vid 

denna tid var i huvudsak profan underhållningslitteratur på vers, och religösa 

skrifter. Analfabetismen var ett faktum, och högläsning var befolkningens 

främsta kunskapskälla. Översättaren tros vid denna tid ha haft en hög social 

status eftersom det var sällsynt med språkkunskaper av liknande slag, och 

översättningsarbetet beundrades och avlönades.50 I början av 1300-talet var 

översättaren enligt Lars Wollin mer av en parafrasmakare än en översättare i 

egentlig mening. Skiljelinjen mellan original och översättning var inte 

markerad på samma sätt som den är idag. Översättaren tolkade originalet och 

återgav innehållet på svenska.51

Översättningen av religösa skrifter ägde rum på klostren, ett arbete som 

fortgick fram till 1500-talet då klosterväsendet upphörde till följd av 

reformationen. Översättningen av religös litteratur var betydligt större i mängd 

                                                   
50 Hjelm-Milczyn, Greta, 1983, ”Översättarna ─ kulturförmedlarna”, s. 159 ff. 
51 Wollin, Lars, 1994, ”Från Heliga Birgitta till Barbara Cartland. Kring den svenska översättningens 
språkhistoria”, s. 66 f. 
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än den profana litteraturen, och dess huvudsäten var Birgittinerklostren.52 

Översättarna av religösa skrifter skärpte förhållandet till förlagan och 

eftersträvade att imitera originalet ner till frasnivå. Översättarna inom 

klostermiljön tycks ha värderat latinet högre än det svenska språket, vilket 

gjordes påtagligt i den latinskt efterhärmade syntaxen.53

På 1500-talet ägde bibelöversättningen rum, något som betraktas som en 

stor litterär tilldragelse i svensk historia och som påverkade utvecklingen av 

den inhemska skönlitteraturen. Översättningen av Nya testamentet 1526 anses 

vara den tidpunkt då det nysvenska skriftspråket uppkom.54 Lars Wollin menar 

att reformatorerna anammade den lutheranska ideologin bakom översättandet 

av Bibeln, budskapen skulle återges så att gemene man kunde förstå dem, 

vilket inte behövde innebära en exakt språklig överföring. Viktigt var att 

språket hade en vardaglig prägel. Detta innebar att svenskan, som tidigare 

utifrån klostrens synpunkt betraktats som undermåligt språk underlägset 

latinet, istället kom att brukas och utvecklades i högre grad.55

Under 1600-talet förändrades villkoren i och med boktryckarkonstens vara, 

och den kommersialisering av boken som följde. Produktion, distribution och 

försäljning var inte utkristalliserade instanser utan sköttes ofta av en och 

samma person, en organiserad förlagsrörelse gick ännu inte att tala om. Under 

denna period bestod utgivningen främst av översatt litteratur, då svenska 

original var sällsynta. Översättandet var en bisyssla för präster och 

högreståndskvinnor, men det fanns även yrkesverksamma översättare. 

Översättaren var själv initiativtagare till översättningar, varefter boken trycktes 

på egen bekostnad eller också med hjälp av en mecenat.56  

Enligt Stina Hansson fanns under denna tid fiktionslitteratur endast i form 

av översättningslitteratur. Översättningar var under 1600-talet betydelsefulla 

för det inhemska utbudet både kvantitativt och kvalitativt. I och med den 

översatta litteraturen introducerades nya former av litteratur som fick fäste. 

                                                   
52 Hjelm-Milczyn, Greta, 1983, s. 161. 
53 Wollin, Lars, 1994, s. 67 ff. 
54 Hjelm-Milczyn, Greta, 1983, s. 165. 
55 Wollin, Lars, 1994, s. 71 ff. 
56 Hjelm-Milczyn, Greta, 1983, s. 164 ff. 
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Framstegen under denna period anses vara befästandet av ”svenskan som 

litteraturspråk” och uppkomsten av en större grupp konsumenter av litteratur.57  

Översättarrollen likställdes i viss mån med författarskapet, och dess status 

var likvärdig om inte högre, då översättarna dessutom hade kunskaper i 

främmande språk. Översättandet var dock inte en profession i sig självt, utan 

något som man företog sig inom ramen för ett ämbete eller som ett steg för att 

förbättra sina meriter i strävan mot en position.58 Översättarens namn förekom 

ofta i det tryckta verket, vilket kan ha varit önskvärt just för att översättandet 

var ämbetsmeriterande. Det fanns även verk där översättarens namn 

utelämnades. Under denna tid existerade inga bestämmelser som reglerade 

huruvida översättarens namn skulle vara angivet i verket eller inte. Orsaker att 

namnet utelämnades kunde vara att objektet i fråga var för lättviktigt för att ge 

något meritvärde eller att det rörde sig om underhållningslitteratur, något som 

översättare med ambitioner inte ville förknippas med. Dessutom var risken stor 

att underhållningslitteraturen utsattes för censur, vilket enligt Hansson bör 

betraktas som en anledning till det också stora antalet anonyma översättningar. 

I liknande fall var det dessutom vanligt att tryckarnamnet inte sattes ut för att 

undvika ett censuringripande.59

 I och med det nya bokproduktionssystemet uppkom intressen som fick 

översättarna att ta sig an vad som ansågs vara en ”onyttig” litteratur. Censuren 

växte sig starkare och hade för avsikt att stävja utvecklingen. I och med den 

nya litteraturtypens framväxt, skedde en växling från att översättandet utfördes 

i meriterande syfte till att det kommersialiserades. Hansson pekar på 

övergången som översättarna gjorde vid denna tid ”från att översätta inom sin 

profession till att bli anonyma uppdragstagare hos kommersiella producenter 

av översättningslitteratur.”60  

Översättarna själva beskrev i dedikationer och förord att nyttan med 

översättningar var de lärdomar som de förmedlade. Läroaspekten var det som 

berättigade översättningsverksamheten, och fyllde litteraturen inte den 

                                                   
57 Hansson, Stina, 1982, Afsatt på swensko. !600-talets tryckta översättningslitteratur, s. 68. 
58 Hansson, 1982, s. 38. 
59 Hansson, 1982, s. 44 ff. 
60 Hansson, 1982, s. 50. 
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funktionen var den värdelös. Översättarna ansåg sig själva ha en lärares roll, 

som hade i uppdrag att tjäna samhället.61

Under 1700-talet tillkom Vetenskapsakademien och Svenska Akademien, 

vilket Lars Wollin beskriver tydde på en stramare och mer reglerad syn på 

litteratur och språk. En vetenskaplig svensk sakprosa, företrädd av Linné tog 

form, vilken konkurrerade med latinet. Mot århundradets slut blev 

översättningar av dramatik och  skönlitteratur allt mer förekommande. En 

läsarpublik hade växt fram, till stor del representerad av borgarklasskvinnor. 

Målgruppen iakttogs av bokproducenterna, och gav upphov till en marknad av 

lättläst underhållningsprosa. Språket som dominerade översättningslitteraturen 

var inledningsvis franskan, men ersattes längre fram av tyskan. Mot 1700-talets 

slut och vid början av 1800-talet, började även engelsk litteratur översättas i 

allt högre grad.62  

På 1800-talet ökade bokutgivningen, vilken till största del fortfarande 

utgjordes av översatt litteratur. Nu blev det skönlitterära översättandet en 

profession. Det egna företagandet som tidigare hade varit vanligt förbyttes mot 

att översättarna blev betingsarbetare. Översättandet förlorade i social status och 

likställdes med ett fabriksarbete. Förlagen kunde hålla sig med ett 

översättarstall som var lågavlönat. Översättaren fick själv låna originalutgåvan 

på bibliotek, vilket kostade pengar. Dessutom tillkom problem om verket redan 

var utlånat, inte sällan till en konkurrerande översättare.63 De privata 

lånebiblioteken hyrde ut den moderna litteraturen, och fyllde en viktig funktion 

i att förmedla den utländska skönlitteraturen. Vanligtvis fanns verken både i 

original och i översättning och för översättarna hade biblioteken en stor 

betydelse då de både tillhandahöll originalen och sedan mottog den färdiga 

översättningen. Ibland kunde den översatta produkten få utgöra betalningen av 

översättarens låneavgift.64  

Under 1800-talet blev översättandet en möjlighet för ogifta kvinnor och 

änkor att försörja sig. Plötsligt var översättningslitteratur en genre med låg 

                                                   
61 Hansson, 1982, s. 73. 
62 Wollin, Lars, s. 77 ff. 
63 Hjelm-Milczyn, Greta, 1983, s. 174 ff. 
64 Wollin, Lars, s. 79 f. 
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status. I tidningarna framträdde en ny form av anonymt översättningsarbete, 

följetongen. Syftet med följetongerna var kommersiellt, man ville locka läsaren 

till att konsumera nästa nummer. Detta var en introduceringskanal för de 

svenska läsarna till internationell skönlitteratur, då endast ett fåtal hade råd att 

köpa böcker. Importen av litteratur intensifierades, och Bonniers och Norstedts 

intresserade sig för tidigare outforskade språkområden. Bevarad 

korrenspondens mellan Bonniers och dess översättare, uppvisar hur de i 

desperation ber om arbete och betalningsförskott. Yrket var fortsättningsvis 

lågavlönat och utövades av ensamstående kvinnor ur medelklassen. 

Översättarens beroende till de kommersiella förlagen växte och alltmer sällan 

var uppdragen för den yrkesverksamme översättaren höglitterära verk. 

Litteraturen var snarare svar på folklig efterfrågan. Delar av den litterära kanon 

översattes även fortsättningsvis på initiativ av professorer och biskopar.65

Under 1800-talet och det följande århundradet uppstod en massproduktion 

av underhållningslitteratur. Den angloamerikanska dominansen blev uppenbar 

inom svensk översättning, samtidigt som den svenska marknaden upptäckte 

tidigare okända språkområden och kulturer. Förlagsvärlden industrialiserades 

och därmed  utvecklades översättarens roll alltmer till en utmejslad 

profession.66  

Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet rådde en ungefärlig 

jämnvikt mellan utgivningen av svensk litteratur i original och 

översättningslitteratur. Under 1800-talet utgjorde franskan och tyskan de 

främsta källspråken som översattes till svenska, men mot  slutet av århundradet 

blev engelskan som källspråk allt mer förekommande. Därefter etablerade sig 

engelskan som det främsta översättningsspråket i Sverige.67  

                                                   
65 Hjelm-Milczyn, Greta, 1983, s. 177 ff. 
66 Wollin, Lars, 1994, s. 83. 
67 Wollin, Lars, 1994, s. 85. 
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Undersökning 

Undersökningen disponeras på följande sätt. I det första kapitlet ger förlagen 

en bild av hur översättningslitteratur införskaffas och vilken policy förlagen 

har vad gäller utgivning av översättningslitteratur. Därefter ges det en mer 

ingående presentation av översättarnas bakgrund och yrkesutövning. Det sista 

kapitlet ger en bild av samspelet mellan översättare och förlag utifrån båda 

parters perspektiv.  

Förlagen och den importerade litteraturen 

Tillvägagångssätt vid import av litteratur 

Om man utgår ifrån Lars Furulands modell över den litterära processen består 

produktionsledet av två moment. Författaren fullbordar sitt manus och skickar 

in det till förlaget. Huruvida manuset blir antaget eller refuserat avgörs härnäst. 

Handlar det om en debutant är den beslutsfattande processen omständlig. 

Manuskriptet bedöms av lektörer vilka förmedlar sina åsikter till förlaget. Är 

författaren redan utgiven eller känd för förlaget kommer vanligtvis frågan inte 

upp till samma diskussion. Som tidigare nämnts tycks Furulands modell 

behandla det inhemska litterära kretsloppet, för om inte, har översättaren och 

översättningslitteraturen förbigåtts.68 Tillvägagångssättet för att anta utländsk 

litteratur för översättning uppvisar både likheter och skillnader med processen 

som avtecknas i den furulandska modellen. 

Stephen Farran-Lee, förläggare på Norstedts beskriver att vad gäller fall då 

författaren är utgiven på förlaget sedan tidigare, underrättas dem av 

författarens agent, eller av författarens utländska förläggare om att ett nytt verk 
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är i vardande. Därefter kontaktar förlaget personen som handhar rättigheterna. 

På det svenska förlaget diskuteras sedan verket av en beredningsgrupp som är 

inriktad på utländsk skönlitterär. Farran-Lee beskriver det som ett rent formellt 

beslut då det handlar om en etablerad författare.  

I fråga om nya författarskap, i synnerhet då det gäller anglosaxisk 

litteratur, köper förlaget rättigheter till litteratur som inte ens har blivit utgiven 

i hemlandet. I många fall får förlaget läsa manus ett år innan 

utgivningsdatumet. En viktig aktör när det gäller förhandsinformation är den 

litterära scouten, ett slags mellanhand mellan förlag och agent.69  

Enligt Irene Westin Ahlgren, förläggare på Forum, säljer scouterna till 

skillnad från agenterna inga rättigheter utan arbetar fristående med att samla 

information till förlag världen över. Vanligtvis har scouterna bara en 

uppdragsgivare per land, men klienterna kan sammanlagt uppgå till ett tjugotal 

i olika länder.70  

Annika Bladh, skönlitterär chef på Prisma, beskriver scouterna som 

fristående med egna firmor och utan egenintresse, deras uppgift är att bevaka 

klientens intresseområde.71  

Jonas Axelsson, förläggare på Bonniers benämner också scouten som den 

viktigaste kanalen vad gäller information om utländsk litteratur. Kontakten 

pågår dagligen och sker i huvudsak via e-post. Axelsson beskriver det 

informationsöverflöd som skapas då scouterna konstant skickar rapporter. I 

många fall utgörs dessa av information om förstudier till verk. Informationen 

beskriver även vad som sker på marknaden och vilka affärer som pågår. 

