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Abstract
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The proposed paper builds on the concept of a global translation field (Casanova 2002, 2004; Heil-
bron 1999, 2008; Sapiro 2008) and explores the existence of a Scandinavian translation (sub)field
– a relatively autonomous field in the periphery of the global translation field – which may provide
an explanation for the peculiar fact that, in spite of their limited number of speakers and peripheral
positions, the Danish and Swedish languages are ranked among the 10 most significant source
languages in the world today. The general translation rate, the non-translation rate, the top-5 source
languages within the regional periphery and the position of the Scandinavian languages as source
languages in the global translation field are scrutinized. These variables reveal the constant inter-
action and power struggles between the Scandinavian languages and literatures thus forming a
modern relatively autonomous Scandinavian translation field. Some rather strong evidence point-
ing to the central position of the Swedish language and literature in this local translation field in
the global periphery is discussed in relation to the double consecration hypothesis (Lindqvist 2012)
in the closing section of the paper.

Keywords: global translation field, central and peripheral positions, Scandinavian languages and
literatures, Scandinavian translation field, double consecration hypothesis.

Den här artikeln handlar om hur man kan förklara att de globalt sett för-
hållandevis små och perifera språken danska och svenska rankas bland de tio
mest översatta språken i världen idag.1 Hur är detta över huvud taget möjligt?
Är rankningen kanhända ett resultat av den skandinaviska Nordic Noir-genrens
segertåg över världen? Eller kan man spåra några andra faktorer bakom detta
något förvånande faktum? Det är de här frågorna som undersökningen jag pre-

1  Det norska språket (utan särskiljande mellan bokmål och nynorska) är rankat som det femtonde
viktigaste källspråket 2012 på det globala översättningsfältet av Index Translationum.
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senterar i artikeln försöker besvara.2 Studien utgör en delundersökning i ett
större projekt vars syfte är att kartlägga vilka villkor som måste uppfyllas för
att översättning mellan två periferier på det globala översättningsfältet ska
kunna äga rum. Projektet kartlägger villkoren för att den fransk-, spansk- och
engelskspråkiga karibiska litteraturen ska kunna läsas i översättning i de skan-
dinaviska länderna under tidsperioden 1990–2010. Med andra ord studerar pro-
jektet hur perifera litteraturer på det globala översättningsfältet kommunicerar
via översättning. 

Man tänker sig att det är möjligt att konstruera en världsomspännande »lit-
terär republik» (jfr Casanova 1999),3 där specifikt litterära normer och värde-
ringar reglerar den litterära verksamheten. Översättningsverksamheten i sig ut-
gör en viktig komponent i konstruktionen av den litterära världsrepubliken.
Den avslöjar på ett mycket tydligt sätt dominansförhållandena som råder mel-
lan olika språkgrupper och deras litteraturer. Översättning är oftast en verksam-
het som har föga att göra med den jämlika och fridsamma transfer som brukar
beskrivas i praktiska läroböcker. Tvärtom borde översättning snarare beskrivas
som ett i allra högsta grad ojämlikt utbyte som äger rum i ett strängt hierarkiskt
universum (Casanova 2010 s. 288). Projektets syfte är att studera detta hierar-
kiska universum genom att kartlägga den karibiska och skandinaviska littera-
turens inbördes bibliomigrationsmönster med fokus på översättningsrelationer.
Bibliomigration definieras av Mani (2014 s. 289) så här:

Bibliomigrancy is an umbrella term that describes the migration of literary works
in the form of books from one part of the world to the other. While »physical»
migration of books is comprised of book production and trade, translations, lib-
rary acquisitions and circulation, »virtual» movement happens through adapta-
tions and appropriation of narratives; in more recent times »virtual migration»
has become the technical term for digitization of books.

Begreppet bibliomigration är användbart i studien eftersom det inbegriper både
de fysiska och de virtuella processer som föregår och definierar översättnings-
verksamheten i världen. De här processerna innebär alltid inbördes strider om
kulturell och språklig prestige. Översättningsverksamheten fungerar aldrig
friktionsfritt.

2 Artikeln är en bearbetning för svenska förhållanden av en artikel skriven på engelska, »The Scan-
dinavian Translation Field from a Global Point of View – A Peripheral (Sub)field?», för konferens-
volymen Instituting Literature. Between Singularity and Translational System (13–14 juni 2013,
Stockholm). Ett motiv för artikeln är att det inom översättningsvetenskapen finns relativt lite ve-
tenskaplig litteratur skriven på svenska. Det är därför viktigt att skapa termer och begrepp på
svenska inom det i Sverige nyetablerade forskarutbildningsämnet översättningsvetenskap.
3 Jfr La république mondiale des lettres (Casanova 1999), i engelsk översättning av M.B. DeBe-
voise (2004): The World Republic of Letters.
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Det övergripande syftet med undersökningen här är att utröna huruvida det
är möjligt att konstruera ett relativt autonomt skandinaviskt översättnings-
(sub)fält inom det globala översättningsfältet. Undersökningens hypotes är att
ett sådant fält kan konstrueras på grund av de skandinaviska ländernas gemen-
samma geografiska läge i utkanten av Europa och deras likartade övergripande
sociala, kulturella och politiska organisation. Ett sådant relativt autonomt skan-
dinaviskt översättningsfält skulle kunna utgöra en del av förklaringen till dans-
kans och svenskans starka ställning som källspråk på det globala översätt-
ningsfältet. Det är också fullt möjligt att produktionen, distributionen och re-
ceptionen av översatta texter i Skandinavien ytterst beror på att omvärlden upp-
fattar Skandinavien som en gemensam avlägsen marknad och inte som tre
oberoende litterära marknader och kulturella system.4 

