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Mot större samhälleliga klyftor

I det här numret tar både Lennart J. Lundqvist och Marja Lind-
berg i sina essäer fasta på frågor om ekonomisk utsatthet och ökade 
klassklyftor. I samband med den globala pandemin har det skrivits 
mycket om den så kallade coronagenerationen, det vill säga unga 
och barn vars framtid på avgörande sätt kan påverkas av distans-
studier, bristen på sociala kontakter och osäkra framtidsutsikter. 
Dessutom har dagspressen under det gångna året upprepat rap-
porterat om den kraftigt ökade mentala ohälsan bland unga och 
svårigheterna med att få vård, i synnerhet på svenska. Det är svårt 
att inte ta alarmismen på allvar. Jag hör nämligen till ”laman 
lapset” som man på finska benämner generationen född på 1970- 
och 1980-talen. Vår barn- och ungdom präglades av 1990-talets 
ekonomiska depression och flertalet studier har visat att den sociala 
klyfta som skapades i och med depressionen har haft långtgående 
konsekvenser och lett till en utbredd social otrygghet som har 
ärvts till följande generation. Låt oss hoppas att denna kunskap 
kan bidra till att mildra de sociala konsekvenserna av pandemin.

I numrets kollegialt granskade artikel undersöker Yvonne 
Lindqvist hur översättare ackumulerar översättarkapital, det vill 
säga de prestationer och förtroenden översättarfältets agenter 
tävlar om för att vara med och styra fältet. Genom ett fokus på 
svenska översättare av spansk-karibisk litteratur under perioden 
1990–2015 utröner Lindqvist ifall det är möjligt att beskriva det 
svenska skönlitterära översättarfältet som autonomt och på vilka 
sätt de undersökta översättarna etablerar sig på fältet.

Lennart J. Lundqvist utgår i sin essä från tankesmedjan Katalys 
bok Klass i Sverige – Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a 
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århundradet (2021) och diskuterar huruvida man kan tala om ett 
nytt klassamhälle med en ökad ojämlikhet. Lundqvist reflekterar 
över olika sätt att mäta klassklyftor samt med vilka medel förfat-
tarna till boken vill öka klassmedvetenheten och understödet för 
vänsterpartierna i Sverige.

I både Panu Petteri Höglunds och Andrej Scheglovs essäer 
behandlas rysk skönlitteratur. Höglund redogör för Vasilij Aksio-
novs liv och verk, och i blickfånget står i synnerhet boken Ön Krim 
som utkom 1981 då Aksionov befann sig i amerikansk exil. Boken, 
som många uppfattade som en framtidsprofetia i samband med 
Rysslands annektering av Krimhalvön 2014, skildrar ett samhälle 
på Krim som skilts från Sovjet och där tsartidens ledande skikt 
byggt upp ett kapitalistiskt samhälle, som dock intas av sovjetiska 
styrkor.

Scheglov fokuserar å sin sida på en annan aspekt av den ryska 
litteraturen, nämligen kvaliteten på översättningar och vilken 
kunskap en översättare behöver för sin uppgift. Scheglov studerar 
Lars Erik Blomqvists svenska översättning av Michail Bulgakovs 
berömda roman Mästaren och Margarita och diskuterar översätt-
ningens förtjänster och brister samt översättarens val och övervä-
ganden. Scheglov demonstrerar den stora kunskap som Blomqvist 
har om det ryska språket och det sovjetiska samhället, vilket gör 
översättningen mycket lyckad. 

I numret publicerar vi även Marja Lindbergs lectio praecurso-
ria för doktorsavhandlingen Staying afloat. Studies on the subjective 
wellbeing and coping strategies of families with children in Finland 
(Åbo Akademi 2021). I avhandlingen studerar Lindberg barn-
familjers subjektiva välbefinnande under 2010-talet, en period 
då fattigdomen bland barnfamiljerna i Finland ökade. Lindberg 
diskuterar olika dimensioner av sociala risker och välbefinnande 
bland barnfamiljer, samt de varierande förmågor familjer har för 
att möta svårigheter i vardagen. 

Även Granskaren bjuder på spännande analyser av nyligen 
utgiven facklitteratur. Vi på redaktionen önskar er god läsning!

Hanna Lindberg
Raseborg, 29.3.2021
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Kollegialt granskade artiklar

Det svenska översättningsfältet  och  
det skönlitterära översättarkapitalet. 
15 översättares arbete med nutida spansk-
karibisk litteratur som exempel

Yvonne Lindqvist

Introduktion

Den här artikeln undersöker huruvida det är möjligt att konstruera 
ett relativt autonomt sverigesvenskt skönlitterärt översättningsfält 
samt hur man som aspirerande översättare etablerar sig på ett så-
dant presumtivt fält. Undersökningen kartlägger institutionella 
manifestationer av svenska skönlitterära översättares konsekra-
tionsprocesser under perioden 1990–2015.1 Empiriskt skärskådas 