Scouterna inhämtar sin kunskap ifrån agenter och förlag i det land de 

representerar. Scoutens kontaktpersoner kan ha köpt rättigheterna till ett manus 

eller läst något som är av intresse. Det svenska förlaget får sedan en kortfattad 

beskrivning av objektet, varefter scouten försöker komma över så mycket 

 
68 Furuland, Lars, 1997, s. 38 ff. 
69 Intervju med Stephen Farran-Lee, 050215. 
70 Intervju med Irene Westin Ahlgren och Karin Strandberg, 050216. 
71 Intervju med Annika Bladh, 050216. 
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information om verket som möjligt för att besluta om det kan vara något som 

intresserar det svenska förlaget.72  

Då förlaget väl har fattat intresse för ett manus läggs, enligt Stephen 

Farran-Lee, ett bud för att få köpa de svenska rättigheterna. Ibland bjuder flera 

svenska förlag på samma titel, vilket kan resultera i en auktion, eller också är 

förlaget ensamt om att ge bud, varefter förlaget vanligtvis får boken till det pris 

som de erbjuder. Då en anglosaxisk roman står omskriven i litterära tidskrifter 

eller i press i ursprungslandet är de svenska rättigheterna ofta sålda, menar 

Farran-Lee.73

Scoutverksamheten är inte ny, den har bara tagit sig olika former. Enligt 

Jonas Axelsson har Bonniers haft en scout i Paris under hela 1900-talet, men 

till en början iklädde sig översättaren den rollen. Förlaget har scouter i New 

York, London, Paris, München och Rom. Numera är scoutverksamheten en 

profession, det går inte att upprätthålla den överblick som krävs över vad som 

pågår i bokbranschen på annat sätt. Scoutens uppgift är dels att ge 

upplysningar om litterära embryon, men även att vara vaksam över hur 

försäljning och mottagande av litteratur tar form. Information likt denna är 

grunden för att förlaget ska kunna prioritera rätt. Strävan på Bonniers är att 

hitta författarskap och inte enskilda verk, framtidskalkyleringar är därmed 

viktiga. Ur förlagets synvinkel utgår man ifrån vad man redan har i sin 

utgivning och vad man behöver, ett resonemang som fungerar som rättesnöre 

när förlaget sållar bland presumtiva författarförmågor.74 Eftersom litteraturen 

upphandlas på ett tidigt stadium finns det inga garantier för hur försäljningen 

skall arta sig i Sverige. Jonas Axelsson menar att omdömesskapandet till stor 

del baseras på förtroenden för andras läsningar, men poängterar att inget 

förläggs utan att förlaget har gjort en läsning. Samtidigt har man på förlaget en 

gedigen erfarenhet av vilken slags litteratur som fungerar hos vilken slags 

läsargrupp, vilken man till stor del utgår ifrån.  

                                                   
72 Intervju med Jonas Axelsson, 050225. 
73 Intervju med Stephen Farran-Lee, 050215. 
74 Intervju med Jonas Axelsson, 050225. 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att antagningsförfarandet vad 

gäller översättningslitteratur inte är linjärt på samma sätt som när det handlar 

om att anta inhemsk litteratur. Den litteräre scouten spelar en central roll för 

urvalet av översättningslitteratur. Denne sållar bland material som kan 

intressera en klient. Anskaffningen av översättningslitteratur bygger på ett 

antal förtroendekedjor, det svenska förlaget förlitar sig på scoutens omdöme, 

som i sin tur förlitar sig på egna kontakters omdömen. Ansvaröverläggningen 

kommer av en växande bokmarknad och ett för det svenska förlaget ohanterligt 

informationsutbud.  

Lektörerna har också en stor betydelse när det gäller urvalet litteratur, och 

även i det fallet handlar det om en förtroendefråga för förlagen. I de flesta 

fallen när det rör utländsk litteratur är det dock inte ens tal om att anta ett 

färdigt manus, eftersom beslut fattas vid litterära embryon, vilket innebär ett 

större risktagande.  

Bokmässor  

Bokmässorna är en plats för marknadsföring, handel och upprätthållandet av 

affärskontakter. Mässorna har varierande profilering, en del fokuseras på 

handel av rättigheter och riktar sig då mot förlagspersoner och litterära agenter, 

medan andra är till för grossister eller konsumenter. Kombinationer av dessa 

målgrupper är också vanligt förekommande och ofta kretsar mässorna kring 

utsatta teman. Frankfurter Buchmesse grundades på 1500-talet och är den 

största internationella bokmässan. Den är belägen i Frankfurt am Main och 

återkommer i oktober varje år. Det är en samlingspunkt för förlagspersoner 

världen över och utbudet präglas till viss del av västtysk, men i synnerhet, 

anglosaxisk litteratur. På våren äger London International Book Fair rum. 

Mässan har expanderat, från att till en början ägnats åt bokhandlare i liten skala 

och åt facklitteratur, till att bli allt mer betydande för skönlitteraturen och 

förlagspersoner av olika slag.75   

Förutom att förlagsrepresentanter närvarar vid liknande evenemang, görs 

det enligt Jonas Axelsson även andra affärsresor under årets lopp för att 

                                                   
75Widengren Hammarskiöld, Gunilla och Pettersson, Lars E., 2001, Förlagsboken, s. 301 f.  
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internationellt utbyta erfarenheter med förläggarkollegor, bibehålla kontaktnät 

och möta upp rättighetspersoner.76

Den importerade utgivningens beskaffenhet  

Språkområden  

Då det kommer till vilket språkområde som översättningslitteraturen 

härstammar ifrån, går det att konstatera att den anglosaxiska litteraturen 

dominerar. Under en knapp tjugoårsperiod har antalet engelskspråkiga 

översättningar endast visat på smärre förändringar i antal. Utgivningen 

utmärktes 1985 av engelskspråkiga skönlitterära översättningar för vuxna som 

uppgick till  1059 stycken, samtidigt som den svenska originalutgivningen bara 

uppgick till 787 titlar. Under hela 1980-talet fortsatte engelska översättningar 

att prägla utgivningen, först på 1990-talet jämnades skillnaden mot svenska 

original ut. Mot slutet av 1990-talet översteg de engelskspråkiga 

översättningarna återigen den svenska utgivningen. I början av 2000-talet var 

utgivningen av inhemsk skönlitteratur för vuxna som lägst, 2001 års utgivning 

av svenska original uppgick till 787 exemplar medan den översatta litteraturen 

visade 1036 stycken i antal. Efter 2001 ökade framförallt utgivningen av 

svensk skönlitteratur men även den översatta litteraturen. År 2003 visade den 

svenska skönlitteraturen de högsta siffrorna på tjugo år med 1001 

originalutgivningar. Översättningslitteraturen visade också en ökning, 

sammanlagt 1095 titlar. Skillnaden mellan svenska skönlitterära original och 

översättningar var därmed mindre än på flera år.77 Översättningar av fransk, 

tysk och norsk skönlitteratur har sedan 1985 varit de språk som översatts i 

högst antal näst efter de engelskspråkiga verken. Övriga språk som 

genomgående representerats i någon utsträckning är spanska, italienska och 

danska. 78  

Stephen Farran-Lee påpekar att Norstedts har ett flertal förläggare som har 

olika europeiska ansvarsområden, samt att de har ett gemensamt åtagande att 

                                                   
76 Intervju med Jonas Axelsson, 050225. 
77 ”Statistik över den i Svensk bokförteckning redovisade utgivningen”, årgång 1997-2003. 
78”Statistik över den i Svensk bokförteckning redovisade utgivningen”, årgång 1985-2003. 
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följa utvecklingen i Asien. Farran-Lee anser att alla stora språkområden är 

representerade, åtminstone i godtagbar utsträckning hos dem.79

Irene Westin Ahlberg menar att Forums utgivning till i huvudsak består av 

anglosaxisk litteratur, något som Annika Bladh på Prisma instämmer i.80  

Jonas Axelsson menar att den anglosaxiska dominansen har sin grund i att 

det enligt förlagets erfarenhet är svårare att få andra språkområden att fungera, 

något som är oberoende av vilket ämne författaren tar sig an. Axelsson pekar 

på en paradox, samtidigt som media kritiserar en språkligt snäv utgivning, 

tycks varken press eller konsumenter intressera sig för något annat än 

anglosaxiska författare. Detta beror, enligt Axelsson, på den starka påverkan 

och ensidighet som media har i stort, dagligen lanseras den anglosaxiska 

kulturen via film, musik och TV. Axelsson lyfter även fram andra aspekter som 

att en igenkänningsfaktor kan finnas i ämnena som behandlas i litteraturen, 

författarnas inställning, och att man känner en beundran inför kulturen.81  

Stephen Farran-Lee delar Axelssons uppfattning om den anglosaxiska 

kulturen som ett kulturellt filter, men tycker sig samtidigt se tecken på en mer 

globaliserad tillvaro där författarskap och perspektiv från olika världsdelar blir 

vanligare. Det är inte heller nödvändigtvis så att den miljö som skildras är 

anglosaxisk trots att den är nedtecknad på engelska. Farran-Lee poängterar att 

förlagsverksamheten är kommersiell och att man från förlagets sida måste ge ut 

litteratur som säljer mycket för att kunna ge ut böcker som säljer mindre. Den 

anglosaxiska litteraturen är i många fall den litteratur som säljer flitigast. Även 

om tyngdpunkten vilar på den anglosaxiska litteraturen, går det inte att enbart 

inrikta sig på den, då resulterar det i en ”utarmad, tunn utgivning”, enligt 

Stephen Farran-Lee.82

Förlagen gör inga åtgärder för att motverka dominansen. Jonas Axelsson 

anser att det inte ligger i förlagets uppdrag att göra det, de har ingen sådan 

skyldighet. Bonniers ”är ett privat företag som gör det vi tror är bäst för oss, 

                                                   
79 Intervju med Stephen Farran-Lee, 050215. 
80 Intervju med Irene Westin Ahlgren och en intervju med Annika Bladh, 050216. 
81 Intervju med Jonas Axelsson, 050225. 
82 Intervju med Stephen Farran-Lee, 050215. 
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både ur ett kapitalistiskt perspektiv men också ur ett mer kulturellt 

kapitalperspektiv.”83  

Varken Prisma eller Forum anser sig göra något för att motverka den 

anglosaxiska dominansen. Praktiska ting kan styra varifrån litteraturen 

kommer, enligt Annika Bladh, som att det inte finns bra kontaktytor på plats.84

Fördelning av genrer 

Jonas Axelsson beskriver den utländska skönlitterära utgivningen som 

bestående av tre komponenter. I första hand består utgivningen av författare 

vars verk har en litterär tyngd, ett slags litterära startnamn med stark profil. 

Dessa kan även ha potential för framgång i ett kommersiellt sammanhang. En 

annan del av utgivningen har en kommersiell prägel, något Axelsson benämner 

”bokklubbsanpassad utgivning.” Den grupp av konsumenter som denna ansats 

riktas mot är en kvinnlig läsarpublik i åldrarna 35-60 år, som från förlagets sida 

anses ha tid, pengar och intresse. Inom den kategorin försöker förlaget ständigt 

utöka utbudet med intressanta författare. Den tredje komponenten är 

spänningsutgivningen, som till viss del är besläktad med den kommersiella 

utgivningen. Under senare tid har den dock utökats i sådan grad att genren går 

att definiera separat. Axelsson pekar på förlagets bredd och hävdar att det i 

förhållande till sin storlek har en, med internationella mått mätt, stor utgivning 

av lyrik, men att det samtidigt ger ut många kommersiella författarnamn. I ett 

längre perspektiv är balansen mellan mängden utländsk och inhemsk litteratur  

i utgivningen ganska stabil, även om en tendens är att förlaget går mot att 

översätta mer snarare än att fokusera på inhemska författare. Det är de svenska 

författarna som förlaget har representerat i första hand. Konceptet kommer inte  

överges enligt Axelsson, men antalet svenska författare kan däremot 

förändras.85

På Norstedts utgör översättningslitteraturen ungefär hälften av den 

skönlitterära utgivningen. För tillfället är ungefär 40-45 titlar utländska av de 

90 böcker som ges ut per år. Den svenska litteraturen är trots allt mest gångbar, 

                                                   
83 Intervju med Jonas Axelsson, 050225. 
84 Intervju med Annika Bladh, och Irene Westin Ahlgren, 050216.  
85 Intervju med Jonas Axelsson, 050225. 
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då till exempel litteraturkritiken uppmärksammar svenska författare i högre 

grad än utländska, menar Farran-Lee.86   

Vad gäller Forums skönlitterära utgivning utgörs översättningslitteraturen 

av ungefär 65 procent, menar Irene Westin Ahlgren. Till för bara ett par år 

sedan hade förlaget ingen egentlig svensk utgivning av skönlitteratur. För att 

förbättra detta gjorde man en medveten ansats för att locka svenska 

skönlitterära författare till förlaget, något som ledde till den nuvarande 

utgivningens sammansättning.87

Litteraturstödets betydelse 

Skönlitteratur för vuxna i svensk översättning är en av de åtta kategorier som 

kan stödjas av det statliga litteraturstödet. De övriga stödberättigade formerna 

av litteratur är: ny svensk skönlitteratur för vuxna, facklitteratur för vuxna, 

barn- och ungdomslitteratur, tecknade serier för barn- och ungdom, 

bilderböcker och bildverk, klassisk litteratur och litteratur på invandrar- och 

minoritetsspråk. Stödet fungerar främst som ett efterhandsstöd, men för en del 

kategorier, översättningslitteraturen inräknad,  går det även att ansöka om stöd 

på förhand. Administreringsansvaret står Statens Kulturråd för, och varje 

litteraturkategori har en arbetsgrupp som utifrån ansökningar beslutar om vilka 

titlar som slutligen får stöd. Huvudsakligen är stödet ett produktionsbidrag 

riktat mot förlagsverksamheten, och frågan är hur mycket det underlättar eller 

påverkar förlagens beslut om översättningslitteratur.88  

I ett större perspektiv anser Stephen Farran-Lee att litteraturstödet är en 

förutsättning för att kunna skapa en bra utgivning, ”det behövs för att man inte 

ska bli alltför räddhågsen och bara satsa på säkra kort eller säkra 

språkområden.” Det är däremot mer sällan som förlaget har  stödet i beräkning 

vid diskussion om enskilda titlar, möjligtvis sker detta om de redan på förhand 

vet att boken kan bli en förlustaffär. Det är dock svårt att bedöma vilka titlar 

                                                   
86 Intervju med Stephen Farran-Lee, 050215. 
87 Intervju med Irene Westin Ahlgren, 050216. 
88 Yrlid, Rolf, 1994, Litteraturens villkor, s. 124. 
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som till slut får stöd, det går inte att räkna med. Sammantaget blir dock 

bidragssumman relativt stor, enligt Farran-Lee.89

Irene Westin Ahlgren och Karin Strandberg har samma inställning till 

stödet, då de menar att det inte har någon betydelse för om förlaget ska anta en 

bok, annat än om det handlar om omfångsrik och dyr översättningslitteratur. 