Metodiskt görs i den här undersökningen inte någon skillnad mellan kvalita-
tiva och kvantitativa litterära kretslopp eller någon uppdelning i specifika typer
av litteratur eller litterära genrer när översättningsverksamheten granskas inom
de skandinaviska länderna. Sådana studier är planerade i framtiden. Här till-
lämpas i stället en analysmodell som bygger på spatiala relationer, dvs. en
centrum/periferi-modell för hur översättningar migrerar i flöden, vanligtvis
från dominerande positioner på det globala översättningsfältet till dominerade
positioner (jfr Casanova 2005). Den centrala tanken bakom detta tillväga-
gångssätt för analys, som också leder fram till studiens andra syfte, är att den
litteratur som översätts från en perifer litteratur till en annan perifer litteratur
(till exempel från Karibien till Skandinavien) är beroende av vad som översätts
från den aktuella perifera litteraturen till en central litteratur och kultur (jfr
Lindqvist 2012). Ju mer centralt ett språk är på det globala översättningsfältet,
desto mer fungerar det som en förmedlande länk till de mer perifera språken.
Det andra syftet med den presenterade studien är att undersöka huruvida det
finns ett centrum i det hypotetiska relativt autonoma skandinaviska översätt-
nings(sub)fältet – ett centrum där specifika litterära verk och författare först
konsekreras för att sedan spridas i den regionala periferin.

Ett viktigt arbetsverktyg för att studera översättningsbibliomigrationen från
den karibiska litteraturen till den skandinaviska är den s.k. dubbla konsekra-
tionshypotesen, dvs. nödvändigheten för perifera författare att både bli konse-
krerade inom den anglo-amerikanska kulturen och inom den forna koloniala
kulturen innan en översättning till de skandinaviska länderna kan komma i

4 Enligt Sara van Meerbergen (2010) möter man i Nederländerna den uppfattningen hos s.k. nod-
personer (jfr Svedjedal 2012 s. 63–65) som sysslar med översättning av barnlitteratur från neder-
ländska till svenska. Synen på Skandinavien som en gemensam marknad kan till exempel ha bety-
delse för hur förlagen förhandlar om översättningsrättigheter.
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fråga (Lindqvist 2011 s. 142). Perifera författare måste på grund av det starka
anglo-amerikanska inflytandet i Skandinavien bli »filtrerade» genom den
anglo-amerikanska kulturen för att deras verk ska översättas till danska, norska
eller svenska. Att konsekreras innebär med Casanovas ord: »To be consecrated
by autonomous critics signifies the crossing of a literary border – a metamor-
phosis of ordinary material into ʻgold,ʼ into absolute literary value (2004 s.
126).» Bourdieu (1993 s. 121) förklarar processen så här:

In a given space of time a hierarchy of relations is established between the differ-
ent domains, the works and the agents having a varying amount of legitimizing
authority. This hierarchy, which is in fact dynamic, expresses the structure of ob-
jective relations of symbolic force between the producers of symbolic goods who
produces for either a restricted or an unrestricted public and are consequently
consecrated by differentially legitimized and legitimizing institutions. 

Översättning kan alltså under specifika omständigheter fungera som en form av
konsekration. Att bli översatt utgör en av få möjligheter för en författare från
en perifer kultur att kunna delta som en värdig medborgare i den globala litte-
rära republiken – att vara en del av världslitteraturen:

[…] the very notion of world literature is hard to conceptualize apart from trans-
lation, since in most historical periods and in most parts of the world only a small
part of the reading public comprehend more than one or two languages. World
literature is therefore made possible by translations. (Venuti 2014 s. 180)

Det är svårt att föreställa sig själva begreppet världslitteratur utan att erkänna
översättningsverksamhetens konstituerande kraft.

För att strukturera analysen av de skandinaviska litterära systemen kommer
jag att tillämpa Tourys (2012 s. 82) modell för att rekonstruera översättnings-
normer, specifikt de s.k. preliminära normerna inom varje skandinaviskt land.
De preliminära normerna styr eller påverkar vilka verk som väljs ut för över-
sättning och vilka språk som är aktuella att översätta från inom en kultur. De
visar generellt huruvida det kulturella målsystemet är öppet eller slutet när det
gäller översättning och kulturens generella inställning till indirekt översättning
(jfr Lindqvist 2005 s. 30–31).5 De preliminära normerna rekonstrueras från of-
ficiell statistik hämtad främst från respektive lands nationalbibliografier. De
variabler som kommer att undersökas och jämföras inom de danska, norska och
svenska litterära fälten är:

5 Det är en länge debatterad fråga inom översättningsvetenskapen hur stor procentandelen översätt-
ningar av den totala litterära utgivningen ska vara för att det litterära systemet ifråga ska räknas
som öppet (jfr Pym 1999, Hermans 1999). En längre diskussion om öppna respektive slutna litte-
rära system finns i Lindqvist 2002 s. 30–37. I föreliggande undersökning räknas litterära system
som uppvisar en översättningskvot på 15 % eller högre som relativt öppna. 
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1. Översättningskvoten, dvs. utgivningsstatistik över procentandelen över-
sättningar av den totala bokutgivningen.

 2. Främmandespråkkvoten, dvs. utgivningsstatistik över procentandelen av
den totala bokutgivningen som består av verk publicerade på främmande
språk inom respektive kultur. 