1 Jag vill rikta ett stort tack till Biblioteksseminariet vid Tolk-och översättarinstitutet för 
insiktsfulla kommentarer till texten. Speciellt tack till Lova Meister.
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en grupp av 15 svenska2 översättare som översatt spansk-karibisk 
skönlitteratur under undersökningsperioden. Studien genomförs 
inom ett Bourdieu-inspirerat teoretiskt ramverk, där termerna lev-
nadsbanor, konsekration, fält och kapital spelar en avgörande roll för 
analysen (jfr Bourdieu 1986, 1993, 2010; Sapiro 2013; Wolf 2007; 
Meylaerts 2010; Sela-Sheffy 2006; 2008).3

Undersökningens syfte är dels att visa på hur ett relativt au-
tonomt skönlitterärt fält kan konstrueras, dels att kartlägga de 
studerade översättarnas ackumulerade översättarkapital (jfr Lind-
qvist 2006), vilket får sitt tydligaste uttryck i olika översättarpriser, 
utmärkelser, stipendium och bidrag. Översättarkapital utgör på 
så vis det symboliska kapital som översättningsfältets agenter 
strider om, det vill säga den egentliga rätten att avgöra vilken 
översättningspraktik som ska dominera fältet (Lindqvist 2006, 
63). Tillgången till översättarkapital är avgörande för översättarens 
position på det skönlitterära översättningsfältet. Att tillägna sig 
översättarkapital är en mödosam och tidskrävande process som 
kräver omfattande investeringar. 

Vidare diskuteras och jämförs den skönlitterära översättnings-
verksamhetens villkor i Sverige och Israel (jfr Sela-Sheffy 2005, 
2006, 2016), specifikt huruvida det inom den undersökta gruppen 
av översättare förekommer så kallade karismatiska översättare4, 
eller stjärnöversättare med Sela-Sheffys ord (2005, 11), med förmå-
gan att själva – i kraft av sin centrala position på fältet – konsekrera 
de skönlitterära verk de översätter. 

Tillvägagångsätt, disposition och forskningsfrågor

Tillvägagångsättet för studien är att rekonstruera manifesta in-
stitutionella konsekrationsyttringar på det svenska skönlitterära 
översättningsfältet under undersökningsperioden. Att omtala, 
bedöma – berömma eller kritisera – ett översatt verk offentligt 
innebär att det konsekreras, speciellt om kritikern är en centralt 

2 Begreppet svensk hänvisar i artikeln till den sverigesvenska kontexten.
3 Termerna definieras löpande i analysen.
4 Jfr Bourdieus charismatic mediators 1993:5.
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positionerad agent på fältet ifråga. Bourdieu (1993, 121) beskriver 
processen på följande vis: 

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

En av Bourdieus adepter, Pascale Casanova, beskriver konsekra-
tionsprocesserna i liknande termer i The World Republic of Letters: 
”To be consecrated by autonomous critics signifies the crossing of 
a literary border – a metamorphosis of ordinary material into ‘gold’, 
into absolute literary value.” (2004, 126). I artikeln undersöks därför 
de studerade översättarnas individuella levnadsbanor (trajectories) 
(Bourdieu 1993, 276), det vill säga tydliga tecken på konsekration 
under deras aktiva översättningskarriärer. För att åskådliggöra 
de olika faserna i konsekrationsprocessen har jag konstruerat en 
generell modell i form av en skala för hur konsekration sker på ett 
skönlitterärt översättningsfält. Skalan tillämpas sedan på svenska 
förhållanden. Den påvisar på så sätt det svenska översättningsfäl-
tets interna logik.

Ett fält definieras i studien som ”[a field is considered to be] 
a stratified space of positions, with people struggling to occupy 
these positions, driven by specific kinds of incentives and grati-
fications.” (Sela-Sheffy 2005, 11). Men alla sociala kontexter kan 
inte definieras som fält i Bourdieus betydelse. ”A field presupposes 
specialists, consecrated institutions and commonly accepted hie-
rarchies of value, in other words, agents capable of distinguishing 
and evaluating different practices.” (Bourdieu 2010, 223–227). I en 
studie av skönlitterära översättare är sådana agenter exempelvis 
tidigare konsekrerade översättare, kritiker, ledamöter i pris-, 
stipendie- och bidragsstyrelser eller betydelsefulla agenter inom 
prestigefulla litterära institutioner, till exempel inom den Svenska 
Akademien. Vad som står på spel är rätten att fälla auktoritativa 
omdömen om översättningspraktiken, det vill säga kontrollen över 
det symboliska (översättnings)kapitalet (Lindqvist 2006). Sapiro 
(2003, 290) hävdar att ett fälts relativa autonomi endast kan uppnås 
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om tre villkor uppfylls: ”l’émergence d’un corps de producteurs 
spécialisés; d’instances de consécration spécifiques; I’existence 
d’un marché.”, det vill säga framväxten av ett skrå specialister, 
specialiserade samhälleliga organ för konsekration samt en före-
kommande marknad.