Liknande litteratur kan föra med sig en viss prestige för förlaget, även om 

försäljningen beräknas bli begränsad.90

På Bonniers har litteraturstödet för den översatta litteraturen ingen märkbar 

betydelse. Ett författarskap som inte kan bära sig självt utan stöd är inget att 

satsa på, enligt Jonas Axelsson. Litteraturstödet har inte lika stor betydelse för 

ett större förlag, som för ett av mindre storlek. Ett förlag med en blygsam 

utgivning måste ”rannsaka sig på ett annat sätt när man tar ett beslut vad man 

vill köpa”, och då innebär bidraget en trygghet, menar Axelsson. På Bonniers 

får den kommersiellt gångbara litteraturen får bekosta den övriga 

utgivningen.91  

Översättningslitteraturens inflytande 

Stephen Farran-Lee anser att den samtida översatta litteraturen inte har det 

inflytande som han skulle önska. Farran-Lee syftar på trender och verk som 

enligt hans mening borde ha lästs och lyfts fram mer av kritiker, författare och 

förläggare. Detta till trots finns det exempel, även om utbytet har avstannat allt 

mer under det senaste årtiondet. Farran-Lee menar att ”impulserna kan uppstå 

lite oberoende av varandra. Men det är klart att någonting gör att man börjar 

tänka, skriva lite likt, inte likt kanske intill förbannelse, men kanske i samma 

anda”.  Det går i vissa fall att påstå att en författare eller en stil har influerat 

författare världen över, men Farran-Lee kan inte se någon större påverkan i 

Sverige. De svenska författarna är tjurskalliga i en positiv bemärkelse, menar 

Farran-Lee, de vill skriva på sitt eget sätt.92  

                                                   
89 Intervju med Stephen Farran-Lee, 050215. 
90 Intervju med Irene Westin Ahlgren och Karin Strandberg, 050216. 
91 Intervju med Jonas Axelsson, 050225. 
92 Intervju med Stephen Farran-Lee, 050215. 
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Irene Westin Ahlgren tror däremot att den utländska litteraturen har stor 

betydelse, och att den fungerar som en måttstock som svenska författare mäter 

sig emot. Det märks  tydligare inom vissa genrer än andra. Vad gäller deckare 

till exempel, där hävdar Westin Ahlgren att ”det finns ett slags formula för en 

framgångsrik kriminalintrig.”93

Marknadsföring och mottagande 

Enligt Irene Westin Ahlgren på Forum är det lättare att arbeta 

marknadsföringsmässigt med svenska författare, då de utan svårighet kan ställa 

upp på intervjuer och framträdanden av olika slag. En utländsk författare måste 

flygas in vilket är kostsamt, och författarbesöken är omständliga att arrangera. 

Dessutom är det inte alltid förlaget kan räkna med att uppmärksamheten ifrån 

media så stor som vore önskvärt.94

Vad gäller litteraturkritiken tror Stephen Farran-Lee att den gör skillnad på 

om litteraturen är av utländsk eller inhemsk härkomst. Det kan uppstå problem 

då kritiken inte uppmärksammar den utländska utgivningen, eftersom det är 

viktigt att en bok eller en författare får uppskattning. Kritiken blir en form av 

intyg på att förlaget har gjort rätt. Har förlaget gjort en satsning som inte får 

någon respons hos varken kritikerkår eller publik ”har man skickat ut en bok 

rätt ut i ett svart hål”, menar Farran-Lee. Litteraturkritiken, tror Farran-Lee, 

betyder mindre för konsumenten än vad kritikerna själva hoppas. En bok kan få 

fina recensioner men sälja blygsamt, samtidigt som en bok med kommersiell 

framtoning kan få dåliga recensioner men ändå hitta sin publik. Mest påverkan 

har kritiken om den är snabbt ute och entydigt positiv, menar Farran-Lee, 

samtidigt som intervjuer och andra framträdanden har kommit att spela en allt 

större roll.95

Jonas Axelsson tror att mottagandet kan påverkas av att det finns en 

grundläggande skillnad mellan den svenska litteratur som ges ut gentemot det 

som översätts. Den anglosaxiska importen utgörs till stor del av en 

underhållningsgenre, vilken rör sig från vad Axelsson benämner ”a good read” 

                                                   
93 Intervju med Irene Westin Ahlgren, 050216. 
94 Intervju med Irene Westin Ahlgren, 050216. 
95 Intervju med Stephen Farran-Lee, 050215. 
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till litteratur som är renodlat kommersiell. Liknande underhållningslitteratur 

har först på senare år fått fäste bland svenska författare, Liza Marklund och Jan 

Guillou kan sägas exemplifiera genren. Axelsson menar att det numer ”finns 

fler spänningsförfattare som skriver mer tillvänt, och inte är rädda för att vara 

exhibitionister och sälja sin produkt”. I de anglosaxiska länderna ligger det i 

högre grad på författaren att hitta sin publik, bokmarknaden där är än mer 

kommersiellt präglad. Bland de svenska författarna är prestige involverat. Att 

kritiken inte ägnar lika mycket utrymme åt utländsk litteratur, kan enligt 

Axelsson bero på att översättningen är en tolkning av originalverket.  

När det kommer till konsumenternas uppfattning om utländsk kontra 

inhemsk litteratur, tror Axelsson att det finns en uppdelning mellan de svenska 

författare som har en trogen skara läsare, som är folkliga och får stor publik vid 

framträdanden, och de som aldrig når ut för att de anses vara för svåra eller 

experimentella. Vad gäller översättningslitteratur tror Axelsson att 

konsumenten i allmänhet upplever att den är god underhållning, ”a good read”, 

även om det också finns mer litterär översatt litteratur.96  

Policy 

Utifrån förlagsrepresentanternas utsagor går det att formulera ett slags 

translational policy som Gideon Toury menar styr vad förlagen importerar för 

slags litteratur. Den skiljer sig mellan olika förlag, beroende på deras 

varierande litterära uppdrag. Yngve Lindung konstaterar att ”den skönlitterära 

bokkulturen i Sverige är en angloamerikansk företeelse, dominerad av 

underhållningsromaner.”97 Yvonne Lindqvist har också kommit fram till att 

den angloamerikanska dominansen är ”starkare inom lågprestigelitteraturfältet 

än inom högprestigelitteraturfältet”, men också att angloamerikansk litteratur 

inte enkom är lågprestigelitteratur.98 Att klassiker och kvalitetsromaner 

företräds i huvudsak av andra språkområden och svenska originalutgåvor, är en 

uppfattning som också är märkbar hos informanterna. 

                                                   
96 Intervju med Jonas Axelsson, 050225. 
97 Lindung, Yngve, 1993, ”Den angloamerikanska litteraturens dominans”, s. 29. 
98 Lindqvist, 2002, s. 217. 
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De största förlagen, Bonniers och Norstedts framhåller vikten av en 

varierad utgivning. Den mest kommersiellt gångbara litteraturen får bekosta 

satsningarna på kvalitetslitteratur. De värnar dessutom om att i någon 

utsträckning representera flera språkområden, men medger att den 

anglosaxiska litteraturen tar över allt mer. Underförstått går det att utläsa att de 

övriga språkområdenas litteratur i högre grad är synonym med kvalité, och att 

den därför är viktig att framhålla. Samtidigt beskrivs den angloamerikanska 

litteraturen som att representera en sammansättning av kulturer och därmed 

inte vara fullt så entydig. De delar av utgivningen som består av den inhemska 

litteraturen, samt andra språkområden och genrer än den anglosaxiska 

underhållningsromanen kan sägas vara nödvändig för att bära upp förlagets 

anseende och kulturella kapital. Pierre Bourdieu menar att man kan ”beskriva 

de olika förlagen efter vilken tonvikt de lägger på långsiktiga osäkra 

investeringar och på säkra kortsiktiga investeringar.”99 Här tycks inställningen 

vara en kombination, det är lika viktigt med ekonomiskt kapital, det vill säga 

succéromaner som kan får ekonomin att gå ihop, likväl som man för att inte 

mista anseende måste alstra kulturellt kapital, i form av parallella satsningar på 

höglitterära författarskap.   

Varken Prisma eller  Forum har någon omfattande utgivning från andra 

språkområden än de anglosaxiska. Prisma har vad gäller skönlitteratur en 

uttalad inriktning  på mer kommersiellt präglade verk och Forums svenska 

skönlitterära utgivning är relativt ung i sammanhanget. Tidigare dominerades 

Forums skönlitterära utgivningen helt av översättningar. Dessa förlag kan 

anses ha en mer kommersiell framtoning som inriktar sig på kortsiktiga 

investeringar i Bourdieus mening,  vilket i längden innebär ett försvagat 

kulturellt kapital. 

                                                   
99 Bourdieu, Pierre, 1994, ”Produktionen av tro”,  s. 203. 
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Översättarna 

Bakgrund 
Boel Unnerstad har studerat engelska, litteraturvetenskap, humanekologi och 

informationsteknik. Det senare beskrivs som ett ämne som var närliggande 

journalistiken, något som Unnerstad valde att studera då hon inte blev antagen 

till journalisthögskolan. I början av 1990-talet deltog Unnerstad även i en kurs 

som inriktade sig på översättningsteknik på engelska. Unnerstads akademiska 

uppsatser har handlat om översättning och förlagsverksamhet, och hon 

beskriver det som att hon har dragits till området även om det har varit 

omedvetet. Unnerstad har arbetat i bokhandel och på ett litet förlag i Göteborg, 

varefter hon började arbeta som copywriter på en reklambyrå. Under en 

trettonårsperiod  skrev Unnerstad texter till i huvudsak industriell reklam. När 

företaget gick i konkurs, rekommenderade de Unnerstad till ett förlag. Detta 

ledde henne in på översättandets bana. Vid sidan av översättandet har 

Unnerstad varit verksam som kulturjournalist sedan 1980-talet, och har 

recenserat teater och opera för lokalradion i Göteborg.  

Boel Unnerstad har för tillfället gjort uppehåll med översättandet, på grund 

av ordförandeposten i SFF. Innan ordförandeskapet satt hon i styrelsen, och 

kunde fortfarande översätta på heltid. Det fackliga arbetet som Unnerstad har 

tagit del av resulterade i april 2004 i ett nytt avtal för översättarna. 

Dessförinnan hade inte avtalet förändrats sedan 1996.100

Ulla Danielsson studerade franska i Paris, men återvände till Sverige för att 

utbilda sig som grafisk formgivare på Konstfack. Under kvällstid studerade 

Danielsson samtidigt på RMI, Reklam- och marknadsföringsinstitutet. Båda 

utbildningarna avslutades i början av 1970-talet, och då var Danielsson 

utexaminerad grafisk formgivare och reklamkonsulent. Därefter följde ett 

åttaårigt uppehåll. Efter denna period återupptog Danielsson arbetet som 

reklamkonsulent, varefter hon blev redaktör och informationschef på 

Allergiförbundet, för tidningen Allergia. Härnäst blev Danielsson 

                                                   

 

100 Intervju med Boel Unnerstad, 050215. 

 42



reklamredaktör på bokklubben Svalan och hade därefter samma position på 

Bonniers bokklubb under sju år. Danielsson var även redaktör på Månadens 

bok under åtta års tid. Samtidigt hade Danielsson börjat översätta, eftersom 

hon var bekant med en kvinna som var redaktör på ICA-förlaget. Det fortsatte 

när Danielsson läste en översättning som bokklubben hade valt som huvudbok, 

och inte tyckte att den höll måttet. Danielsson kontaktade förläggarna och 

erbjöd sig att på egen hand göra om den. Istället för den titeln blev Danielsson 

tilldelad en roman av Margareth Atwood, en författare som hon kom att 

översätta ett flertal titlar av. Efter en tid sade Ulla Danielsson upp sig på 

bokklubben och började översätta på heltid. Utöver arbetet som översättare är 

hon lektör, främst för Bonniers och Natur & Kultur.101  

Nille Lindgren har en filosofie kandidatexamen från 1960-talet och en 

oavslutad doktorsutbildning i konsthistoria som akademisk bakgrund. Lindgren 

var verksam som amanuensassistent på konstvetenskapliga institutionen i 

Uppsala under sex års tid. Parallellt skulle Lindgren ha slutfört sin 

doktorsavhandling, men då förordnandet gick ut var han intresserad av att 

sysselsätta sig med något annat. Istället övergick Lindgren till en tjänst på 

KTH i Stockholm, på Väg- och vattenbyggnadssektionen, och några år senare 

var han verksam som chef över svenska för invandrare på Folkuniversitetet. 

Övergången till översättandet kom sig av ett missnöje med den dåvarande 

yrkesrollen. Under arbetet vid konstvetenskapliga institutionen hade Lindgren 

översatt föreläsningar och artiklar åt den tysktalande professor som han 

samarbetade med där. Något tilltalade Lindgren med att översätta litteratur, 

vilket ledde till att han gjorde en förfrågan om arbete hos de stora förlagen i 

början av 1980-talet. Från Wahlström & Widstrand fick Lindgren omedelbart 

svar. Lindgren provöversatte inledningen av en deckare, vars tidigare gjorda 

översättning inte höll måttet. Lindgren gjorde ett gott intryck, och fick boken i 

uppdrag.102

 
 
101 Intervju med Ulla Danielsson, 050215. 
102 Intervju med Nille Lindgren, 050218. 
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Lilian Fredriksson har en filosofie magisterexamen. I denna ingår för att 

nämna några ämnen, studier i svenska, spanska, nordiska språk, 

litteraturhistoria och religionskunskap. Lilian Fredriksson är dessutom 

gymnasielärare. 

Karl G Fredriksson har en akademisk bakgrund inom humanistiska ämnen, 

och påbörjade en doktorsutbildning i litteraturvetenskap som han senare 

övergav. Karl G Fredriksson har för övrigt läst bland annat historia, 

filmvetenskap och estetik. Tidigare har han arbetat i förlagsbranschen, 

karriären inleddes på Bonniers fackboksredaktion och fortsatte sedan på Liber 

Utbildningsförlaget, Askild & Kärnekull och Legenda. Karl G Fredriksson har 

arbetat som förlagsredaktör under flera år och som redaktionschef en kortare 

period. Fredriksson undervisar även vid översättarutbildningen vid Uppsala 

universitet. Tillsammans driver Lilian och Karl G Fredriksson 

konsultverksamheten Regina Konsult AB, som redigerar och granskar 

litteratur. På 1970-talet då Karl G Fredriksson arbetade på Bonniers 

fackboksredaktion var de i akut behov av en översättare, vilket ledde till att 

Lilian Fredriksson utförde ett par av uppdragen. Sedan dröjde det tio år innan 

en liknande situation uppstod, och då var Karl G Fredriksson anställd hos 

Askild & Kärnekull. Det hade uppstått svårigheter med att finna en översättare, 

och paret tog därför på sig uppdraget själva. Paret Fredriksson har även skrivit 

böcker som handlar om Uppsala och om kriminallitteratur till exempel. De är 

lektörer, recenserar och föreläser, bland annat på Bok- och biblioteksmässan i 

Göteborg. De är som tidigare nämnts även ledamöter av Deckarakademien och 

medlemmar av redaktionen för Jury – en tidskrift för deckarvänner.103

Gunilla Holm gick latinlinjen och därefter en ettårig handelsutbildning. 