3. De fem vanligaste källspråken.
4. De skandinaviska språkens position på det globala översättningsfältet.

Resultaten från dessa undersökningar avgör huruvida det är möjligt att kon-
struera ett relativt autonomt skandinaviskt översättnings(sub)fält samt att ut-
röna om det existerar ett centrum i denna regionala periferi. Översättnings-
kvoten visar huruvida det litterära systemet är öppet eller slutet när det gäller
översättningar. Om översättningar har en central position inom kulturen i
fråga, är översättningskvoten hög och det litterära systemet använder
följaktligen översatt litteratur för att utveckla den inhemska litterära reper-
toaren (Even-Zohar 1990 s. 46–50). Främmandespråkkvoten är en annan va-
riabel som visar på det litterära systemets relativa kulturella öppenhet (Pym
1999). Att mycket litteratur översätts mellan de skandinaviska språken ökar
deras inflytande på det globala översättningsfältet. Rangordningen mellan de
fem vanligaste källspråken inom varje kultur under den undersökta perioden
klargör pågående makt- och prestigerelationer inom och mellan kulturerna i
fråga. Dessutom kan en jämförelse av dominanta källspråk i Skandinavien
avslöja huruvida det förekommer ett centrum i den lokala periferin, det vill
säga vilket språk som det översätts mest från i regionen. Dessa mönster prö-
vas senare i en jämförelse av de skandinaviska språkens position på det glo-
bala översättningsfältet.

1. Översättningskvoten i Skandinavien
Jämförelsen av översättningskvoten inom de skandinaviska ländernas totala
bokproduktion visar att länderna kan karakteriseras som mer eller mindre
öppna litterära och kulturella system i polysystemiska termer (Even-Zohar
1990 s. 46–50). Översättningskvoten i Skandinavien under det första decenniet
av 2000-talet varierar från 16 procent i Sverige under år 2010 som det lägsta
värdet under perioden till 38 procent i Danmark under åren 2007–2009 som det
högsta värdet (jfr tabell 3 och tabell 1). 
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Tabell 1. Antalet publicerade verk inom den danska litteraturen (på danska och
i översättning till danska), antalet publicerade översättningar samt procentan-
delen översättningar av det totala antalet publicerade verk i Danmark under pe-
rioden 2001–2010 (Dansk BibiloteksCenter 2001–2010).

Medeltalet för översättningskvoten i Danmark under åren 2001–2010 uppgår
till 34 procent av det totala antalet utgivna publikationer, det vill säga summan
av de litterära kategorierna skönlitteratur, barn- och ungdomslitteratur samt
facklitteratur. Det högsta värdet för översättningskvoten i Danmark under pe-
rioden är alltså 38 procent och det lägsta 30 procent. 

Medeltalet för översättningskvoten i Norge under samma period, det vill
säga 2001–2010, uppgår till 31 procent av det totala antalet publicerade verk.
Det högsta värdet för översättningskvoten i Norge, vilket visas i tabell 2, ligger
på 32 procent och det lägsta på 22 procent. Den danska och norska statistiken
visar på den översatta litteraturens mer eller mindre stabila och avgörande in-
flytande på skandinavisk litteratur under det första decenniet av det nya år-
hundradet. 

Tabell 2. Antalet publicerade verk inom den norska litteraturen (på bokmål och
nynorska och i översättning till bokmål och nynorsk), antalet publicerade över-
sättningar samt procentandelen översättningar av det totala antalet publicerade
verk i Norge under perioden 2001–2010 (Kulturstatistikk 2011, Statistiske ana-
lysar 131, Nasjonalbiblioteket).

Den svenska statistiken i tabell 3 uppvisar förvånansvärt låga värden för över-
sättningskvoten generellt med ett lägsta värde på 16 procent av det totala anta-
let publicerade verk och det högsta värdet på 30 procent. Medelvärdet för över-
sättningskvoten i Sverige under perioden 2002–2011 ligger så lågt som på 21
procent. Detta är en förhållandevis ny situation inom det svenska litterära sys-

Kategori/år 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dansk litteratur
Översättningar

8851
2834

8585
2961

9126
2752

9217
2951

8341
2719

8364
2769

8142
3086

7462
2865

8200
3144

7707
2661

Procentandel
översättningar 32 34 30 32 32 33 38 38 38 34

Kategori/år 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010
Norsk litteratur
Översättningar

6377
2037

6864
2194

7446
2286

7164
2417

8431
2735

8477
2781

8442
2628

8835
2547

7919
2558

11690
 2528

Procentandel
översättningar 32 32 31 34 32 33 31 29 32 22
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temet, där medelvärdet under 1990-talet uppgick till minst 36 procent (Kul-
turrådet 2005).

Tabell 3. Antalet publicerade verk inom den svenska litteraturen (på svenska
och i översättning till svenska), antalet publicerade översättningar samt pro-
centandelen översättningar av det totala antalet publicerade verk i Sverige un-
der perioden 2002–2011 (Nationalbibliografin (2002–2011).