Artikeln består av fem avsnitt förutom inledning och av-
slutande diskussion. I det första avsnittet presenteras studiens 
tillvägagångssätt, disposition samt forskningsfrågor. Den andra 
delen introducerar den generella modellen över hur konsekration 
kan rekonstrueras och hur modellen kan anpassas till svenska 
förhållanden. Det tredje delen diskuterar tre nivåer av distinktion 
(jfr Bourdieu 2010, 223–227) på det svenska skönlitterära översätt-
ningsfältet: 1) erkända översättare, 2) prisbelönta översättare samt 
3) (statligt) understödda översättare.5 Artikelns fjärde avsnitt pre-
senterar den studerade gruppen av översättare samt den litteratur 
de översätter. Den femte delen rekonstruerar och diskuterar de 
studerade översättarnas yrkesmässiga levnadsbanor. Den avslu-
tande diskussionen summerar undersökningens resultat och jämför 
dem med resultaten från en liknande undersökning av den nutida 
israeliska skönlitterära verksamheten (Sela-Sheffy 2005).

Undersökningens forskningsfrågor lyder:
1) Finns det ett svenskt relativt autonomt skönlitterärt över-

sättningsfält? 
2) Hur konsekrerade är den undersökta gruppen av översättare 

under undersökningsperioden?
3) Vilka likheter och skillnader vad gäller översättningsverk-

samhetens relativa autonomi och översättarnas självuppfattning 
förekommer inom den svenska och den israeliska skönlitterära 
översättningsverksamheten? 

5 Kategorierna har utarbetats av mig.
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Den generella konsekrationsskalan

Med inspiration från Bourdieu har jag konstruerat en generell 
modell över hur konsekration kan rekonstrueras på ett verksam-
hetsfält. Modellen som presenteras här är vidareutvecklad från en 
tidigare studie (Lindqvist 2006). Modellen består av fyra faser i 
konsekrationsprocessen: 1) investeringsfasen, 2) initieringsfasen, 3) 
erkännandefasen samt 4) bekräftelsefasen.6 Modellen är så gene-
rell att den kan tillämpas på alla verksamhetsfält. Men modellen 
som presenteras i figur 1 är specifikt svensk i bemärkelsen att den 
kartlägger erbjudna möjligheter inom den svenska skönlitterära 
översättningsverksamheten. 

6 Det är framför allt bekräftelsefasen som har vidareutvecklats i jämförelse med den 
tidigare studien från 2006.

Professorsnamn-utnämning av regeringen
Statliga kulturbidrag 

Stipendiekommittéledamot
Priskommittéledamot

Bekräftelsefas 

Priser
Stipendier

Utmärkelser
Erkännandefas

Medlemskap i fackförening
Medlemskap i intresseorganisation

Recension i litterär tidskrift
Recension i dagspress 

Uppdrag för ett etablerat förlag
Initieringsfas

Attacker på positionerade agenter på fältet
Allianser med positionerade agenter på fältet

Utbildning
Investeringsfas

Hög grad av  
konsekration

Låg grad av  
konsekration

Figur 1. Konsekrationsprocessens fyra faser samt konkreta tecken på 
konsekration inom det svenska översättningsfältet.
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Det första steget för att bli översättare, det vill säga för att bli 
accepterad som positionerad agent på ett relativt autonomt över-
sättningsfält, är att nykomlingen måste göra investeringar. Från 
detta perspektiv betyder investeringar att utbilda sig, att medve-
tande- och explicitgöra rådande normer på fältet för att förbättra 
sin praktik. Nykomlingen måste göra insättningar på sitt översät-
tarkapitalkonto för att få erfarenhet och göra framsteg. Insättning-
arna består förutom förkovran till exempel av att skapa allianser 
med och/eller att utmana centralt positionerade agenter på fältet 
för att förvärva erkännande (Bourdieu 1993, 30). Enligt Gideon 
Toury (1995, 53) betyder denna första investering: ”[…investments] 
first mean approaching ‘translatorship’ as the ability to play the 
social role of a translator.” Nykomlingen ges endast tillträde till 
fältet om andra positionerade agenter anser att hens arbete håller 
måttet. En förutsättning för att få tillträde till fältet är att få ett 
översättningsuppdrag för ett etablerat förlag. Då lyckas den aspire-
rande översättaren lämna investeringsfasen för att avancera till ini-
tieringens första fas. För att sedan bibehålla sin nyvunna position 
inom initieringsfasen på fältet och ytterligare avancera måste över-
sättaren ånyo förtjäna ett förlags förtroende och få nya uppdrag. 
Förlagets förtroende för översättaren förstärks om översättningen 
blir föremål för positiva omnämnanden i bokanmälningar eller 
i recensioner på kultursidorna i dagspressen eller studerade och 
bedömda i litterära specialtidskrifter.7 Då ökar chanserna för att 
nya uppdrag ska strömma in och översättaren anses som en lovande 
nybörjare i den skönlitterära översättarbranschen.