Holm var verksam som sekreterare under en period tills hon började läsa in en 

filosofie kandidatexamen på kvällstid. Examen utgjordes av studier i engelska, 

litteraturvetenskap, spanska och psykologi. Holm har även en bakgrund inom 

förlagsvärlden, och har bland annat arbetat som skönlitterär redaktör på 

Bonniers och har varit PR-chef på Norstedts. Holms make var marknadschef på 

                                                   
103 Intervju med Lilian och Karl G Fredriksson, 050221. 
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ICA-förlaget, och då de stod utan översättare till en fackbok på 1970-talet, 

erbjöds Holm uppdraget. Under åren inom förlagsverksamheten fortsatte sedan 

Holm med att översätta en bok om året, men då mest för att det roade henne. 

Holm har även gett ut en egen bok, en ”kriminalromans”, som hon själv 

benämner den, då den är mer romantisk än  kriminell. Detta är inget som Holm 

har fortsatt med. Däremot har Gunilla Holm en bred erfarenhet av att vara 

lektör för ett antal förlag. Holm har dessutom ägnat sig åt litteraturkritik. Som 

ledamot i styrelsen av SFF sedan två år tillbaka, representerar Holm 

översättarna. Gunilla Holm har mot bakgrund av sina kunskaper ifrån 

förlagsbranschen samt kännedom om yrkesverksamheten som översättare 

kunnat bidra med insikter från båda läger och därmed varit en tillgång för 

förbundet. Engagemanget kommer av en känsla att få återgälda lite av vad 

Holm själv under årens lopp ansett sig ha fått ta del av. 104  

Milla Emrén utbildade sig först till lärare, och studerade då svenska, 

engelska och franska. Emrén har dessutom en magisterexamen från 

översättarprogrammet i Uppsala, vilket hon avlutade 2003. Emrén har tidigare 

arbetat som skötare och lärare, men då hon hade fått nog av läraryrket och såg 

en annons om översättarprogrammet i tidningen insåg hon att yrket var en 

möjlighet att få användning av sina språkkunskaper. Milla Emrén har trots sin 

relativt begränsade tid som verksam översättare fått utföra ett antal 

skönlitterära uppdrag. Emrén fick kontakt med Forum då en lärare på 

översättarutbildningen i Uppsala rekommenderade henne, vilket gjorde att hon 

fick utföra en provöversättning. Försöket hade en lyckosam utgång, varefter 

Emrén utförde det första översättningsuppdraget parallellt med studierna.105

Överlag betraktar ingen av översättarna utbildning som en nödvändighet 

för yrket, men som något som underlättar. Flertalet av informanterna refererar 

till kollegor som de vet är utomordentliga översättare men som inte har någon 

högre utbildning. Bland de tillfrågade har en del studerat språk, men inte 

nödvändigtvis det källspråk som de översätter ifrån. Vid tveksamheter med det 

engelska språket finns det lexikon och andra informationskällor att tillgå menar 

                                                   
104 Intervju med Gunilla Holm, 050223. 
105 Intervju med Milla Emrén, 050309. 
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de. Vad som genljuder i flera av översättarnas utsagor är vikten av att ha en 

god kännedom om det svenska språket. Hur den kompetensen har uppnåtts 

beskrivs av en del av informanterna som en fallenhet som en del människor har 

och andra inte. En annan förklaring kan ligga i det mått av livserfarenhet 

översättaren har. Vid flera tillfällen upprepas att åldern och erfarenheten som 

kommer med den, underlättar arbetet. Några av översättarna uttrycker vikten 

av att vara förtrogen med den kultur som originallitteraturen härstammar ifrån, 

att inte vara främmande inför vardagsföreteelser och utvecklingen av språket i 

källspråkslandet.   

Att sammanfatta översättarnas bakgrunder är inte lätt eftersom de uppvisar 

stora skillnader. Drag som går att utläsa är dock att alla har någon form av 

akademiska studier som bakgrund, varav två har påbörjat men inte avslutat en 

doktorsutbildning. Endast två av informanterna deltagit i någon form av 

översättarutbildning. Flera av informanterna har en bakgrund inom 

förlagsbranschen och har i och med det ett stort, och för yrket betydelsefullt 

nätverk, i form av socialt kapital. Övergången till översättandets bana har i en 

del fall varit medvetet men i andra fall kommit av en slump. Utöver rollen som 

översättare företar sig många av informanterna andra slags arbeten inom den 

litterära världen, de är lektörer, kulturjournalister och själva upphovsmän eller 

–kvinnor till litterära verk. Vad gäller de som har varit yrkesverksamma i 

förlagsbranschen, är det uteslutande så att översättning har kommit som en 

förlängning av de ursprungliga arbetsuppgifterna. Det visas även prov på att de 

som själva har haft en beslutsfattande position på förlag, eller känt någon som 

har haft en sådan position, har tilldelat sig själva uppdrag, respektive, fått 

uppdrag tilldelade. I vissa fall har översättning varit något man företagit sig för 

nöjets skull, och sedan övergått till att utföra på heltid.  

Översättningsuppdrag, profil och preferenser 
Boel Unnerstads översättningsuppdrag var inledningsvis facklitterära, men 

övergick gradvis till att bestå av skönlitteratur. Unnerstad beskriver många av 

hennes uppdrag som anspråkslös underhållningslitteratur, ofta storsäljare, som 

inte har något stort litterärt värde. Verken har ofta präglats av komik, och 
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översättaren utmanas då att arbeta fram ironiska vändningar och få fram det 

humoristiska i en text. På senare tid har Unnerstad fått översätta ett slags 

stilbrytande deckare och hon beskriver språket som en utmaning att ta sig an. 

Unnerstad översätter anglosaxisk litteratur i huvudsak, men har vid enstaka 

tillfällen även översatt dansk och norsk litteratur.106  

Nille Lindgren vill inte begränsa sig inte i valet av översättningar, utan tar 

sig an både fack- och skönlitteratur. De skönlitterära uppdragen dominerar 

dock. Översättandets fördelar är enligt Lindgren variationen det bjuder. Nille 

Lindgren översätter anglosaxisk litteratur. Inledningsvis dominerades 

Lindgrens arbete av översättning av deckare, men har under årens lopp översatt 

litteratur av varierande litterära genrer. Uppdragen har bestått av allt ifrån vad 

Lindgren kallar ”tantsnusk”, till verk som har visat sig bli personliga 

favoriter.107

Lilian och Karl G Fredriksson har en speciell arbetssituation då de 

samarbetar med översättningarna. Arbetet delar de upp olika sinsemellan 

beroende på verkets karaktär, ibland utför de hälften var, eller också utför en 

av dem råöversättningen och den andra gör bearbetningen. Vanligt är dock att 

Karl G Fredriksson gör den slutgiltiga redigeringen, då han sedan tidigare har 

stor erfarenhet av sådant arbete. Slumpmässigt har de fått en profilering med 

kriminallitterära övertoner, något som föranleddes av ett allt större 

engagemang i tidskriften Jury – en tidskrift för deckarvänner. Lilian 

Fredriksson föredrar att översätta engelsk skönlitteratur, om än att hon önskar 

att hon kunde översätta mer spansk litteratur, det språk som hon har studerat 

mest ingående. Karl G Fredriksson vill helst om han får välja översätta 

viktorianska spökhistorier och historisk litteratur. Förutom engelska och 

spanska, översätter paret nordiska språk och en del tyska.108

Gunilla Holm beskriver litteraturen som hon översätter med att vara god 

underhållning. Holm poängterar vikten av att också bemöda sig att göra bra 

översättningar av underhållningslitteratur, även om den inte recenseras. 

                                                   
106 Intervju med Boel Unnerstad, 050215. 
107 Intervju med Nille Lindgren, 050218. 
108 Intervju med Lilian och Karl G Fredriksson, 050221. 
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Underhållningslitteraturen har en stor publik, vilket gör det angeläget att 

bearbeta språket omsorgsfullt. Det finns gränser för vad Holm tar sig an, 

betoningen av att underhållningen ska vara av god kvalité är uppenbar, att 

översätta en Harlequinroman är inte tänkbart för henne. Varför Holms arbete 

har kommit att inrikta sig på underhållningslitteratur beskriver hon som en 

slump. Holm översätter endast anglosaxisk litteratur.109  

Ulla Danielsson översätter främst anglosaxisk skönlitteratur, men varierar 

sitt översättande med facklitteratur. Danielsson beskriver sin profilering som 

relativt litterär, men inte höglitterär.110

Milla Emrén är den av informanterna som mest nyligen har inlett sitt 

översättande. Emréns ambition är att översätta skönlitteratur, och tror att alla 

fiktiva översättningsuppdrag förutom Harlequinböcker kan vara intressanta. 

Emrén översätter anglosaxisk litteratur, men skulle vid möjlighet gärna ta sig 

an även fransk litteratur.111

Gemensamt för informanterna är att de i huvudsak översätter anglosaxisk 

litteratur. Några av översättarna uttrycker en vilja att arbeta med litteratur på 

andra språk, men anger att förutsättningarna inte är goda för att det ska ske. 

Den ensidigt inriktade utgivningen vad gäller vilka språk som översätts gör att 

variationen av arbete begränsas. Samtidigt som möjligheten är störst att få 

översätta engelskspråkig skönlitteratur är det också där konkurrensen är 

hårdast. Informanterna försörjer sig, eller har försörjt sig som översättare även 

om sidoinkomster av olika slag förekommer i en del fall. Översättningarna 

uppgår till alltifrån 2-5 stycken per år, något som varierar beroende på vilket 

omfång och vilken svårighet som verken de blir erbjudna har.  De intervjuade 

ger dock inte uttryck av att ha några problem med att få nya uppdrag. Ett 

dagsverk varierar från översättare till översättare, och beroende på hur 

brådskande översättningen är för förlaget. Informanterna har angivit att de 

översätter allt ifrån 6-16 sidor per dag. Något som tycks vara av vikt är att veta 

                                                   
109 Intervju med Gunilla Holm, 050223. 
110 Intervju med Ulla Danielsson, 050215. 
111 Intervju med Milla Emrén, 050309. 
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sin egen kapacitet, vad man kan åstadkomma i en eventuellt tidspressad 

situation, för att till slut leverera i tid.  

Ingen av informanterna ger uttryck för en specifik strävan vad gäller att få 

vissa typer av översättningsuppdrag. Rent allmänt föredrar en del av 

informanterna skönlitterära uppdrag, men många finner variationen mellan 

fack- och skönlitterära uppdrag  nyttig. Det går inte heller att utläsa någon 

prestige i uttalandena, i bemärkelsen att vissa översättningsuppdrag är viktigare 

för översättarna själva än andra. I de fall det förekommer, är det snarare i 

bemärkelsen att arbetet är roligare då de själva har uppskattat läsningen. 

Istället försvarar de vikten av att lägga ner möda på alla slags uppdrag, vilket i 

och för sig speglar att det utifrån finns en värderingsskala, vilken slags 

litteratur som innehar högre anseende och  mer litterärt kapital än andra.  

Originalet och författaren 

Yvonne Lindqvist kommer i sin studie Översättning som social praktik. Toni 

Morrison och Harlequinserien Passion på svenska fram till att doxa vad gäller 

svenskt förhållningssätt till översättningar är att de ska förhålla sig så troget till 

originalet som möjligt.112  

 Ansvaret inför originalet är vad översättningsarbetet går ut på enligt Nille 

Lindgren, att rytm och stil är bevarad i den svenska versionen. Lindgren 

beskriver problematiken liksom hans kollega Joachim Retzlaff tidigare gjort, 

att man under arbetets gång ”kan styra mot översättandets Skylla eller 

Charybdis”. Det finns alltså två faror som hotar samtidigt, dels att man håller 

sig för nära originalet och att det därmed resulterar i ett språk som upplevs 

bestå av anglicismer, eller motsatsen,  att man förhåller sig för fritt till 

originalet och därmed göra avkall på vad det står för.113

Gunilla Holm beskriver ansvaret som avsevärt stort, det är viktigt att vara 

trogen originalversionen, att varken försämra eller för den sakens skull 

förbättra ett verk. Översättningen ska vara precis lika bra som originalet är, 

ibland har det senare mer att önska.114  

                                                   
112 Lindqvist, 2002, s. 217. 
113 Intervju med Nille Lindgren, 050218. 
114 Intervju med Gunilla Holm, 050223. 
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Lilian Fredriksson framhåller att översättaren vid vissa tillfällen kan ha 

utfört en strålande översättning som är fullständigt lik originalet, men att 

kritikerna sedan beskyller översättningen för att vara dåligt utförd, då det i 

själva verket är manuset som är svagt. Viktigt är enligt Fredriksson, att vara 

införstådd med vad genren utgörs av och vad den kräver, och sedan att inte 

kompromissa med den.115

Ulla Danielsson beskriver en liknande balansgång mellan ett gott svenskt 

språk och troheten mot originalet. Danielsson anser att avvägningen kan 

variera beroende på vilken målgrupp boken har, om det är ett känt verk som en 

litteraturhistoriker läser eller om det handlar om underhållningslitteratur. I det 

senare fallet anser Danielsson att folk i allmänhet inte ska behöva fastna vid 

anglicismer, utan det ska verka som om boken är skriven på svenska.116

Även Boel Unnerstad beskriver ett ansvarskännande inför den svenska 

läsaren. Då Unnerstad har översatt stor mängd underhållningslitteratur har hon 

kommit att inse att översättningar av liknande litteratur i högsta grad måste 

uppnå en god kvalité, eftersom de når ut till stora läsarkretsar. Vid översättning 

handlar det inte om ordagrann överföring utan en trohet till innehållet, menar 

Unnerstad. Troheten till författarens avsikt är också ett av kraven som SFF 

ställer på de översättare som väljs in.117 För att bli medlem i SFF måste man ha 

”offentligen dokumenterat sig som litterär utövare” [...] och ”offentliggjort två 

verk av konstnärligt eller vetenskapligt värde [...].”118  

Det är en fråga om yrkesstolthet, menar Unnerstad. Även den litteratur som 

har mindre litterära ambitioner kräver ansträngning, annars tyder det på 

nonchalans mot läsaren. Enligt Unnerstad handlar det hela om ”att man känner 

den här aktningen inför verket, uppsåtet, författarens vilja.” Vad som kan 

försvåra översättningsarbetet kan vara en författares ordrikedom erfar Boel 

Unnerstad. Översättaren måste på bästa sätt härma en författares stil, och få det 

att låta bra även på svenska. Detta kan vara svårare än väntat, då något som 

låter bra på engelska inte alls fungerar på svenska. Ibland kan det vara svårt att 

                                                   
115 Intervju med Lilian och Karl G Fredriksson, 050221. 
116 Intervju med Ulla Danielsson, 050215. 
117 Intervju med Boel Unnerstad, 050215. 
118 Yrlid, Rolf, 1994, s. 156 f. 
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peka på vad som gör språkdräkten svåröversättlig, och då får man enligt 

Unnerstad försöka på olika sätt och lita på sin intuition om vad som passar 

bäst. Dialog och slang kan också vara svårthanterligt,  men också att hitta den 

övergripande tonen i ett verk enligt Unnerstad.119

Lilian Fredriksson pekar på att litteratur som präglas av ordlekar och 

skiffer kan vara extra komplicerad eftersom det ofta resulterar i en relativt stor 

omarbetning för poängen ska stämma på svenska.120

Research 

Under ett översättningsuppdrags gång uppstår frågetecken som inte 

översättaren nödvändigtvis kan lösa utifrån eget huvud. Beroende på 

problemets art använder sig informanterna av olika metoder.  