En möjlig förklaring till den här förändrade situationen är den explosionsartade
utvecklingen av antalet publicerade verk inom facklitteraturen i Sverige under
perioden. Under 2002, till exempel, publicerades 4 294 facklitterära verk i Sve-
rige och år 2010 hade den siffran stigit till 11 042 verk, det vill säga en ökning
på 257 procent. Men det är viktigt i det här sammanhanget att komma ihåg att
rutinerna för inrapporteringen av facklitteraturen på Kungliga biblioteket för-
ändrades under år 2004 för att möjliggöra att hela årets publicering kom med i
statistiken. Tidigare hade en viss eftersläpning i rapporteringen förekommit.
Den här förändringen i rutiner gör att statistiken före och efter år 2004 inte helt
kan jämföras, vilket till viss del kan förklara facklitteraturens explosionsartade
utveckling år 2010.

Det svenska litterära systemet är följaktligen det mest slutna i jämförelse
med den danska och norska litteraturen. Det danska litterära systemet visade
sig däremot vara det mest öppna systemet under perioden, vilket betyder att den
danska litteraturen hyser den potentiellt mest översättningspåverkade litterära
repertoaren i Skandinavien. Men generellt är medelvärdet för översättnings-
kvoten i Skandinavien högre än i Europa, där den ligger på 15 procent (Ca-
sanova 2004 s. 168).

2. Främmandespråkkvoten i Skandinavien
Ett annat sätt att undersöka huruvida ett litterärt system är relativt öppet eller
slutet mot omvärlden är att skärskåda den så kallade främmandespråkkvoten,
det vill säga antalet publicerade böcker utgivna på främmande språk av skan-

Kategori/år 2002 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011
Svensk litteratur
Översättningar

8122
2472

9740
2559

13629
 3008

16004
 3232

16097
 3066

16664
 3081

19670
 3628

15295
 2736

16596
 2708

11958
 2907

Procentandel
översättningar 30 26 22 20 19 18 18 18 16 24
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dinaviska förlag. Inom det skandinaviska litterära rummet är engelskans domi-
nans hegemonisk, vilket gäller både över lag och för denna specifika typ av ut-
givning av litteratur.

Från tabell 4 kan vi utläsa att den danska främmandespråkkvoten uppgår till
16 procent i medeltal under perioden 2001–2010. Det högsta värdet är 19 pro-
cent under år 2003 och det lägsta är 15 procent under åren 2007–2008. Tabell
5 över de norska litterära förhållandena visar den lägsta genomsnittliga främ-
mandespråkkvoten i Skandinavien, nämligen 11 procent, med 9 procent som
lägsta värde och 13 procent som det högsta.

Tabell 4. Antalet publicerade verk inom den danska litteraturen (på danska och
i översättning till danska), antalet publicerade verk på främmande språk (eng-
elska) samt procentandelen verk publicerade på främmande språk av det totala
antalet publicerade verk i Danmark under perioden 2001–2010 (Dansk Bibilo-
teksCenter 2001–2010).

Tabell 5. Antalet publicerade verk inom den norska litteraturen (på nynorska
och bokmål och i översättning till nynorska och bokmål), antalet publicerade
verk på främmande språk (engelska) samt procentandelen verk publicerade
på främmande språk av det totala antalet publicerade verk under perioden
2001–2010 (Kulturstatistikk 2011, Statistiske analysar 131, Nasjonalbiblio-
teket).

Som framgår av tabell 6 är de svenska värdena för främmandespråkkvoten de
högsta i Skandinavien med ett medelvärde på 20 procent av det totala antalet

Kategori/år  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010
Dansk litteratur + 
översättningar 11685 11546 11878 12168 11060 11133 11228 10327 11344 10368

Engelska  2469  2415  2734  2455  1970  2049  1999  1776  2093  2005

Totalt 14154 13961 14612 14138 13030 13182 13227 12103 13437 12373

Procentandel 17 17 19 17 15 16 15 15 16 16

Kategori/år 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009  2010
Norsk litteratur +
översättningar 6377 6864 7446 7164 8431 8477 8442  8835 7919 11690

Engelska  598  792  736  794  924  976 1106  1298 1088  1389

Totalt 6975 7656 8182 7958 9355 9453 9548 10133 9007 13079

Procentandel 9 10 9 10 10 10 12 13 12 11
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publicerade verk under 2002–2011. Det svenska litterära systemet uppvisar
också den högsta variationen av värden i tabellen, från 8 procent till 30 pro-
cent. Det lägsta värdet år 2003 är förmodligen en följd av de förändrade in-
rapporteringsrutiner som nationalbibliografin införde år 2004.

Tabell 6. Antalet publicerade verk inom den svenska litteraturen (på svenska
och i översättning till svenska), antalet publicerade verk på främmande språk
(engelska) samt procentandelen verk publicerade på främmande språk av det
totala antalet publicerade verk i Sverige under perioden 2002–2011 (National-
bibliografin (2002–2011).

Sammanställningen och undersökningen av den tillgängliga statistiken har så
långt tydligt visat att de skandinaviska litterära systemen på grund av sin peri-
fera position på det globala översättningsfältet delar många egenskaper, men
också att de uppvisar egna särdrag inom systemen. Både Danmark, Norge och
Sverige visar tecken på att vara öppna litterära system, eftersom översättnings-
kvoten och främmandespråkkvoten är höga. Men varje system är samtidigt ett
system i sin egen rätt med specifika interna relationer.

Danmark utgör det mest öppna systemet vad gäller översättningskvoten,
men inte beträffande främmandespråkkvoten. Norge intar en medelposition i
Skandinavien för båda kvoterna. Och Sverige visar sig vara det mest slutna lit-
terära systemet i Skandinavien att döma av översättningskvotens låga värde,
men med det högsta värdet för publicering av verk på främmande språk, den så
kallade främmandespråkkvoten.