För att bli uppvärderad inom fältet krävs alltså att översätta-
rens arbete blir omskrivet i Lefeveres betydelse (1992), det vill säga 
’skrivet om’. Översättningarna måste kommenteras och bedömas 
offentligt av erkända kritiker exempelvis i prestigefulla litterära 
tidskrifter. Genom att ständigt bli granskad och värderad skrivs 
översättaren in i fältets logik. Om de centralt positionerade kriti-
kerna anser översättarens praktik som legitim och betydelsefull, 
har hen goda förutsättningar för att avancera till en mer central 

7 Alla romaner recenseras naturligtvis inte, men ett positivt omdöme från en kritiker om 
översättningens kvalitet förstärker översättarens position på översättningsfältet.
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position på fältet, vilket betyder att en position på det skönlitterära 
översättningsfältet måste förtjänas:

A prerequisite for becoming a socio-culturally significant translator is 
gaining recognition in this capacity. Thus, the identity of a person as a 
translator is granted rather than taken, which also means that it should 
first be earned. The implication is clear: a central part of the process 
of becoming recognized as a translator consists in the acquisition of 
the norms favoured by the culture that would be granting that status.

(Toury 2012, 277, kursivering i originalet)

Efter ett antal översatta verk och deras eventuella recensioner är 
översättaren inte längre en nykomling på fältet utan en etable-
rad agent som strävar efter att ytterligare förbättra sin position 
genom fler konkreta investeringar i sitt översättarkapital. Den 
här uppnådda positionen ger översättaren möjlighet att ansöka 
om medlemskap i intresseorganisationer och fackföreningar.8 Ett 
medlemskap i sådana organisationer visar för kollegor och andra 
utomstående att översättaren har blivit accepterad på fältet och 
är redo att arbeta för att upptas i nästa konsekrationsfas: erkän-
nandefasen.

I erkännandefasen kan den lyckosamma översättaren bli fö-
remål för olika typer av belöningar i form av stipendier, priser 
eller prestigefulla utnämningar. De översättare som befinner sig i 
denna fas kan bli ombedda att skriva om sin praktik i prologer eller 
epiloger till de översatta verken. Sådana texter är säkra tecken på 
översättarens erkännande. Översättarens praktik bedöms i denna 
fas som mycket värdefull av andra centralt placerade agenter på 
fältet – rent av som ett föredöme. Översättaren besitter nu en så 
hög grad av översättarkapital att hen förväntas fungera som en po-
tentiell så kallad ”grindvakt” på det skönlitterära översättarfältet. 
Översättaren ingår nu i olika litterära nätverk och kan fungera 
som nodperson (Svedjedal 2012, 67) i dessa, det vill säga utgöra en 
del i en gemenskap, där vänskapsband är avgörande för individu-
ella beslut. Nodpersonerna är på en gång väsentliga individer och 
delar av ett överindividuellt system som ger plats åt den enskilde. 

8 En mindre finansiell investering (medlemsavgift) konverteras på så vis till över-
sättarkapital.
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Att översättaren inbjuds till att delta i styrelser eller kommittéer 
för olika kulturinstitutioner som ansvarar för stipendier, priser 
och prestigefulla utnämningar är ett tydligt tecken på att hen har 
uppnått och trätt in i den högsta fasen av konsekration: bekräf-
telsefasen.

De översättare som ingår i den snäva krets som är verksamma 
inom bekräftelsefasen utgör de verkliga grindvakterna på fältet. 
De har ackumulerat en så hög grad av översättarkapital att de får 
råda över fältets logik, det vill säga över översättningens praktik 
på fältet. I detta stadium i deras översättarkarriärer kan de belö-
nas med olika statliga kulturbidrag för sin verksamhet. Den allra 
högsta formen av konsekration på det skönlitterära översättarfältet 
är dock att bli given professors namn i översättning av Sveriges 
regering – en ynnest förärad ett mycket begränsat antal skönlit-
terära översättare i Sverige.

Institutionell konsekration på det svenska 
skönlitterära översättningsfältet

De fyra faserna i figur 1 representerar på ett generellt sätt hur kon-
sekration går till inom en verksamhet som kan konstrueras som ett 
relativt autonomt fält. Som sådant kan de användas för att struk-
turera observationer när ett fält ska rekonstrueras. I själva verket är 
möjligheten att kunna rekonstruera ett fält en stark indikator på att 
det studerade fältet är relativt autonomt. De möjliga stegen upp-
för konsekrationsskalan i figur 1 rekonstruerades från möjligheter 
inom det svenska skönlitterära fältet. Andra översättningskulturer 
har förmodligen en annan inre logik, men de fyra generella faserna 
är tillämpbara inom alla verksamhetsområden, där agenter strider 
om makten över det symboliska kapitalet. Konsekrationsskalan 
som presenteras i figur 2 är en tillämpning av modellen i figur 1, 
men den bygger på en konvertering av översättarkapital till eko-
nomiskt kapital, det vill säga på det ekonomiska värdet av de olika 
bidragen, priserna och stipendierna tillgängliga på det svenska 
skönlitterära översättningsfältet. Den här operationaliseringen 
av de olika variablerna i studien utgör ett konkret sätt att mäta 
prestige på fältet i ekonomiska termer.
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Men operationaliseringen är inte oproblematisk med den sys-
tematiska inverteringen av all ekonomi som är kännetecknande 
för Bourdieus teorier om det kulturella fältet (1993). I denna den 
så kallade omvända ekonomin kan prestige anses vara mer värde-
full än pengar. Oaktat fångar konverteringen av översättarkapital 
till ekonomiskt kapital den här institutionaliserade kontextens 
komplexa prestigerelationer i förhållande till ekonomisk fram-
gång. Bourdieu-uttolkaren Bennett slår fast i inledningen till den 
amerikanska översättningen av La distinction. Critique sociale du 
jugement från 1979, The Distinction. A Social Critique of the Judgement 
of Taste (2010): ”Just as there are mechanisms for converting one 
form of economic capital (property) into another (money), there are 
mechanisms for converting cultural capital into economic capital, 
and back again.” (Bennett 2010). En av de tydligaste konverte-
ringarna av översättarkapital till ekonomiskt kapital är de olika 
översättarpriser och stipendier som delas ut på det skönlitterära 
översättningsfältet. ”The primary function of prizes, awards and 
appointments can be seen to be the facilitation of cultural ’market 
transactions’, enabling the various individual and institutional 
agents of culture, with their different assets and interests and 
dispositions, to engage one another in a collective project of value 
production.” (English 2005, 26). ”Prizes are the most effective in-
stitutional agents of capital intra-conversion.” (English 2005, 10).