Gunilla Holm har under årens lopp skaffar sig ett antal kontaktpersoner 

som hon återkommer till vid behov, till exempel en kriminalkommissarie och 

andra experter inom olika områden, såsom biologer, historiker och 

ekonomer.121

För övrigt tycks Internet och biblioteken fungera som informationskällor, 

och i vissa fall engelskspråkiga bekanta, kollegor eller den redaktör som 

översättaren har kontakt med på förlaget. Boel Unnerstad beskriver 

sammanslutningar för översättare som förekommer i Lund, Stockholm och 

Göteborg, vilka träffas regelbundet. Här kan man ventilera problem, och ofta 

deltar en expert på källspråket. Det finns även diskussionsfora på Internet som 

har luckrat upp översättarens isolerade situation. 

Ulla Danielsson beskriver Eufemia översättarsektionens e-postlista som är 

tillgänglig för de som är medlemmar i SFF. Här pågår enligt Danielsson 

hetsiga diskussioner om olika spörsmål, e-postlistan har kommit att bli ett väl 

använt och effektivt hjälpmedel.122

Lilian och Karl G Fredriksson har en speciell utgångssituation, då de har 

varandra att vända sig till i arbetet. Deras kontakter med kollegor på ett 
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arbetsrelaterat plan är begränsade. Lilian Fredriksson nämner dock Eufemia 

som ett forum där man dessutom kan diskutera arbetsfördelarna, vilka arvoden 

som förlagen har erbjudit och det gör att den individuelle översättaren lättare 

kan få överblick över kollegornas erfarenheter. Detta kan vara en fördel vid 

avtalsskrivning då det förminskar risken att förlagen spelar ut översättarna mot 

varandra.123

I vissa fall kan en kontakt med författaren bli aktuell, och det varierar 

huruvida informanterna brukar vända sig till denne eller inte. Nille Lindgren 

har goda erfarenheter av kontakter med författare. I arbetet med Reginald Hills 

böcker är kontakten viktig, eftersom författaren har utförliga referenser till 

klassisk litteratur, vilka Lindgren är mån om att förstå korrekt.124

Boel Unnerstad konstaterar att de anglosaxiska författarna vanligtvis har 

en agent som kan kontaktas vid behov, enligt erfarenhet brukar författarna vara 

välvilligt inställda till eventuella frågor.125

Ulla Danielsson brukar söka information om författare som hon inte 

översatt tidigare, och vanligtvis sker det på Internet. På Amazon finns även 

möjligheten att läsa böcker i fulltext, vilket Danielsson ofta gör. Dessutom 

brukar hon undersöka historiska fakta i litteraturen hon översätter, och 

stämmer de inte informerar hon redaktören.126

Det är ovanligt att Lilian eller Karl G Fredriksson vänder sig till författaren 

under arbetsprocessens gång. Möjligtvis om det är någon speciell företeelse 

författaren kan förklara, men annars är det enligt Karl G Fredrikssons mening 

svenska det handlar om, och i det sammanhanget är författaren överflödig. 

Paret Fredriksson understryker vikten av att göra research men framhåller 

samtidigt att det inte syns i omfånget, och att informationssökningen i princip 

tar lika lång tid i vissa fall som själva översättandet.127

                                                   
123 Intervju med Lilian och Karl G Fredriksson, 050221. 
124 Intervju med Nille Lindgren, 050218. 
125 Intervju med Boel Unnerstad, 050215. 
126 Intervju med Ulla Danielsson, 050215.  
127 Intervju med Lilian och Karl G Fredriksson, 050221. 
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Förlag och översättare  
I följande kapitel beskrivs ramverket för översättningsprocessen, det vill säga 

samarbetet mellan förlag och översättare.  

Förlagen om översättare 
Som översättare vet man som regel inte på förhand vilka uppdrag förlagen 

behöver översättare till, eftersom det inte görs allmänt känt via någon kanal. 

Förlagen vänder sig sällan eller aldrig till Översättarcentrums 

uppdragsförmedling. De som lägger ut skönlitterära översättningarna på 

förlaget kontaktar den översättare som de tror är lämplig.  Vanligtvis använder 

sig förlagen av en skara för förlaget redan bekanta översättare, men uppdrag 

kan även utdelas genom rekommendationer eller tillfalla en tidigare okänd 

översättare som har kontaktat förlagen. Det hela är dock en fråga om tid och 

pengar. När rättigheterna för ett verk är klara och förlaget har en tidsplan för 

dess utgivning erbjuder de arbetet till den översättare de vill ha, enligt Jonas 

Axelsson på Bonniers.128

Det som talar för att en översättare är bra är i huvudsak meriterna, att 

tidigare översättningar är väl utförda och levererade i tid. Enligt Stephen 

Farran-Lee gör de på förlaget en bedömning av översättningens kvalité, men 

det kan också märkas i efterhand i recensioner. Farran-Lee menar att det finns 

olika typer bland de etablerade översättarna, det finns en begränsad skara som 

förlaget har fullt förtroende för och som levererar klanderfria resultat, och  

andra som man vet kan arbeta intensivt och få fram en färdig översättning 

snabbt vid behov, framförallt vad gäller underhållningslitteratur. I sådana fall 

blir redigeringen extra viktig för att tvätta bort eventuellt slarv.129  

Karin Strandberg på Forum menar att man med tiden lär känna 

översättarna och då vet vilken skönlitterär stil som passar dem och vilka 

fackkunskaper de har, vilket kan påverka ett beslut om vem som anses mest 

lämplig för ett visst verk.130  

                                                   
128 Intervju med Jonas Axelsson, 050225. 
129 Intervju med Stephen Farran-Lee, 050215. 
130 Intervju med Irene Westin Ahlgren och Karin Strandberg, 050216. 
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För de översättare som inte sedan tidigare har gjort sig ett namn hos 

förlagen är det svårare. Det talas om generationsväxling även hos översättarna, 

men då översättandet tycks anses som något som blir bättre med åldern går det 

långsamt. Förlagen är väl medvetna om att de på sikt måste gardera sig med 

nya förmågor och tar därför emot och lagrar ansökningar i viss utsträckning. 

Verkar en sökande lovande kan det hända att denne får utföra en några sidor 

lång provöversättning. Någon inskolningsprocess finns det inte att tala om, 

annat än att nybörjare då förlaget väl fått upp ögonen för dem inte bör utföra 

brådskande översättningar, och att man  vanligtvis räknar med att det blir mer 

jobb för redaktören att utföra, enligt Karin Strandberg.131  

Generellt sett har informanterna uppskattat att den fasta krets av 

översättare som deras förlag regelbundet använder sig av uppgår till 20-40 

stycken. 

Att en viss utbildning är av betydelse eller en avgörande faktor vid 

anlitning av översättare nämns inte av någon informant. Det litterära kapital 

som tidigare översättningar har genererat till en översättare är det som har 

störst betydelse då ett förlag lägger ut översättningar. Huvudsaken är att 

hantverket är väl utfört. I stor utsträckning handlar det också om det sociala 

kapitalet, att kontakten mellan förlaget och översättaren har varit god och att 

man överhuvud taget har rätt kontaktytor. De översättare förlaget anser sig 

känna, är tryggare att använda. 

Olika kriterier på översättare beroende på litterär genre?  

Börje Söderlund beskriver i Att översätta (1965) två typer av översättningar: 

För den skönlitteräre översättaren är en enkelt och rättframt berättande detektivroman en 
betydligt enklare uppgift än en roman av en Nobelpristagare. I det sistnämnda fallet har också 
läsekretsen helt andra anspråk på framställningen, man vill inte bara veta ”hur det går” utan 
också uppleva författarens språkliga konstnärskap.132

Frågan är om liknande värderingar återfinns hos förlagen. Enligt Jonas 

Axelsson på Bonniers finns det en tudelning mellan vilka typer av böcker som 

                                                   
131 Intervju med Irene Westin Ahlgren och Karin Strandberg, 050216. 
132 Söderlund, Börje, 1965, Att översätta, s. 37. 
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kräver mer av översättaren än andra. De mest krävande anser Axelsson vara de 

utpräglat litterära verken, där språket är en utmaning att ta sig an. Axelsson 

exemplifierar med Zadie Smith, en författare som: 

lagt örat mot rälsen och följer det språk som talas idag [...] det går inte bara att 
transkribera den slang som vi använder utan vidare, utan [översättaren] måste ta med sig 
en del av det kulturella som finns i de här uttrycken.133

Den sorts litteratur som Axelsson benämner som mindre komplicerad är en mer 

traditionellt berättad epik, där det inte i huvudsak handlar om ”precisionen i 

uttrycken” utan mer om ett flöde både vad gäller karaktärs- och 

miljöskildringar. I denna form av litteratur menar Axelsson att inte samma 

tonsäkerhet är nödvändig, det döljer sig inte ett resonemang bakom varje 

mening, vilket gör själva översättandet friare.134

På Prisma är det skönlitterära uppdraget som tidigare nämnts relativt 

kommersiellt. Av deras utgivning anser Annika Bladh att den ”rappa, roliga 

genren” är mest utmanande, då det gäller att fånga en jargong.135

Karin Strandberg framhåller den medvetna konstprosan som svårast att  

översätta, medan de slag av underhållningslitteratur som inte utspelar sig i en 

kunskapskrävande miljö är mindre krävande. Strandberg tillägger att det ofta är 

när det kommer till naturskildringar och realia som översättningarna kan brista, 

och att det krävs tid och erfarenhet att få till sådant korrekt.136

Enligt Stephen Farran-Lee är en god svensk språkkänsla ett odiskutabelt 

kriterium oavsett vilken genre det handlar om. Det är oacceptabelt att det 

engelska språket eller syntaxen lyser igenom. Farran-Lee poängterar att det 

behövs goda översättare till både kommersiella och litterära titlar, och att de 

behövs i lika stor utsträckning. Klassificeringen underhållningslitteratur är inte 

synonym med att texten är okomplicerad att översätta, menar Farran-Lee, och 

                                                   
133 Intervju med Jonas Axelsson, 050225. 
134 Intervju med Jonas Axelsson, 050225. 
135 Intervju med Annika Bladh, 050216. 
136 Intervju med Irene Westin Ahlgren och Karin Strandberg, 050216. 
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tillägger att faktumet att en text är enkelt skriven inte behöver säga något om 

dess litterära kvalité.137  

Den slutförda översättningen 

Slutligen är redaktören ansvarig för granskningen av en översättning, men 

dessförinnan har översättaren lämnat in sitt manus och varit med i 

korrekturprocessen enligt Jonas Axelsson. Översättaren har enligt avtal rätten 

och skyldigheten att läsa korrektur. Det kan skilja mellan översättningar som i 

princip är prickfria vilket gör processen kort till att det drar ut på tiden. Ibland 

menar Axelsson, får översättare i recensioner ta stryk för misstag som borde ha 

korrigerats under det redaktionella arbetet.138  

Enligt Stephen Farran-Lee ska översättningen vara publiceringsbar då 

förlaget emottar den, något som står i kontraktet.139 Enligt det senaste 

översättaravtalet ska översättaren ”verkställa översättningen omsorgsfullt och 

fullständigt samt i överensstämmelse med vedertagna normer på området.” Om 

översättarens arbete inte uppnår en önskad stilistik eller saklig nivå, ska 

översättaren få tid att korrigera detta, men om översättningen helt frångår 

liknande normer har förlaget rätt att upphäva avtalet.140

Annika Bladh tillmäter redaktörens granskning en stor betydelse, som 

tillsammans med översättaren går igenom eventuella ändringar. Om något 

upplevs märkligt i översättningen jämförs den med originalet. Bladh menar att 

också de mest rutinerade översättarna gör misstag. Efter en genomgång skickas 

manuset tillbaka till översättaren som godkänner ändringarna och utför dem 

själv eller överlämnar det till förlaget att göra.141

Till slut måste ett översättningsarbete betraktas som slutfört. För att det ska 

betraktas som en god översättning måste den svenska utgåvan stämma överens 

                                                   
137 Intervju med Stephen Farran-Lee, 050215. 
138 Intervju med Jonas Axelsson, 050225. 
139 Intervju med Stephen Farran-Lee, 050215. 
140 Standardformulär för avtal mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF, Sveriges  
Författarförbund, 2004, SFF/ Översättarsektionen / Översättaravtal, www.forfattarforbundet.se, 050312. 
141 Intervju med Annika Bladh, 050216. 