3. De fem mest vanliga källspråken i Skandinavien
För att ytterligare jämföra likheter och skillnader inom och mellan de skandi-
naviska litterära systemen och för att kunna utröna huruvida det är möjligt att

Kategori/år 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011
Svensk litteratur + 
översättning 8122  9740 13629 16004 16097 16664 19670 15295 16596 11958

Engelska 1637   878  3390  5061  5144  5620  5911  4105  4554  2590

Totalt 9754 10568 17019 21065 21241 22284 25581 19400 21150 14548

Procentandel 17 8 16 24 24 25 30 21 21 18
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konstruera ett relativt autonomt översättningsfält i Skandinavien undersöktes
de fem mest förekommande källspråken inom den danska, norska och svenska
litteraturen. Tabell 7, 8 och 9 vittnar om det engelska språkets totala dominans
som källspråk i Skandinavien.

Tabell 7. De fem mest frekventa källspråken i Danmark under perioden 2002–
2011 (Dansk BibiloteksCenter 2002–2011).

Det svenska språket är efter engelskan det mest frekventa källspråket i Dan-
mark (tabell 7) och i Norge (tabell 8). Svenska som källspråk är i Danmark idag
nästan dubbelt så vanligt förekommande som tyska och intressant nog slår
tyskan ut det andra skandinaviska språket norska i rangordningen som vikti-
gaste källspråk. Norskan är det fjärde mest frekventa källspråket i Danmark un-
der perioden. 

Att tyskan har en så stark position som källspråk i Danmark kan förmodligen
förklaras historiskt och med geografiskt läge. Litterär översättning – som vi
förstår processen idag – från engelska till danska blev inte verklighet förrän i
slutet av 1600-talet i Danmark och då handlade det bara undantagsvis om direkt
översättning. Ända fram till i mitten av 1800-talet går översättningar från eng-
elskan vanligtvis via det tyska språket (Pedersen & Quale 1995 s. 385). I Dan-
mark sågs under den här tiden engelskan som ett handelsspråk och inte som ett
kulturspråk, förmodligen på grund av tidens livliga handelsförbindelser. Dessa
förbindelser var dock ännu starkare i Norge än i Danmark (Pedersen & Quale
1995 s. 385).

Inom det norska litterära systemet är dock danskan viktigare i rang än tyskan
idag och det franska språket kommer – som i det danska systemet – på femte
plats. Här är svenskan som källspråk nästan tre gånger vanligare än danskan,
som kommer på tredje plats. Också danskans starka position som källspråk i
Norge kan ges en historisk förklaring. I Norge läste man fortfarande de stora
europeiska klassikerna i dansk översättning under 1700-talet. Det är först under

Språk/ år 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totalt
Engelska 2017 1925 1908 1743 1762 1960 1738 1909 1603 1294 17859
Svenska  328  301  342  318  265  358  325  403  325  318  3283
Tyska  183  136  146  126  124  209  214  236  190  231  1795
Norska  122  106  168  145  156  146  150  129  146  169  1437
Franska  150  123  163  143  140  145  142  143  136  139  1424
Övriga  161  161  224  244  322  268  296  324  261  226  2487
Totalt 2961 2734 2951 2719 2769 3086 2865 3144 2661 2377 28285
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Tabell 8. De fem mest frekventa källspråken i Norge under perioden 2001–
2010 (Kulturstatistikk 2011, Statistiske analysar 131, Nasjonalbiblioteket).
Språk/år 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt
Engelska 1462 1439 1517 1586 1753 1768 1648 1627 1775 1635 16210
Svenska  202  264  323  302  347  350  366  358  291  315  3118
Danska   79  124  107  120  155  131  121   98   99  131  1165
Tyska   61   83   90   86  120  103  125  100   97   99   964
Franska   83   92   78   83  101  113  112   99   80   95   936
Övriga  150  192  171  240 2 59  316  256  265  216  287  2352
Totalt 2037 2194 2286 2417 2735 2731 2628 2547 2558 2528 24745
1800-talet som översättningar till det så kallade landsmålet (föregångaren till
nynorska) börjar genomföras. Ivar Aasen såg den politiska potentialen i över-
sättningsverksamheten och verkade för att berika och utveckla det nya språket
samt att höja dess prestige via översättningar av klassiska verk till nynorska
(Pedersen & Quale 1995 s. 389).

Det svenska litterära systemet föredrar sina skandinaviska grannars språk
som källspråk framför tyska och franska. Efter engelska kommer norska och
danska på andra och tredje plats i rangordningen av mest frekventa källspråk i
Sverige, vilket framgår från tabell 9. Liksom i övriga Skandinavien är latinets,
tyskans och senare franskans inflytande som källspråk viktigt i Sverige ända
fram till 1800-talets mitt, när engelskan börjar göra sitt intåg för att helt domi-
nera den svenska översättningslitteraturen under 1900-talet (Wollin 1995 s.
568).

Tabell 10 visar en mer läsvänlig tabell över källspråksrelationerna inom det
förmenta skandinaviska översättningsfältet under perioden 2001–2011. Den
visar tydligt både de skandinaviska språkens frekventa interaktion genom litte-
rär översättning och det svenska språkets centrala position inom det skandina-
viska litterära rummet. Bortsett från engelskan är svenskan det mest frekventa
källspråket i Skandinavien. Ringmar (2008 s. 746) har i en studie visat att mer
än 50 % av alla översättningar med svenska som källspråk under perioden
1979–2006 publicerades i de nordiska länderna. Det är en tendens som verkar
hålla än idag. Sammanställningen och undersökningen av den tillgängliga
översättningsstatistiken har tydligt visat att svenskan idag är det mest centrala
källspråket efter engelskan i Skandinavien.