Men att instifta eller motta ett pris är inte enbart en ekonomisk 
transaktion. English (2005, 5) understryker att ”It [to receive] in-
volves both the awarders and the recipients in a highly ritualized 
theater of gestures and counter-gestures, which however reciprocal 
in some of its aspects can be readily distinguished from the drama 
of marketplace exchange.” Prisscenen har sålunda sin egen interna 
logik.

En skillnad mellan de hittills presenterade figurerna är att figur 
2 inte tar upp investeringsfasen utan startar med initieringsfasen, 
som inte ger direkt ekonomisk utdelning på investeringarna gjorda 
i karriären – vilket förklarar parentesen i figuren – men vilken 
utgör de första nödvändiga stegen för att etablera sig som skönlit-
terär översättare i Sverige. Det första steget inom initieringsfasen 
för den blivande översättaren är att söka medlemskap i Översättar-
centrum. Översättarcentrum är en oberoende intresseorganisation 
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för översättare av både skönlitteratur och sakprosa, som också 
fungerar som en uppdragsförmedling. Kriterier för att bli medlem 
är för närvarande en översatt publicerad bok på ett etablerat förlag. 
På så vis är medlemskapet både en investering (medlemsavgift) 
och ett tecken på konsekration på fältet. Men naturligtvis betyder 
inte medlemskapet i sig ekonomisk framgång utan det erbjuder 
ytterligare möjligheter till konsekration, till exempel genom att 
organisationen erbjuder resestipendium som kan sökas av medlem-
marna.

Högsta graden av konsekration
Statlig konstnärslön
Garanterad författarpenning
Arbetsstipendium från Författarfonden
(1, 2, 5, 10-års) 

Eric och Ingrid Lilliehööks översättarpris  
(100 000)
Albert Bonniers översättarpris (80 000)
Samfundet De Nios översättarpris (75 000) 
Årets översättning (75 000)
Svenska Akademiens översättarpris (60 000)
Natur & Kulturs översättarpris (40 000) 

Elsa Thulins översättarpris (okänd summa)

Resestipendium från författarfonden 
(Medlemskap i författarförbundets 
översättarsektion,
Medlemskap i Översättarcentrum)
Översättningskontrakt för ett etablerat förlag

(statligt)
Understödda 
översättare

Prisbelönta 
översättare

Erkända 
översättare

Figur 2: Tecken på konsekration inom det svenska skönlitterära översättar-
fältet efter konvertering av översättarkapital till ekonomiskt kapital.

Ett mycket viktigt karriärbeslut för en blivande översättare för att 
etablera sig på fältet är att söka medlemskap i författarförbundets 
översättarsektion, vilket är möjligt efter två översatta och publi-
cerade skönlitterära verk. Om översättaren också är verksam som 
författare, krävs en översatt roman och en egen författad roman. 
Det här medlemskapet är ett mycket viktigt tecken på konsekra-
tion inom fältet. Det urskiljer ”värdiga” från ”icke-värdiga” agenter 
på fältet för att tala med Bourdieu (2010). Medlemskapet ger också 
översättaren en rad nya möjligheter att ytterligare investera i sitt 
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översättarkapital. Medlemmarna kan ansöka om arbets- och rese-
stipendium samt kan i lyckosamma fall bli mottagare av några av 
fackföreningens priser, till exempel priset Årets översättning, som 
instiftades år 2010 och som utgör ett av de viktigaste översättarpri-
sen på det skönlitterära översättarfältet både prestigemässigt och 
finansiellt. Medlemskapet i författarförbundets översättarsektion 
bekräftar översättarens status som erkänd översättare (jfr figur 2) 
både för utomstående allmänhet, potentiella uppdragsgivare och 
för andra centralt positionerade agenter på fältet.