 56

http://www.forfattarforbundet.se/


med originalet vad gäller ton, rytm och fakta enligt Karin Strandberg. Det är 

viktigt att till exempel all dialog har ett bra flöde.142

Jonas Axelssons syn på saken är att de från förlagets sida upplever att 

originalet lever kvar i den svenska versionen, men att den gör sig bra i svensk 

språkdräkt. Från förlagets sida beslutar man sig om det är en fullgod version av 

originalet och den språkdräkt som de är nöjda med. Att sedan översättningen 

och originalet är två skilda versioner är något en författare har accepterat i och 

med att denne godkänner att verket översätts. Axelsson menar att författaren 

helt enkelt får ha förtroende för förlagets omdöme, då de vanligtvis själva inte 

kan läsa den svenska översättningen.143

Översättaren i den litterära världen 

Irene Westin Ahlgren och Karin Strandberg anser att översättaren under de 

senaste decennierna har fått en mer framträdande roll, mycket till följd av 

SFF:s arbete som har lett till att översättarens namn ska stå med i recensioner 

och på titelbladet. De anser att översättaren har fått ett större erkännande och 

att översättningen ofta bedöms i recensioner.144

Om ett förlag offentliggör ett verk utan att översättarens namn står med på 

titelbladet blir det skyldigt att betala översättaren 10 000 kronor. Dessutom bör 

översättarens namn vara tryckt på verkets omslag enligt det nya avtalet.145  

Annika Bladh pekar på sambandet mellan graden av litterärt verk och hur 

synlig översättaren är. I många fall recenseras inte underhållningslitteraturen, 

och därmed inte heller översättningen. Bladh pekar på en hierarki som hon 

anser finns, att ”översättaren är underordnad författaren och förlaget är 

underordnat själva boken. Författaren är huvudsaken och vi andra är 

medhjälpare för att få fram författarens ord.” 146

Stephen Farran-Lee menar att bra översättare får en viss status, och ett fåtal 

har haft extra stor genomslagskraft också utanför bokbranschen. Farran-Lee 

                                                   
 
142 Intervju med Irene Westin Ahlgren och Karin Strandberg, 050216. 
143 Intervju med Jonas Axelsson, 050225. 
144 Intervju med Irene Westin Ahlgren och Karin Strandberg, 050216. 
145 Standardformulär för avtal mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF, Sveriges  
Författarförbund, 2004, 050312. 
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menar också att översättarna genom avtal har fått en viss synlighet, och att till 

exempel redaktörens arbete är mer fördolt. Farran-Lee tillmäter översättarna en 

stor betydelse och föreslår en tydligare diskussion från översättarna själva, för 

att bli mer synliggjorda i debatten och kritiken.147

I en del fall, som till exempel vid en nyöversättning av en klassiker, 

hamnar ofta översättaren lika mycket i blickfånget som verket, hävdar Jonas 

Axelsson. I sådana fall kan det finnas en önskan om att en viss översättare ska 

utföra arbetet och göra en version som i högre grad tilltalar vår samtid.148

 

Översättare om arbetssituationen 

Från anskaffning av uppdrag till kontraktskrivning 

Boel Unnerstad beskriver anskaffandet av översättningsuppdrag som att ligga i 

förlagens händer. Förlagen kontaktar den översättare som de har goda 

erfarenheter av sedan tidigare då samarbetet med förlagsredaktören har 

fungerat väl.149 Någon information om vilka uppdrag som är aktuella har 

översättaren alltså inte tillgång till, utan tillfrågas endast om ett specifikt verk 

som förlaget erbjuder. Översättaren har därmed ingen överblick över vilken 

litteratur förlagen har köpt rättigheter till och kan inte aktivt söka specifika 

uppdrag. Det går därför inte att tala om några strategier som översättarna har 

för att få översätta mer prestigefyllda uppdrag, och därmed öka sitt symboliska 

kapital. Översättaren kan beskrivas som passiviserad i den bemärkelsen, och 

som att vara i förlagens grepp eftersom det helt är upp till dem att avgöra vilka 

uppdrag en översättare bemästrar. Då en översättare är etablerad kan denne ha 

ett antal böcker inplanerade, och i sådana fall finns det ingen anledning att vara 

aktiv. Om uppdragen låter vänta på sig, kan översättaren kontakta förlaget och 

påminna dem om att hon eller han finns tillgänglig.  

 
146 Intervju med Annika Bladh, 050216. 
147 Intervju med Stephen Farran-Lee, 050215. 
148 Intervju med Jonas Axelsson, 050225. 
149 Intervju med Boel Unnerstad, 050215. 

 58



Karl G Fredriksson beskriver dock hur situationen för en etablerad 

översättare kan förändras i och med generationsväxlingen som även sker på 

förlagen. Nya redaktörer har sina egna kontaktnät, vilket kan få den automatik 

som uppdragen tidigare har kommit in med att avstanna. Liknande 

tillfälligheter kan vara en avgörande faktor för huruvida en översättare är 

inbokad för en kortare eller längre tid framöver. Någon information om vilka 

översättningsuppdrag som är aktuella får paret Fredriksson inte. Uppdragen 

som tilldelas dem anser de vara slumpartat utvalda eller baserade på tidigare 

meriter.150

Gunilla Holm beskriver att hon sedan sin tid på Bonniers har en handfull 

kontakter som hon betraktar som goda vänner på förlaget, och uppdragen 

tilldelas henne, antingen om hon själv hör av sig eller om hon blir uppringd. 

Det tycks vara en social fråga, då Holm beskriver förlagstillställningar som en 

potentiell kontaktyta.151  

Ulla Danielsson anser sig också ha haft fördelar i och med sitt tidigare 

arbete på olika förlag. De personer som Danielsson är bekant med var på 

hennes tid som förlagsverksam redaktörer, men har nu chefsposter. Danielsson 

har därmed ett inflytelsefullt kontaktnät.152

För inte ännu etablerade översättare beskriver informanterna att situationen 

är svårare. Det gäller att överhuvudtaget synliggöra sig hos förlagen och 

urskilja sig från övriga intresserade. Gunilla Holm har förlagsperspektivet på 

den icke etablerade översättarens dilemma färskt i minnet, och beskriver den 

kostnad och arbetsbörda som ett misslyckat samarbete innebär. Holm kallar 

situationen för en oerfaren översättare som ett Moment 22, man får inga 

uppdrag som översättare innan man har arbetsprover att visa upp.  

I detta fall kan en översättarutbildning vara till hjälp, eftersom eleverna 

utför olika slags översättningsövningar och får kritik på arbetet, menar Milla 

Emrén.153  

                                                   
150 Intervju med Lilian och Karl G Fredriksson, 050221. 
151 Intervju med Gunilla Holm, 050223. 
152 Intervju med Ulla Danielsson, 050215.  
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Då förlaget har kontaktat översättaren och denne har visat ett intresse, 

skickas boken för genomläsning, varefter tid för slutförande och honorar 

diskuteras. Här kan en situation uppstå att förlagets och översättarens tidsplan 

kolliderar, och översättaren kan bli tvingad att tacka nej till boken på grund av 

tidigare åtaganden. De kan även hända att översättaren begär ett högre pris än 

vad förlaget vill ge, vilket leder till kompromiss eller inget samarbete. Enligt 

Boel Unnerstad framhåller ibland förlagen i sådana diskussioner att det finns 

gott om andra översättare som står på kö, vilket skapar en press.154 Det gör att 

man som översättare, generellt sett inte nekar till ett uppdrag, eftersom det 

innebär en risk att inte komma på tal vid nästa tillfälle. Informanternas gränser 

för vad de vill ta sig an är vida, med undantag för böcker med innehåll som de 

av till exempel ideologiska skäl inte kan stå bakom. Kontraktet som skrivs med 

förlagen är reglerat utifrån avtal från SFF och Svenska Förläggareföreningen. I 

det anges ett minimihonorar som utgörs av 80 kronor per tusen nedslag 

inklusive blanksteg. Det normala arvodet uppgår dock till 15-27 procent över 

utgångssumman.155 Beroende på omständigheter för uppdraget och 

översättarens erfarenhet kan förhandlingar pågå om arvodet. Kontakten med 

förlaget ser sedan olika ut beroende på vilken erfarenhet översättaren har eller 

vilka problem som eventuellt kan uppstå beroende på uppdrag. Flertalet av de 

intervjuade återkommer först till förlaget då de har ett färdigt manus, utan att 

varit i kontakt med det under översättningsprocessens gång.  

Lilian Fredriksson menar att korrekturläsning och stöd ifrån redaktören kan 

vara av varierande grad beroende på förlag. Även här pekar Karl G Fredriksson 

på att det mindre mått av erfarenhet som yngre förlagsredaktörer har kan ligga 

dem till last då det gäller att upptäcka felaktigheter som kanske hade varit 

tydligare för någon ur en äldre generation. Det sätts också för stor tillit till 

rättstavningsprogram menar Karl G Fredriksson, vilka bara korrigerar en viss 

typ av fel.156

                                                   
154 Intervju med Boel Unnerstad, 050215. 
155Det nya översättaravtalet, SFF/Översättarsektionen/Översättaravtal, http://www.forfattarforbundet.se,  
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156 Intervju med Lilian och Karl G Fredriksson, 050221. 
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Aspekter på uppdrag  och ersättning 

Boel Unnerstad tror att det spelar mindre roll vilka förlag man översätter för, 

men att det har större betydelse vilken typ av litteratur det gäller. För att bli 

överleva måste en översättare söka stipendier, och för att få ett stipendium 

måste litteraturen som man har översatt räknas. Unnerstad anser att det är ett 

problem hon själv har fått uppleva i och med att hon i huvudsak översätter 

underhållningslitteratur, och påpekar att arbetet med att översätta en illa 

skriven bok är svårare än att översätta en välskriven. Då det är vanligare att 

underhållningslitteraturen är illa skriven får översättaren ett stort bestyr med att 

klara ut syftningsfel och liknande.157 Detta tyder på att arbetsinsatsen och ett 

verks litterära kapital inte alltid överensstämmer. Översättaren ser 

arbetsinsatsens värde utifrån den svårighet det har, medan omvärlden betraktar 

verket utifrån andra värderingsnormer. 

Ulla Danielsson menar att den litteratur som säljer bra är viktig för 

karriären att utföra. Det är även viktigt att översätta sådan litteratur som 

recenseras. Detta bör ses ur ett litterärt kapital-perspektiv eftersom recensioner 

förutsätter att verket är värt att uppmärksammas, vilket i sin tur kan generera 

översättningar av samma karaktär och därmed öka översättarens symboliska 

kapital.  

Ur inkomstmässig synvinkel är det försäljningssiffrorna som har störst 

betydelse, enligt Danielsson. Det genererar pocketupplagor och inspelningar av 

ljud- och talböcker, och med det följer utlån på bibliotek, vilket ger upphov till 

pengar som tillkommer översättaren utan extra arbete. Danielsson beskriver att 

hon har haft tur från början med uppdragen, då hon har fått översätta författare 

som har stor popularitet.158 Biblioteksersättningen inrättades från statens sida, 

för att kompensera upphovsmannen av ett konstnärligt verk, den fria utlåningen 

på folkbiblioteken. Beloppet betalas in till författarfonden och utgår i olika 

grad till författare och översättare beroende på utlåning.159
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Nille Lindgren har tidigare inte reflekterat över om det spelar roll för vilket 

förlag man arbetar, men kan tänka sig att det har betydelse. Uppdraget han fick 

att översätta Donna Tartts debutroman Den hemliga historien har haft 

betydelse, då den blev uppmärksammad och hyllad världen över och fick 

mycket publicitet även i Sverige. Lindgren menar att det finns prestigenamn 

vad gäller författare, och beskriver den press som skapas av viljan att utföra ett 

bra arbete, i synnerhet då det gäller en sådan författare. Vilka inkomster en 

översättning kan ge upphov till är inget som Lindgren tänker på då han antar 

ett uppdrag, men om verket har nått stor popularitet utomlands och det är en 

känd författare brukar det följas av utlån på bibliotek och extra inkomster till 

följd av det.160  

Om författaren är känd och uppskattad sedan tidigare tycks alltså ett större 

tryck ackumuleras på översättaren. Man kan därmed uttrycka det som att en 

författares litterära kapital ärvs av översättaren.  

Enligt Gunilla Holm är det överhuvudtaget viktigt att böckerna som man 

översätter säljs vidare på något sätt och utnyttjas i olika sammanhang. Varje ny 

rättighet ska ge översättaren en viss ersättning.161 Det ska enligt avtal både utgå 

ersättning för intern och extern sekundäranvändning av verket. Den interna 

sekundäranvändningen innebär utgivning av lågprisutgåvor, ljudböcker och då 

texten reproduceras i antologier. Den externa sekundäranvändningen betecknar 

all användning som sker utanför förlaget. Vid utgivning av lågprisutgåvor i 

bokform får översättaren en engångssumma som utgörs av 15 procent av 

minimihonoraret, vid ljudboksutgivning 25 procent och vid antologipublicering 

50 procent av det ursprungliga minimihonoraret. För övriga utgåvor får 

översättaren däremot ingen ersättning.162

Nora Roberts är en författare som Gunilla Holm har översatt mycket av 

och som flitigt säljs in till bokklubbar. Holm medger att hon efter ett antal verk 

av Roberts är trött på hennes likartade stil, trots att den språkliga kvalitén är 

god.  

                                                   
160 Intervju med Nille Lindgren, 050218. 
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Holm beskriver det skämtsamt som att Nora Roberts:  

är en bra underhållningsförfattare men det är  ungefär som att det är samma story med nya 
kulisser varje gång. Men de ger mig betydligt bättre nettoresultat än de flesta andra 
böcker så jag håller kvar vid henne, hon är oerhört produktiv också, jag håller kvar i den 
här guldkalven.163

Paret Fredriksson menar att barnlitteratur och deckare är exempel på litteratur 

som har hög utlåningsfrekvens på biblioteken och därmed ger en viss 

biblioteksersättning, men att det inte är något som de har i åtanke vid beslutet 

att anta ett verk. Ersättningen är väldigt sparsmakad per lån men kan 

tillsammans uppgå till en summa som inte är  betydelselös. Viss slags litteratur 

har också en större benägenhet att bli kassett- och talböcker vilket kan öka 

utlåningssiffrorna.164

Även om det finns en viss medvetenhet vad gäller de sorters litteratur som 

kan bidra till arbetsbefriade inkomster är det inget översättaren kan räkna med 

eller planera, eftersom de inte själva kan styra när och vilken sorts uppdrag 

som erbjuds. Trots att översättarna delar en passion för litteratur, är det få som 

bevakar någon specifik del av utgivningen. Något som återkommer är att 

informanterna föredrar att läsa svensk litteratur, då översättningar i alltför hög 

grad kopplar på ett yrkesmässigt tänkande. Några av översättarna har fastnat 

för en genre vars utgivning de följer eller har de författarna som de översätter 

under uppsikt. Nille Lindgren, som är bosatt i Oxford, skulle rent hypotetiskt 

kunna vara en resurs för svenska förlag. Lindgren beskriver dock den brittiska 

bokmarknaden som enormt stor och att bevaka den vore en uppgift alltför 

tidskrävande för att vara oavlönad.165  

Översättarens syn på yrkesrollen 

Efter ett slutfört arbete får översättarens prestation stå tillbaka till förmån för 

originalförfattarens. Då inte alla sorters litteratur recenseras är det inte säkert 

att översättare får något omdöme alls. En del litteraturkritiker kommenterar 

                                                   
163 Intervju med Gunilla Holm, 050223. 
164 Intervju med Lilian och Karl G Fredriksson, 050221. 
165 Intervju med Nille Lindgren, 050218. 
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översättningen och andra gör det inte. I den löpande texten är det mer sällan 

som översättaren tillmäts utrymme.  

Christina Gullin har undersökt recensioner som behandlar översättningar 

av anglosaxisk skönlitteratur i dagspress, Bonniers Litterära Magasin och i 

BTJ:s Sambindningslista. Gullin drog slutsatsen att översättaren förbisågs i de 

flesta fall. Det förekom även mer medvetna uttalanden om översättarens insats, 

men dessa verkade slumpmässigt gjorda. En viss återhållsamhet med 

kommentarer om översättningen har kommit som följd av att det uppstod ett 

missnöje bland översättarna då de synpunkter som gavs alltid var lättviktiga. 