80 Yvonne Lindqvist

Tabell 9. De fem mest frekventa källspråken i Sverige under perioden 2001–
2010 (Nationalbibliografin 2001–2010).

Tabell 10. De fem mest frekvent översatta språken i Skandinavien under perioden
2001–2011 (Dansk Bibiloteks-Center 2001–2010), (Kulturstatistikk 2011 Statis-
tiske analysar 131, Nasjonalbiblioteket), (Nationalbibliografin 2002–2011).

Språk/år 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt
Engelska 1978 1821 1859 2095 2339 2141 2169 2490 1897 1889 20678
Norska  127  122  152  190  162  130  149  179  130  157  1498
Danska   93  111   90  140  130  133  151  161  141  136  1286
Tyska   88  116   86  116  104  109  118  175  130  113  1155
Franska   76  100  104  127  138  125   96  151  124  115  1156
Övriga  108   90  114  143  173  239  199  246  164  140  1616
Totalt 2470 2360 2405 2811 3046 2877 2882 3402 2586 2550 27389

Danmark Norge Sverige
Engelska Engelska Engelska
Svenska Svenska Norska
Tyska Danska Danska
Norska Tyska Tyska
Franska Franska Franska
4. De skandinaviska språkens position på det globala 
översättningsfältet
Den sista statistiska variabeln i studien undersöker de skandinaviska språkens
position på det globala översättningsfältet. Det är inte bara undersökningen av
de skandinaviska språkens regionala hierarkier som visar interaktionen inom
ett lokalt översättningsfält i Skandinavien. En analys av de viktigaste källsprå-
ken på global nivå kan också bidra till att kasta ljus över de skandinaviska språ-
kens hierarkier och maktrelationer. Men uppgifterna i tabell 11 bör tolkas med
stor försiktighet och enbart som tendenser på det globala översättningsfältet,
eftersom exakta uppgifter är omöjliga att få fram och belägga. Jag bygger upp-
gifterna i tabellen på studier utförda av Heilbron (1999 s. 433–435), Sapiro
(2008 s. 68–72, 2010 s. 423) och på Index Translationum (UNESCO 2012).6

6 För kritik av att använda databasen Index Translationum i vetenskapliga studier, se Heilbron
1999, Svedjedal 2012. Trots att jag är medveten om att undersökningarna som refereras till i tabell
11 inte är helt jämförbara, har jag valt att göra sammanställningen för att visa på tendenser i utveck-
lingen. 
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När man studerar tabell 11 kan man dra slutsatsen att de centrala positionerna
på det globala översättningsfältet – om vi undantar ryskans nedgång på 1990-
talet – inte har genomgått några drastiska förändringar under de senaste 30 åren.
Den hypercentrala positionen under perioden upptas av det engelska språket.
Franska och tyska intar centrala positioner både under 1980-, 1990- och 2000-
talet. Värt att lägga märke till är att det ryska språkets nedgång under 1990-talet
också påverkar de semicentrala språkens positioner. Spanskan och italienskan
har en stabil position på det globala översättningsfältet med sina 3 procent var un-
der de två första decennierna i tabellen.7 Italienskan är dock starkare än spanskan
både vad gäller plats och procentandel år 2012. Och danskan, som är speciellt
viktig i vår undersökning för att etablera de skandinaviska språkens positioner,
har förlorat mark från sjunde position på 1980-talet till tionde plats under
1990-talet och då passerats av både japanska och latin, men danskan stiger i rang
igen till nionde plats år 2012. Latinets framgång på 1990-talet kan förmodligen
förklaras av en global ökning av översättningen av litterära klassiker och andra
medeltida texter och genrer i undervisningssyfte. Moderna studenter läser hellre
klassikerna i översättning än i original (Wilson 2014).

Tabell 11. De tio viktigaste källspråken på det globala översättningsfältet under
1980-talet, 1990-talet samt 2012.

Utvecklingstendensen på det globala översättningsfältet är motsägelsefull idag.
Dels uppvisar siffrorna en högre koncentration av engelskans inflytande från
40 procent i tabellens första kolumn till mer än 60 procent i den sista kolumnen,

7 Ordningen mellan språken som landat på samma procentsats i tabell 11 är återgiven efter källans
ordning.

1980–89 
(Heilbron)

1990–99 
(Sapiro)

2012 
(Index Translationum)

Språk Procentandel Språk Procentandel Språk Procentandel
Engelska 40 Engelska 59.5 Engelska 62.5
Franska 12 Franska 10.5 Franska 10.5
Tyska 11 Tyska 10.5 Tyska 9.5
Ryska 10 Spanska 3.5 Ryska 5.5
Italienska 3 Italienska 3.5 Italienska 3,5
Spanska 3 Svenska 2.5 Spanska 3.5
Danska 2 Japanska 2.5 Svenska 2.5
Svenska 2 Latin 2.5 Japanska 1,5
Polska 1 Ryska    1,5 Danska 1.5
Tjeckiska 1 Danska 1.5 Latin 1.5
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dels verkar utvecklingen gå mot större diversifiering av antalet källspråk, vilket
ytterst beror på det ryska språkets nedgång från 10 procent av världsmarknaden
under 1980-talet till 1,5 procent under 1990-talet och den partiella återeröv-
ringen av marknaden igen med 5 procent år 2012. Svenskan bibehåller sin
semicentrala position över tid från åttonde plats i hierarkin av källspråk under
1980-talet till sjätte plats under 1990-talet. Och under 2012 landade det
svenska språket på en sjunde plats, vilket i förhållande till de andra skandina-
viska språken ändå gör svenskan till Skandinaviens mest centrala språk, trots
att skillnaden är relativt liten. Svenskans priviligierade ställning som källspråk
både på det globala översättningsfältet och regionalt i Skandinavien utgör
grunden för att beskriva det svenska språket och kulturen som centrala i den re-
gionala periferin.