Framstående skönlitterära översättare kan under sin karriär 
också bli belönade med andra priser och fackföreningens översät-
tarpriser. I dag finns ett flertal priser, vilka tillsammans med ökade 
krav för medlemskap i översättarnas intresseorganisationer9 och 
fackförening vittnar om hur översättningsverksamheten har pro-
fessionaliserats i Sverige.10 Svenskt biografiskt översättarlexikon 
visar att det i dag finns 11 fungerande översättarpriser, av vilka en 
del är mycket specialiserade.11 Det finns till exempel ett översät-
tarpris endast för översättning av kriminalromaner (Den svenska 
Deckarakademins översättarpris: Martin Beck-priset) och ett 
pris riktat enbart till översättare av fransk litteratur till svenska 
(Jacques Outins Pris). Två mycket viktiga priser – både beträf-
fande prissumma och prestige – instiftades efter 2007, Eric och 
Ingrid Lilliehööks pris samt priset Årets översättning 2016. Det 
senare var inspirerat av och följer bevekelsegrunderna för The Man 
Booker International Prize för översättning, som år 2015 beslutade 
att dela prissumman i två lika stora delar mellan den utländska 
författaren och översättaren – ett beslut som alltså också påverkat 
översättaryrkets professionalisering i Sverige, eftersom det innebär 
ett erkännande av översättaryrkets betydelse. Andra viktiga priser 
är till exempel Elsa Thulins översättarpris12, Svenska Akademiens 

9 För medlemskap i Översättarcentrum krävdes under 1990-talet tre översatta publicerade 
artiklar, vilket ändrades efter sekelskiftet till en översatt publicerad bok.

10 Professionaliseringen av översättaryrket gäller hur synen på översättaryrket förändras i 
samhället och inte – vilket är en vanlig missuppfattning – huruvida en enskild översät-
tare är professionell eller ej.

11 https://litteraturbanken.se/översättarlexikon.
12 Elsa Thulin var den första ordföranden i Författarförbundets översättarsektion. Elsa 

Thulin-priset består av en medalj med hennes porträtt ingraverat och en hemlig summa 
pengar.
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översättarpris och Samfundets De Nios översättarpris. Den lycko-
samma översättaren som utsetts till något eller några av dessa pri-
ser klättrar sålunda ett eller flera pinnhål på konsekrationsskalan 
och kan därmed beskrivas som en prisbelönt översättare (jfr figur 
2). English beskriver prisers funktion så här:

Prizes are an instrument of cultural hierarchy, a finely indexed sys-
tem of greater and lesser symbolic rewards, the negotiation of which 
constitutes a kind of second order game or subsidiary cultural mar-
ketplace (English 2005, 54). Institutionally, they function as a claim 
for authority and recognition of that authority, i.e., the authority to 
produce cultural value (English 2005, 26).

Medlemmar i Författarförbundets översättarsektion erbjuds också 
möjligheten att ansöka om arbetsstipendium som gäller för ett, två, 
fem eller tio år. Besluten att tilldela arbetsstipendier tas av För-
fattarfondens styrelse. Det är den svenska staten som finansierar 
Författarfonden genom ett kompensationssystem för författares 
och översättares förlorade copyright-inkomster vid statliga bib-
liotekslån. Normalt tilldelas arbetsstipendierna efter ett fastlagt 
mönster: den meriterade som söker för första gången tilldelas ett 
ett-årigt stipendium (50 000 SEK per år) och om översättarskapet 
utvecklas kontinuerligt kan ett förtjänat två-årsstipendium (80 000 
SEK per år) ges. Först efter en lång period av högkvalitativt över-
sättningsarbete kan översättaren ansöka om ett fem- eller tio-års 
arbetsstipendium. Översättaren i denna fas av konsekration är 
således bedömd som en värdig agent på fältet och påbörjar då sin 
karriär som (statligt) understödd översättare (jfr figur 2) – en mycket 
begränsad och utvald grupp av översättare i det nutida Sverige.

Den högsta formen av konsekration för en översättare på den 
konverterade skalan är att bli utsedd av regeringen till mottagare 
av så kallad statlig konstnärslön (214 000 SEK per år). Den här 
utmärkelsen ges enbart till översättare som enligt förslagsnämn-
den mycket förtjänstfullt har bidragit till svenskt kulturliv både 
kvalitativt och kvantitativt. Fram till år 2010 kunde en ytterst 
begränsad skara av konstnärer, författare och översättare få motta 
en livslång statlig konstnärslön. Lönen var tänkt att kompensera 
dessa kulturarbetare, som regelbundet arbetar på frilansbasis och 
sällan har tillgång till pensions- eller andra former av sociala 
trygghetssystem. Men denna typ av ekonomiskt stöd av kulturlivet 
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avskaffades i maj månad år 2010 och ersattes av en speciell form av 
ett förnybart 10-årigt stöd (Berggren 2010). 

Inte desto mindre är den absolut högsta formen av konsekration 
på det svenska skönlitterära översättningsfältet att bli utsedd till 
att få motta Professors Namn i Översättning av den svenska reger-
ingen. Denna utnämning medför inte någon ekonomisk vinst för 
mottagaren, men desto mer prestige.13 Därför fångas denna form 
av konsekration inte heller i den konverterade konsekrationsskalan 
i figur 2. Den prestigefulla titeln Professors Namn betyder att en 
av de högst ansedda institutionerna i Sverige – regeringen – hedrar 
personen i frågas översättningskompetens offentligt. 