Gullin menar att det är viktigt att det framgår när det är fråga om en 

översättning, då det är ett annat verk än originalet. Det innebär också att 

översättaren har ett ansvar inför texten, eftersom översättningen är ett resultat 

av dennes tolkningar.166  

Huruvida bedömningar av översättningar är önskvärda, varierar beroende 

på översättare. Milla Emrén anser att översättarens namn åtminstone borde tas 

upp i samband med att språket nämns i en recension av ett översatt verk.167  

Karl G Fredriksson menar att översättarens arbete sällan kommenteras i 

recensioner, annat än om kritikern anser att översättaren har gjort bort sig eller 

om översättaren är mycket väl ansedd. Fredriksson påpekar att recensenten 

sällan bemödar sig eller har kunskap att bedöma den genomgående stilen, utan 

hänger upp sig på enskildheter.168

För Nille Lindgren är huvudsaken att förlaget är nöjt med översättningen, 

hur en enskild recensent ser på arbetet kan vara lite slumpartat, menar han. 

Finns det inget omdöme om översättningen bör man anta att kritikern inte har 

hängt upp sig på något språkligt och då har man lyckats, åtminstone med en 

godkänd översättning, anser Lindgren.169 Förlaget är i detta fall garant nog, 

och ställer enligt Pierre Bourdieu upp med ”hela sitt ackumulerade symboliska 

kapital som borgen.”170

                                                   
166 Gullin, Christina, 2002, s. 183 ff. 
167 Intervju med Milla Emrén, 050309. 
168 Intervju med Lilian och Karl G Fredriksson, 050221. 
169 Intervju med Nille Lindgren, 050218. 
170 Bourdieu, Pierre, 1994, s. 159. 
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Ulla Danielsson tycker inte att det är nödvändigt att bli omnämnd i 

recensioner. Hon prioriterar att läsaren upplever att denne konsumerar ett 

original framför uppmärksamheten om det egna arbetet.171  

Boel Unnerstad hävdar att den som recenserar ”strunt” inte får någon 

uppmärksamhet alls, och för egen del har hon både arbetat med sådan litteratur 

och även med en del verk som fått goda recensioner. Unnerstad tycker inte att 

recensenten ska ha synpunkter på översättningen, om denne inte har haft 

tillgång till originalutgåvan. Det krävs dessutom kunskap om själva 

översättandet och dess villkor, anser Unnerstad. Synligheten i den litterära 

världen är relativt god menar Unnerstad. Diskussionen kring översättandets 

teknik och metodik är mer vanligt förekommande på kultursidor och i 

tidskrifter, liksom intervjuer med översättare. Dessutom blir det allt vanligare 

med universitetsutbildningar inom ämnet.172

Gunilla Holm påpekar att översättarens roll har blivit mycket mer tydlig i 

den litterära världen, men att översättaren är osynlig för människor i övrigt.173  

Nille Lindgren anser att översättning av litteratur är en demokratisk fråga, 

eftersom inte alla kan tillgodogöra sig litteratur på ett annat språk. Lindgren 

beskriver översättandet som en konst och ett hantverk, och att översättandets 

roll är mer betydelsefull än vad som hävdas idag. Lindgren beskriver arbetet 

som en relativt kreativ process, även om översättaren inte har något ansvar för 

själva intrigen. Lindgren tror dock att varje översättare har sin stil, som kanske 

inte går att bedöma utifrån ett verk, men att varje översättare har sina 

preferenser i ordval och olika stilgrepp.174

Gunilla Holm pekar på en medvetandehöjning vad gäller översättandet. 

Arbetet betraktas allt mer som att vara av kreativ karaktär menar Holm, inte 

enbart som ett hantverk. Holm tycker att översättaren har ”börjat erkännas som 

en skapande litterär person”.175

                                                   
171 Intervju med Ulla Danielsson, 050215. 
172 Intervju med Boel Unnerstad, 050215. 
173 Intervju med Gunilla Holm, 050223. 
174 Intervju med Nille Lindgren, 050218. 
175 Intervju med Gunilla Holm, 050223. 
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Milla Emrén understryker översättarens ansvar eftersom det tryckta ordet 

har en sådan makt, att man generellt anser att det tryckta är korrekt. Emrén 

likställer översättarens ansvar för språket med författarens.176

Boel Unnerstad lyfter fram översättarens betydelse vid introduktion av ett 

författarskap som läsarna annars skulle gått miste om. Sedan påpekar hon att en 

underhållningsroman mer eller mindre kanske inte har så stor betydelse.177

                                                   
176 Intervju med Milla Emrén, 050309. 
177 Intervju med Boel Unnerstad, 050215. 
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Avslutande diskussion 

Syftet med denna magisteruppsats har varit att beskriva maskineriet kring 

översättning och importerad skönlitteratur. Avsikten har varit att genom 

kvalitativa intervjuer med översättare och förlagsrepresentanter få en inblick i 

hur verksamheten dem emellan ser ut. Denna värld präglas av förutsättningar 

och  värderingar som jag har funnit intressanta att studera. Som utgångspunkt 

för studien har Itamar Even-Zohars polysytemteori använts, vilken belyser 

översättningslitteraturens roll i ett litterärt system, samt Gideon Tourys teori 

som menar att det finns en policy som styr förlagens val av 

översättningslitteratur. För att peka på relationer inom översättarverksamheten, 

har översättaren betraktats som en aktör på det litterära fältet i bourdieusk 

mening. Härnäst återknyter jag till uppsatsens frågeställningar och försöker 

sammanfatta de resultat som framkommit av undersökningen.  

Hur går förlagen till väga med import av skönlitteratur? 

Den översatta skönlitteraturen har under en lång tid överstigit eller legat i 

jämnvikt med den svenska originalutgivningen. Översatt skönlitteratur kan 

därmed anses ha en betydande roll för den svenska bokmarknaden. Det till 

trots, tecknas inte denna del av den litterära processen i traditionella 

litteratursociologiska modeller. De intervjuade förlagsrepresentanterna ger en 

bild av anskaffningen och urvalet av översättningslitteratur, som både liknar 

och skiljer sig från antagning av inhemsk skönlitteratur. Då det gäller för 

förlaget redan utgivna och etablerade författare, överensstämmer agerandet i 

stort med hanteringen av etablerade svenska författare. Processen görs kort, 

och beslutet är av en mer formell karaktär. Om det däremot handlar om en för 

förlaget tidigare okänd utländsk  författare blir proceduren mer omständlig. 

Konkurrensen på bokmarkanden är hård, och då ett verk står omskrivet i press 

eller tidskrifter är de svenska rättigheterna vanligtvis sålda. Förlagen använder 
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sig i dessa sammanhang av en litterär scout, vars uppgift är att bevaka 

bokmarknaden i ett visst land för förlagets räkning. Den litteräre scouten har 

inget egenintresse, och säljer i motsats till den litteräre agenten inga rättigheter. 

Varje förlag har sin egen litterära scout, men scouten kan ha klienter i flera 

olika länder. Scouten ska utifrån förlagets profil och genom sina kontakter med 

litterära agenter och förläggare i det givna landet, inhämta information om 

potentiellt intressanta titlar och författare. Ofta handlar det om förstudier till 

verk, det vill säga innan ett färdigställt manus existerar. Kontakten med den 

litterära scouten sker dagligen och i huvudsak via e-post. 

Ansvarsöverläggningen kommer av en expanderande internationell 

bokmarknad och det svenska förlagets oförmåga att på egen hand överblicka 

den. Då ett objekt väcker förlagets intresse, måste man agera snabbt för att 

köpa rättigheterna. Om flera förlag i Sverige intresserar sig för samma objekt 

resulterar det i en auktion.  Motsvarigheten i Sverige kan sägas vara lektörerna, 

som läser och ger utlåtanden om manus, men som inte på samma sätt har ett så 

stort och övergripande ansvar.  

Vilken policy underbygger importen av skönlitteratur?  

I enlighet med Gideon Tourys resonemang har jag försökt utläsa en policy som 

styr förlagens sätt att tänka då det kommer till urvalet av 

översättningslitteratur. Beroende på förlagens uppdrag har inställningen till 

översatt litteratur varierat något. De större förlagen, Bonniers och Norstedts, 

poängterar båda vikten av att behålla balansen mellan kommersiellt gångbara 

titlar och mer tyngre litterära verk. Den kommersiella utgivningen ska bekosta 

de författarskap som på längre sikt ger avkastning, i form av symboliskt kapital 

som i förlängningen omvandlas till  kulturellt kapital. De anglosaxiska 

språkområdena dominerar deras utländska utgivning, och det motiveras i 

huvudsak av att förlagen är en kommersiell verksamhet som behöver få in de 

intäkter som liknade litteratur genererar på kort sikt. Enligt Yngve Lindungs 

efterforskningar har det visat sig att den angloamerikanska importen i 

huvudsak utgörs av underhållningsromaner, och att kvalitetsromaner i större 

utsträckning representeras av inhemsk litteratur och verk ifrån andra 

språkområden. Behovet av variation påpekas eftersom utgivningen annars 
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skulle bli enkelspårig. Samtidigt beskrivs den anglosaxiska litteraturen från 

förlagens sida som att den i sig är mångfacetterad, då den innefattar en 

smältdegel av kulturer och att den till stor del, men inte uteslutande utgörs av 

underhållningslitteraturgenren.  

Prisma och Forums utgivning är mer uteslutande inriktade på anglosaxisk 

litteratur. Prisma har ett uttalat kommersiellt litterärt uppdrag, vid sidan av 

deras huvudsakliga facklitterära åtagande. Forums svenska skönlitterära 

utgivning är relativt ung, dessförinnan gav de endast ut översatt litteratur. 

Dessa förlag visar på ett mer kortsiktigt tänkande ur kulturellt kapitalsynpunkt. 

Det som är gemensamt för förlagen är att de styrs av att den anglosaxiska 

skönlitteraturens betydelse för ekonomin, då den i huvudsak utgörs av 

underhållningsromaner som har stor publik.  

Vilken position kan översatt litteratur sägas ha i ett samtida svenskt litterärt 

polysystem?  
Det litterära polysystemet består av ett antal undersystem som är inbördes 

relaterade, och kan sägas bestå av motsatspar. Fokus för den här studien är den 

översatta litteraturen sedd i förhållande till den inhemska skönlitteraturen. Då 

den översatta litteraturen intar en central position i polysystemet påverkar det 

den inhemska litteraturen i hög grad. Ett sådant förhållande kan man peka på 

historiskt, under 1600-talet, då det inte fanns någon egentlig svensk 

originalprosa att tala om. Den översatta litteraturen utgjorde då hela 

utgivningen och gav upphov till att nya genrer och stilar etablerade sig och till 

slut kom att utgöra den svenska litteraturen. 

I ett samtida litterärt polysytem kan inte översättningslitteraturen sägas inta 

en liknande central position. Dagens förhållande visar mer eller mindre en 

jämnvikt mellan översatt och inhemsk litteratur, vilket ändå tyder på det finns 

ett behov av import. Slutsatsen delas med Yvonne Lindqvist, som menar att en 

jämn fördelning mellan översatt och inhemsk litteratur tyder på ett öppet 

polysystem.178 Sedan tidigare har översättningslitteraturen beskrivits 

representera, i huvudsak, litteratur som härstammar från anglosaxiska 
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språkområden. Den i sig domineras av en underhållningsgenre, som vunnit 

mark världen över och i Sverige på grund av dess kommersiella värde och 

underhållningsvärde. Påverkan av denna genre går att utläsa i svensk litteratur 

och på bokmarknaden, då underhållningsförfattare i allt högre grad har dykt 

upp som på egen hand säljer in sin produkt.  

Vad präglar den skönlitteräre översättarens samtida yrkesroll? 

En viktig aspekt på definitionen av översättningens funktion är att den inte 

existerar för sin egen skull. Forskare har sedan länge hävdat översättningens 

relativa autonomi, vilket har varit ett steg i  utvecklingen av disciplinen 

Translation Studies. Förutsatt att man har iakttagit översättningen som en 

enhet, ett verk i sig självt, har perspektiven inom översättningsforskningen 

vidgats. I praktiken fyller dock översättningen en funktion, den avser att 

förmedla ett verk på ett nytt språk. Översättarens verksamhet står därmed i 

ständig relation till det litterära produktionsfältet. Man kan inte tala om att en 

översättningen som företeelse är mer eller mindre kommersiell, syftet med 

översättningar är att göra ett verk mottagligt för konsumtion i en främmande 

kultur. Detta innebär också att relationen mellan översättare och förlag är 

befäst. Då översättning i huvudsak sker inom dessa ramar och inte på eget 

initiativ som har förekommit under historiens gång, blir deras relation 

intressant att studera. Förlagsrepresentanterna och översättarna låter mig förstå 

att placeringen av skönlitterära uppdrag är enkelriktad. Översättaren söker för 

det mesta inte aktivt översättningsuppdrag, eftersom de på förhand inte vet 

vilka som är i vardande. En etablerad översättare får vanligtvis in uppdragen 

med automatik, men kan inte mer än undantagsvis styra vilka uppdrag som 

tilldelas honom eller henne. En viss typ av uppdrag tycks generera liknande i 

följd, varefter en översättares profil i de fall en sådan går att utläsa, är formad 

av förlagen. Då en författares litterära kapital tycks ärvas av översättaren, 

bestäms vilket kapital denne tillmäts. I och med denna situation kan man inte 

tala om några egentliga strategier som översättaren har för att förbättra sitt 

symboliska kapital, då möjligheter till detta inte kan uppnås aktivt, utan måste 

 
178 Lindqvist, Yvonne, 2002, s. 35. 
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tilldelas. Det går inte heller att spåra en önskan bland de tillfrågade 

översättarna att få översätta vissa genrer eller författare, annat än att en del 

föredrar att arbeta med skönlitteratur framför facklitteratur. Översättarnas 

försvarar istället vikten av att all litteratur måste förses med ett gott språk, och i 

synnerhet underhållningslitteraturen, då den når ut till en stor publik. Man 

skulle kunna säga att den historiskt förekommande didaktiska andan i någon 

mån lever kvar bland de intervjuade översättarna, det går inte att utläsa någon 

prestige i deras förhållningssätt. Däremot visar deras inställning på att det 

utifrån finns hierarkier, mellan det som anses god och mindre god litteratur. 

Informanternas uppdrag består av allt ifrån underhållningslitteratur till mer 

litterära verk. Att få översätta skönlitteratur är i sig få förunnat och de som 

verkligen blir upphöjda och når ut bortom bokbranschen är endast ett fåtal. 

Dessa kännetecknas av att de får göra nyöversättningar av klassiska verk och 

att översättarens namn blir lika viktigt som författarens i sammanhanget. 

Utifrån informanternas utsagor går det att utläsa att de som översättare är 

tillfreds så länge uppdragen följer på varandra utan stopp. De tillfrågade 

översättarna betraktar översättningsuppdrag av alla slag som ett hantverk vilket 

måste utföras väl. Det betyder i och för sig inte att de inte har personliga 

preferenser. 