Det globala översättningsfältets maktpositioner och dominansmönster går
som vi har sett igen i en mindre skala inom det skandinaviska litterära rummet.
De mest dominerande språken intar även här en given central position, men de
regionala språken spelar också en mycket viktig roll i det litterära utbytet och
vittnar om ett livaktigt regionalt översättningsfält. Dynamiken i relationerna
mellan de skandinaviska länderna avslöjar en ständigt pågående litterär kamp
om att definiera dominerande och dominerade positioner inom detta fält.
Svenskans position både globalt och lokalt tyder på att det utgör centrum i
Skandinavien under det nya seklets första decennium. I det avslutande avsnittet
kommer några av studiens resultat att diskuteras och bilda underlag för tenta-
tiva slutsatser.

5. Avslutande diskussion
Studien har visat att de skandinaviska litterära systemen är öppna, dvs. domi-
nerade och perifera litterära system på det globala översättningsfältet. De har
alla översättningskvoter som överstiger Europas genomsnitt. Det svenska litte-
rära systemet är i den skandinaviska periferin det jämförelsevis mest slutna sys-
temet när det gäller översättningskvoten, vilket kan tyda på att den svenska kul-
turen och det svenska språket innehar en central position i den regionala peri-
ferin.

De skandinaviska litterära systemen uppvisar också höga procenttal för
främmandespråkkvoten, dvs. för den litteratur som publiceras på främmande
språk av regionala förläggare inom varje land. Engelskan är också här det mest
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vanliga språket med total dominans, trots att andra centrala europeiska språk
och mer perifera språk ur en skandinavisk synvinkel också förekommer. Den
svenska litterära kulturen har den jämförelsevis högsta främmandespråkkvoten
i Skandinavien. Svenska läsare tar alltså i högre grad än sina skandinaviska
grannar till sig främmande litteratur på originalspråk. 

Huruvida relationen mellan översatt litteratur och litteratur publicerad på
främmande språk i Sverige är kompensatorisk eller komplementär är ett intres-
sant ämne för framtida forskning. Man skulle kunna anta att de kulturer och lit-
teraturer, där översättningsverksamheten innehar en central position, inte
skulle publicera litteratur på främmande språk i någon högre utsträckning och
att förhållandet mellan läsning av översättningar och deras källtexter publice-
rade på främmande språk inom en och samma kultur är kompensatoriskt. Pym
(1999) har dock visat att relationen snarare verkar vara komplementär än kom-
pensatorisk. Länder som har en hög översättningskvot har likaså en hög främ-
mandespråkkvot, vilket också bekräftas av vår undersökning.8 Därför nöjer jag
mig med att konstatera att främmandespråkkvoten är högre i Sverige än i de
andra Skandinaviska länderna under undersökningsperioden.9 Den höga främ-
mandespråkkvoten är enligt min mening ett tecken på både kulturell och litterär
öppenhet mot omvärlden. 

Rangordningen av de fem vanligaste källspråken i Skandinavien visar tyd-
ligt att det finns ett perifert lokalt och relativt autonomt skandinaviskt översätt-
ningsfält. Det svenska språket är – om man undantar engelskan – det mest fö-
rekommande källspråket i Skandinavien under undersökningsperioden, vilket
också pekar på svenskans centrala position i den här periferin. I Sverige är
norska och danska de vanligaste källspråken. Den konstanta interaktionen mel-
lan de skandinaviska språken som källspråk utgör förutsättning för ett relativt
autonomt skandinaviskt översättningsfält i Europas periferi samt för det
svenska språkets semicentrala position på det globala översättningsfältet, där

8 Mig veterligen finns inga andra undersökningar av den här relationen än Pyms (1999), som gäller
tidigt 90-tal och min egen här redovisade undersökning, som dock har mer fokus på den skandina-
viska jämförelsen än relationens komplementära eller kompensatoriska karaktär.
9 Intressant i det här sammanhanget är den nya trend som Mads Rosendahl Thomsen (2008) har
upptäckt. Han menar att en del böcker blir översatta innan de ges ut på originalspråket för att möj-
liggöra att verket i fråga publiceras i många länder och på många språk samtidigt, så kallad simul-
tanpublicering. Exempel han anför är Harry Potter-böckerna och verk av sådana konsekrerade för-
fattare som Salman Rushdie och Don DeLillo. Författarna Paul Auster och Gabriel Garcia Marquez
har dessutom publicerat översatta böcker före deras publicering på originalspråket. Paul Auster
tillät att översättningarna publicerades före originalboken för att öka antalet språk som boken
skulle översättas till och för att undvika att fansen annars skulle läsa den billigare upplagan på eng-
elska (Rosendahl Thomsen 2008 s. 9).
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svenskan är det mest centrala skandinaviska språket idag. Dessa förhållanden
utgör ytterligare en indikation på centralitet i periferin. 