Genom studiens operationalisering att konvertera ekonomiskt 
kapital till kulturellt (översättar)kapital samt konstruktionen av 
den generella modellen för hur konsekration går till inom ett 
verksamhetsområde med sina faser och kulturspecifika yttringar 
har studien visat att det föreligger ett relativt autonomt skönlit-
terärt översättningsfält i Sverige under undersökningsperioden. 
Det relativt autonoma skönlitterära översättningsfältet har dock 
ingen ontologisk status, utan utgör ett verktyg för att förstå den 
svenska översättningsverksamhetens inre logik. Vi går nu vidare 
med att undersöka studiens grupp av översättare samt den typ av 
litteratur som de översätter.

Spansk-karibisk litteratur och dess svenska översättare

Det här avsnittet i artikeln ger en kortfattad överblick över publi-
ceringen av spansk-karibisk litteratur under undersökningsperio-
den; de översatta författarna, romanernas källspråk och de förlag 
som publicerar den här typen av litteratur. Överblicken är tänkt 
att förankra de 15 översättare, som översatt spansk-karibisk skönlit-
teratur skriven på spanska eller amerikansk engelska till svenska, 
i den svenska litterära kontexten.14 Gruppen sammanställdes ur-
sprungligen i ett forskningsprojekt som studerade spansk-karibisk 

13 Här råder samma premisser som till exempel för det franska Goncourtpriset, där pris-
summan är symbolisk, men priset i sig garanterar höga försäljningssiffror. 

14 Endast romaner studeras (jfr Lindqvist 2018).
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bibliomigration (Mani 2014; 2017) till Sverige (Lindqvist 2018).15 
Källan för studien utgörs av databasen världslitteratur.se, som 
drivs av Världsbiblioteket i Solidaritetshuset i Stockholm. Databa-
sens syfte är att lyfta fram världslitteraturen i svensk översättning, 
främst från Afrika, Asien och Latinamerika. 

Att definiera vad som ska räknas som karibisk litteratur är en 
grannlaga uppgift, eftersom varken en geografisk eller språklig 
definition kan bringa klarhet i frågan. Författarnas härkomst eller 
nuvarande vistelseort ger inte heller några tydliga svar. Förhållan-
dena är långt ifrån entydiga. Den karibiska litteraturen är splittrad 
av olika koloniala erfarenheter, språk och migrationsmönster, där-
för är det enda hållbara förhållningsättet i närmandet till den här 
typen av litteratur, i den här studien, att låta den definieras utifrån 
hur den presenteras för de svenska läsarna. En sådan definition lig-
ger helt i linje med utvecklingen inom den moderna översättnings-
vetenskapen, där de deskriptiva översättningsstudierna i Gideon 
Tourys (1995; 2012) efterföljd utgår från mottagarkulturens normer 
och konventioner.

Det samlade materialet i studien utgörs av 25 översatta romaner 
som publicerats i Sverige och som presenterats som karibiska för 
de svenska läsarna under undersökningsperioden.

Land Författare Författare i svensk 
översättning

Översatta 
romaner 
1990–2015

Kuba 39 12 22

Dominikanska Rep. 9 2 2

Puerto Rico 11 1 1

Totalt 59 15 25

Tabell 1. Överblick över spansk-karibisk litteratur i svensk översättning enligt 
världs-litteratur.se under perioden 1990–2015.

Tabell 1 visar att majoriteten av spansk-karibisk litteratur i 
svensk översättning under den undersökta perioden härstammar 
från Kuba – 12 kubanska författare skrev 22 av de romaner som 

15 Projektet studerade spansk-karibisk översättningsbibliomigration till Sverige och tes-
tade den så kallade dubbla konsekrationshypotesen. 
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översattes till svenska. Endast två dominikanska författare och en 
från Puerto Rico översatts under tidsperioden. Den priviligierade 
ställningen för den översatta kubanska litteraturen i Sverige kan 
möjligtvis förklaras av den utbyggda litterära infrastrukturen med 
inflytelserika förlag, till exempel Casa de las Américas, vilket i lika 
stor omfattning saknas i Puerto Rico och Dominikanska republi-
ken, samt av de goda politiska relationerna mellan den svenska 
socialdemokratin och den kubanska regimen (Adaktusson 2020).

Figur 3 förtecknar de studerade författarna, deras antal översatta 
romaner samt källspråket för översättningarna. Anmärkningsvärt 
är att ungefär en femtedel av de studerade romanerna är skrivna 
på engelska. Det är oftast de ursprungligen kubanska författarna 
som lever i USA eller i Europa som skriver på engelska. Oavsett, 
presenteras de för de svenska läsarna som karibiska författare. Den 
kubanska författaren Cecilia Samartín utgör ett intressant exem-
pel: hennes romaner är författade på engelska men marknadsförs 
i Sverige – trots det – med spanska titlar. Exempelvis översattes 
hennes roman Tarnished Beauty med titeln Señor Peregrino i Maria 
Cederroth och Lasse Lindströms svenska översättning.