Enligt Lindqvist finns det en skala av graden konsekrering för översättare 

av högprestigelitteratur, där vissa stipendier tyder på ackumulering av ett 

symboliskt kapital. Den högsta formen av konsekrering erhålls av de 

översättare som får en garanterad översättarpenning.179  

Enligt min mening är det dock i huvudsak förlagen konsekrerar 

översättaren. För att överhuvudtaget bli invald till SFF, översättarnas fackliga 

organisation, och få tillgång till dess stipendier måste översättaren ha fått två 

verk utgivna. Härmed uppstår ett Moment 22. Den som inte får ens chans hos 

förlagen kan inte heller ansöka, och ta del av de förmåner som möjliggörs av 

ett medlemskap i SFF. Av förlag och översättares utsagor att döma, är det 

sociala kapitalet, det vill säga kontakterna med rätt personer, viktigast för att få 

                                                   
179 Lindqvist, 2002, s. 99 f. 
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en chans inom yrket. Självklart är det också en fråga om yrkesskicklighet, men 

den märks först då den aspirerande översättaren ges möjlighet att visa   sina 

färdigheter. I och med att förlagen styrs av tid och pengar vill man inte gärna 

satsa på osäkra namn om det finns en sedan tidigare känd och uppskattad 

översättare att anlita. Anmärkningsvärt är också att många av översättarna har 

en bakgrund inom förlagsbranschen vilket har gjort att de har ett viktigt socialt 

kontaktnät. I flera av informanternas fall har de till en början tilldelat sig själva 

uppdrag, eller blivit tilldelade dem av någon i bekantskapskretsen. Vad som 

inte tycks ha någon betydelse än så länge är graden av utbildning, eller 

utbildningskapital. I och med att översättningens ämnesområde har kommit att 

bli en akademisk disciplin, har översättningsutbildningarna blivit fler. En sådan 

utbildning tycks inte ge mer symboliskt kapital idag, men möjligt är att det 

tillmäts större betydelse då generationsväxlingen bland översättare blir 

märkbar. I nuläget kan man spåra ett glapp mellan det äldre översättargardet 

och den yngre akademiska disciplinen, möjligt är att teori och praktik inte 

anses vara förenliga, eller att översättandet i hög grad fortfarande betraktas 

som ett hantverk som inte går att lära sig på universitet. 

 
Tack 
Ett varmt och stort tack riktas till de översättare och förlagsrepresentanter som 
har deltagit i studien. Ni har bidragit med oumbärlig information och gjort min 
studie möjlig! 
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Sammanfattning 

Den här magisteruppsatsen har haft för avsikt att beskriva och problematisera 

samspelet mellan förlag, översättare och import av skönlitteratur. Perspektivet 

har varit litteratursociologiskt, och ambitionen har varit att teckna ramverket 

för den skönlitterära översättningsverksamheten, där översättare och förlag 

spelar huvudrollerna. Itamar Even-Zohars polysystemteori har fungerat som ett 

incitament till studien, eftersom han lyfter fram den översatta litteraturens 

betydelse i ett litterärt system. Förlagens urval av översättningslitteratur styrs 

enligt Gideon Toury av ett slags policy, vilken har undersökts. Slutligen har 

relationerna mellan översättare och förlag studerats, och jag har utifrån Pierre 

Bourdieus teori, betraktat översättaren som en aktör på det litterära fältet. 

Undersökningen baseras på tolv kvalitativa intervjuer med översättare och 

förlagsrepresentanter. 

Den översatta skönlitteraturen utgör en stor del av den svenska 

litteraturutgivningen, och kan därmed anses spela en betydande roll för den 

svenska bokmarknaden. Det till trots, inkluderas inte översättaren eller 

metoderna för att införskaffa översättningslitteratur, i litteratursociologiska 

modeller över den litterära processen. I sammanhanget är den litteräre scouten 

den huvudsakliga kanalen för information om utländsk litteratur, vars uppgift 

är att bevaka bokmarknaden i ett visst land för ett förlags räkning. Den litteräre 

scouten har inget egenintresse, och säljer i motsats till den litteräre agenten 

inga rättigheter.  

Översättningspolicy i Sverige tycks för de största förlagen innebära att 

balansera mellan kortsiktiga och långsiktiga satsningar, de mer kommersiella 

verken får bekosta de litterära startnamnen. Även om den anglosaxiska 

litteraturen dominerar, så representeras andra språkområden hos dem. Den 

angloamerikanska litteraturen anses i huvudsak vara synonym med 
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underhållningsromanens genre och genererar därmed främst ett ekonomiskt 

kapital snarare än ett kulturellt. Den inhemska litteraturen samt litteratur från 

andra språkområden är till större del synonym med kvalitetsinriktade 

satsningar. De två förlagen i lite mindre skala framhåller inte samma 

avvägning mellan språkområden och genrer, utan ger i huvudsak ut 

anglosaxisk litteratur. Det samtida svenska polysystemet kan sägas vara 

tillåtande mot importerad litteratur, men översättningslitteraturen intar inte en 

central position då förhållandena visar en relativ jämnvikt med den svenska 

originallitteraturen. 

Översättarens yrkesroll präglas av att översättningar i praktiken inte 

existerar för sin egen skull, utan alltid i ett kommersiellt syfte. Detta innebär att 

relationen mellan översättare och förlag är befäst. Översättaren kan inte aktivt 

söka översättningsuppdrag, eftersom de på förhand inte vet vilka som är i 

vardande. En etablerad översättare får vanligtvis in uppdragen med automatik, 

men kan inte styra vilka uppdrag som tilldelas honom eller henne. En viss typ 

av uppdrag tycks generera liknande i följd, vilket gör att en översättares profil 

formas av förlagen. Eftersom en författares litterära kapital går i arv till 

översättaren, bestäms här vilket symboliskt kapital denne tillmäts. I och med 

denna situation kan man inte tala om några egentliga strategier som 

översättaren har för att förbättra sitt symboliska kapital, då möjligheter till 

detta inte kan uppnås på eget bevåg utan måste tilldelas av förlagen som 

konsekrerar översättaren. För att bli invald till Sveriges Författarförbund måste 

översättaren ha fått två verk utgivna. Härmed uppstår ett Moment 22. Den som 

inte får en chans hos förlagen kan inte heller ansöka om medlemskap. Av 

förlag och översättares utsagor att döma, är det sociala kapitalet viktigast för 

att få en chans inom yrket. Det är självklart även en fråga om yrkesskicklighet, 

men den märks först då översättaren får visa  sina färdigheter. Många av 

översättarna har en bakgrund inom förlagsbranschen vilket har gjort att de har 

ett viktigt kontaktnät. I flera av informanternas fall har de till en början tilldelat 

sig själva uppdrag, eller blivit tilldelade uppdrag av någon i 

bekantskapskretsen. Grad av utbildning har inte någon uttalad betydelse, 

varken för arbetsgivare eller översättarna själva. I och med att översättningens 
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ämnesområde har kommit att bli en akademisk disciplin, har 

översättningsutbildningarna blivit fler. En sådan utbildning tycks inte ge 

symboliskt kapital idag, men möjligt är att den tillmäts större betydelse då 

generationsväxlingen bland översättare blir märkbar. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjufrågor till översättare 
Bakgrund 

• Vad har Du för utbildning? 

Tycker Du att en viss utbildning är nödvändig för att bli en god översättare? 

• Har Du varit verksam inom andra yrken? 

• Hur kom det sig att Du blev översättare? 

• Har Du någon annan funktion inom den litterära världen utöver översättandet? 

Om så, var började Du och vad ledde det till?  

Arbete 

• Vad översätter Du? 

• Har Du någon specifik profilering, genreinriktning? 

Om ja, hur kommer det sig?  

• Har Du några preferenser vad gäller översättningsobjekt? 

 Om ja, vilka och varför? 

• Försörjer Du dig som översättare? 

Om inte, vad har Du som sidoinkomst? 

• Från vilka språk översätter Du? 

 Vad har det medfört, fler eller färre uppdrag? 

• Hur lång tid tar en översättning generellt för Dig att utföra? 

• Hur många utför Du per år? 

• Hur betraktar Du ett original när du tar dig an det? 
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Påverkas arbetet  av Dina personliga åsikter om författare och innehåll till 

exempel, eller går det att ha ett strikt professionellt förhållningssätt till 

texten?  

• Gör Du någon research inför ett översättningsarbete? 

• Har Du någon kontakt med författaren under översättningsprocessens 

gång? 

• Finns det översättningsuppdrag som är svårare eller lättare än andra? 

 Vad kan orsaka det? 

• Är det viktigt att ha god kontakt med översättarkollegorna? 

Nätverk, utbyte av olika slag, rekommendationer? 

• Är Du aktiv inom någon form av fackligt arbete? 

Ramverket för arbetssituationen 

• Hur började Din karriär som översättare? 

 Vilket förlag, vilket verk? 

 Fortsatte Du sedan att arbeta för samma förlag? 

• Vilka förlag har Du samarbetat med? 

• Är det viktigt för karriären att få utföra uppdrag åt vissa förlag? Vilka? 

• Var får Du information om vilka översättningsuppdrag som är aktuella? 

Sker det genom Översättarcentrums uppdragsförmedling, eller på annat 

sätt? Om på annat sätt, var brister ÖC? 

 Om Du själv är aktiv, hur går det till? 

 Om förlaget är aktivt, hur går det till? 

 Vilket tillvägagångssätt är vanligast för Din del? 

• Bevakar Du någon speciell del av utgivningen? 

• Hur går sedan processen kring att det bestäms att Du får ett 

översättningsuppdrag till? 
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•  Om Du har fått ett översättningsuppdrag, hur ser kontakten med förlaget ut 

efter det? 

• Hur ser en eventuell kontakt med författaren ut? 

  Väljer du att ta kontakt, eller vill du vanligtvis inte ha någon kontakt? 

 Är det vanligt att författaren vill ha kontakt med översättaren? 

 Vilket ansvar har du gentemot originalet och författaren? 

• Hur stort inflytande har Du över kontraktet som tecknas med förlagen? 

• Hur lång tid får Du vanligtvis på Dig att utföra en översättning? 

• Är det viktigt för karriären att utföra vissa slags översättningar? Vilka? 

 Vilka slags översättningar har hjälpt Dig framåt i karriären? 

 Finns det översättningsarbeten som Du vill undvika? Om ja, varför? 

 Finns det översättningar som Du medvetet väljer att utföra på grund av att 

de ger bra betalt? Exempel på sådana?  

• Hur påverkar statliga åtgärder som litteraturstödet för översatt 

skönlitteratur och översättarpenningen dina förutsättningar och ditt val av 

arbete? 

• Är det vanligt att en översättning leder till en annan, i avseendet att man 

vanligtvis får fortsätta översätta en viss författares verk då man väl börjat? 

• Vad för slags uppmärksamhet brukar Du erhålla efter en slutförd 

översättning? 

 Ifrån press, förlag, ingen alls? 

• Hur ser Du på Din yrkesroll, dess betydelse? 

• Hur pass synlig tycker du översättarens roll är i den litterära världen? 

 Om ja, varför tror Du att det är på det viset? 

 Om nej, på vilket sätt är översättaren framträdande? 

 Bland vilka är översättarens roll påtaglig? 
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 Skulle du vilja ha en mer framträdande roll, eller ligger det i översättarens 

arbete att inte dra uppmärksamhet åt sig själv? 

 

• Vill du tillägga något? 

 
 
 

Bilaga 2: Intervjufrågor till förlagen 

Översatt litteratur 

• Hur går det till då Ni bestämmer att ett visst skönlitterärt verk ska 

översättas? 

 Hur, från vem erhåller Ni information om titlar som kan vara intressanta 

för en svensk marknad? 

Generellt sett, talar framgång för ett verk i källspråkslandet för framgång i 

Sverige? Om så, varför? 

• Hur är Er utländska utgivning av skönlitteratur beskaffad? 

 Är det en jämn fördelning mellan genrer, eller dominerar någon? 

 Vilka språk dominerar den importerade litteraturen? 

Om det är ett fåtal språkområden som i huvudsak representeras, hur 

kommer det sig, och vad kan det medföra? 

 Gör Ni något för att moverka ett visst språkområdes dominans? 

Hur stor del utgör generellt sett den importerade skönlitteraturen av Er 

sammanlagda skönlitterära utgivning? 

Vad kan orsaka en ökning, minskning? 

Vilken betydelse har litteraturstödet av skönlitteratur för vuxna i svensk 

översättning? 

• Hur stor betydelse tror Ni att den översatta skönlitteraturen har för det 

svenska kulturklimatet? 
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• Ur marknadsföringssynpunkt, tror Ni att mottagandet blir annorlunda 

beroende på om det handlar om utländsk eller inhemsk litteratur? 

 Tror Ni att konsumenten gör någon skillnad? 

Om översättarna 

• Hur görs det känt för översättarna vilka verk som är aktuella för 

översättning? 

Använder Ni er av Översättarcentrums uppdragsförmedling? Om inte, 

varför? 

 Tar Ni personligen kontakt? Om så, varför? 

 Brukar översättarna själva ta kontakt? 

 Hur får översättarna kännedom om uppdragen? 

• Hur går det till då Ni bestämmer vem som ska få översätta ett visst verk? 

• Hur vet Ni att en översättare är bra, vilka meriter, erfarenheter eller 

utbildning talar om det? Vad väger tyngst? 

• Ungefär hur många översättare har Ni kontakt med per år? 

 Har Ni en ”översättarstab” som Ni brukar anlita? 

 Hur har de fått sin givna plats hos förlaget? 

 När det handlar om frilansuppdrag, hur gör Ni urvalet? 

 Händer det att översättare rekommenderar varandra? 

• Är det vanligt att en tidigare okänd översättare får uppdrag hos Er? 

• Finns det någon form av inskolningsprocess för en  oerfaren översättare? 

 Prövas översättaren med lättare uppdrag varefter de följs av mer 

komplicerade? 

• Genererar en översättning av en författares verk, vanligtvis att samma 

översättare anlitas på nytt till nästa titel? 

• Varierar kriterierna för valet av översättare beroende på vilken skönlitterär 

genre det handlar om? 
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 Vilken genre anser Ni vara svårast att översätta? 

 Vilken genre anse Ni vara minst krävande att översätta? 

• Vem avgör när en översättning är slutförd? 

 Lämnar Ni över ansvaret till översättaren eller kontrolleras översättningen 

i efterhand, hur väl det överensstämmer med originalet? 

Vilka kriterier uppfyller en ”god” översättning? 

• Tycker Ni att översättaren har en osynlig roll i den litterära världen? 

 Om ja, varför?  

 Ligger det i översättarens roll att vara osynlig vid utgivning av ett verk? 

 

• Vill Du tillägga något? 
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