Om man följer artikelns argumentation verkar det ganska väl underbyggt att
påstå att det finns ett relativt autonomt skandinaviskt översättningsfält i perife-
rin av det globala översättningsfältet. Det framkommer också förhållandevis
säkra belägg för att den svenska litteraturen fungerar som centrum i denna
skandinaviska periferi. Möjligen skapar kombinationen av jämförbar öppenhet
(± 20 procent) beträffande översättningskvoten, hög främmandespråkkvot
(± 20 procent) och relativt hög prestige som källspråk både regionalt (näst van-
ligaste källspråk) och globalt (sjätte/sjunde mest vanliga källspråk) goda förut-
sättningar för en central position i den skandinaviska periferin. 

Ett annat möjligt tecken på det svenska språkets centrala position inom det
skandinaviska översättnings(sub)fältet är resultaten från en nyligen genomförd
undersökning av interskandinavisk språkförståelse i Nordiska ministerrådets
regi (Delsing et al. 2005 s. 135–138). Undersökningen visar att svenskar har
mer problem att förstå sina grannspråk än danskar och norrmän. Resultaten kan
tolkas som ett symptom på den svenska centraliteten inom det skandinaviska
litterära rummet – en centralitet som också kan förklaras av den politiska och
territoriella maktkamp som försiggått inom de skandinaviska länderna histo-
riskt, från Kalmarunionen på 1300-talet till upplösningen av unionen mellan
Sverige och Norge år 1905. Också globalt har svenskan i förhållande till de
andra skandinaviska språken en priviligierad ställning. Runt om i världen un-
dervisas och forskas det på akademisk nivå i det svenska språket i högre grad
än i de andra skandinaviska språken (Svedjedal 2012 s. 67).

Men naturligtvis kan inte den här studiens resultat med alla sina statistiska
problem på ett absolut säkert sätt avgöra hur hegemonisk eller dominerande
en kultur är i förhållande till andra kulturer. Resultaten talar för det, men de
bör kontextualiseras genom jämförelser med andra typer av litterära under-
sökningar om det skandinaviska översättning(sub)fältet. Möjliga vägar att gå
för att bedriva sådana studier är till exempel att undersöka litterära kretslopps
beskaffenhet inom de olika kulturerna, att försöka ta reda på vilka skillnader
och likheter som finns mellan det finlitterära och det mer kommersiella litte-
rära kretsloppens produktion och distribution av översättningar och att utröna
vilka genrer som dominerar översättningsverksamheten inom de skandina-
viska länderna.

Att det trots allt går att belägga att det existerar ett skandinaviskt översätt-
nings(sub)fält med starka indikationer på det svenska kulturella och litterära
systemets centrala position genererar nya hypoteser för ytterligare studier. På
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samma sätt som den dubbla konsekrationshypotesen förutsäger att karibisk lit-
teratur skriven på franska, spanska eller engelska, först måste bli konsekrerad
inom de forna kolonialmakternas centra och sedan inom den angloamerikanska
kulturen innan de kan komma i fråga för översättning till de skandinaviska
språken, kan man ställa upp en hypotes om det svenska språkets centralitet
inom det skandinaviska översättnings(sub)fältet. Den centraliteten ger den
svenska kulturen och litteraturen makten att konsekrera den litteratur som kom-
mer att översättas där. Den svenska konsekrerande makten betyder till exempel
att tidigare dubbelt konsekrerad karibisk litteratur först kommer in i det
svenska litterära rummet i Skandinavien via översättning. Författaren och över-
sättaren konsekreras då av så kallade nodpersoner (jfr Svedjedal 2012 s. 65–67)
inom det svenska litterära fältet och sprids sedan till de andra skandinaviska
länderna, som i sin tur kontrakterar översättare och genomför översättningar till
sina respektive språk. Det svenska litterära systemet fungerar på så vis som ett
logistiskt konsekrationscentrum eller som ett fönster mot främmande litteratu-
rer i Skandinavien. 

Ett skandinaviskt översättnings(sub)fält på det globala översättningsfältet
med den svenska kulturen som konsekrerande centrum förklarar hur det kan
komma sig att de svenska och danska språken rankas bland de tio mest över-
satta språken i världen idag, trots ländernas relativt begränsade befolknings-
mängd. Det skandinaviska översättnings(sub)fältets relationer ger vid handen
att det inte finns någon direkt relation mellan antalet talare av ett språk i världen
och språkets prestige som källspråk på det globala översättningsfältet. Det
skandinaviska regionala översättningsfältet i periferin utgör i stället förutsätt-
ningen för de skandinaviska språkens höga prestige som källspråk på det glo-
bala översättningsfältet. Ett annat jämförbart »mindre» språk, som däremot
inte kan hävda sig på det globala översättningsfältet, är nederländskan, som
omges av dominerande språk och litteraturer och därför inte tar del i kampen
på något regionalt (sub)fält.

Eftersom världslitteraturen – speciellt den översatta – alltid är »glokalise-
rad», det vill säga blir till i skärningspunkten mellan globala och lokala krafter,
har undersökningen som presenteras i den här artikeln kombinerat både globalt
och lokalt förankrad statistik, prestigeförhållanden mellan språk och litteratu-
rer och geografisk läge. Den här typen av kombinerad studie nyanserar tidigare
forskning som alltför ensidigt inriktade sig på enbart någon av dessa aspekter
och den är absolut nödvändig för att belysa och förklara de komplexa litterära
relationer som materialiseras i litterär översättning.
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