Författare Översatta romaner Språk i källtext

Teresa Cárdenas 2 Spanska

Alejo Carpentier 1 Spanska

Diana Chaviano 1 Engelska

Jesus Díaz 1 Spanska

Ana Menéndez 2 Engelska

Wendy Guerra 1 Spanska

Senel Paz 1 Spanska

Cecilia Samartín 4 Engelska

Carlos Somoza 1 Spanska

Pedro Juan Gutiérrez 1 Spanska

Zoé Valdés 2 Spanska

René Vásquez Díaz 5 Spanska

Julia Alvarez 1 Engelska / Spanska

Junot Díaz 1 Engelska / Spanska

Esmeralda Santiago 1 Engelska / Spanska

Figur 3. Överblick över antal översatta romaner per författare samt källspråk 
för översättningarna under 1990–2015.
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Om vi i stället studerar de förlag som publicerar den här typen 
av litteratur är det främst två förlag som skiljer sig från mängden: 
Bazar och Albert Bonniers förlag med 6 respektive 5 publicerade 
romaner var. Det relativt nystartade nordiska och sedermera enbart 
svenska Bazar förlag har publicerat majoriteten av de studerade 
romanerna. Förlagets litterära profil går ut på att publicera den 
bästa och mest populära internationella litteraturen i svensk över-
sättning, det vill säga den bästsäljande litteraturen och kan enligt 
Bourdieus teorier om förlagsfältets konstruktion (1993, 97–101) 
placeras vid den kommersiella polen av fältet. Där befinner sig 
förlag som arbetar enligt en kort produktionscykel och strävar efter 
att motsvara en redan på förhand etablerad litterär efterfrågan. 
Bazar förlag eftersträvar mer kortsiktigt ekonomiskt kapital än att 
investera i långsiktigt kulturellt eller litterärt kapital.

I jämförelse med Bazar förlag är Bonniers ett av Sveriges äldsta 
och mest etablerade förlag som arbetar enligt en långsiktig pro-
duktionscykel och publicerar både inhemsk och utländsk litteratur 
i översättning inom det segment på förlagsfältet som premierar så 
kallad kvalitetslitteratur. Det tredje största förlaget beträffande 
publiceringen av spansk-karibisk litteratur under den studerade 
perioden är Förlaget Tranan, som specialiserat sig på att publicera 
litteratur från underrepresenterade delar av världen på förlagsfältet 
i Sverige. I jämförelse med de andra två större förlagen i studien 
kan Tranan beskrivas som ’upptäckartypen av förläggare’ enligt 
Bourdieu (1986, 201). De tre kvantitativt viktigaste svenska för-
lagen när det gäller den här typen av litteratur utgör på så sätt 

Förlag Antal över-
sättningar

Förlag Antal över-
sättningar

Förlag Antal över-
sättningar 

Bra Böcker 1 Leopard 1 Bonniers 5

Ruin 1 Norstedts 2 Vertigo 1

Bazar 6 Fisher & Co 1 Ordfront 1

Forum 1 Carlsson 1

Tranan 3 Lund & Co 1

Totalt 25 12 6 7

Tabell 2. Förlagen och antalet publicerade spansk-karibiska romaner under perioden 
1990–2015. 
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tre olika typer av ’symboliska bankirer’ (Bourdieu 1993, 77) på det 
svenska förlagsfältet.

Översättarna som är i fokus för artikeln presenteras i tabell 3. 
Där förtecknas också deras ålder samt hur många översättningar 
av spansk-karibisk litteratur de färdigställt under undersöknings-
perioden. Urvalet av översättare har styrts av huruvida de har över-
satt romaner som har publicerats under undersökningsperioden, 
vilket motiverar inkluderingen av Karin Alin och Maria Ortman 
i studien, även om de rimligtvis konsekrerats på det skönlitterära 
översättarfältet tidigare än under undersökningsperioden. Endast 
fem översättare presenteras av utrymmesskäl mer noggrant än de 
övriga: två som företrädare för den äldre generationen översättare, 
två representerandes mittenfåran i åldersgruppen och den sista 
som företrädare för den yngre generationen översättare i Sverige.

Det första att lägga märke till i tabell 3 är den sneda könsför-
delningen i gruppen. Endast tre manliga översättare förekommer 
i materialet. Detta är föga förvånande. Ett flertal internationella 
studier visar att översättaryrkes främst utövas av kvinnor (jfr Dam 
& Zethsen 2008, 2012; Katan 2017). Nästa sak att lägga märke till i 
tabellen är översättarnas höga ålder generellt. Åtta av dem föddes 
före 1950, två har avlidit och endast en av översättarna i gruppen 
är född efter 1970. Av det låga antalet översättningar som var och 
en färdigställt under perioden kan vi dra slutsatsen att de förmod-
ligen inte enbart översätter spansk- eller engelskspråkig karibisk 
litteratur. Flertalet av översättarna arbetar med flera källkulturer 
och källspråk.
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Översättare Födelseår Antal översättningar 

Karin Alin16 (1892) 1

Lasse Lindström (1931) 1

Maria Ortman17 (1939) 1

Eva Sjöblom (1941) 1

Karin Sjöstrand (1943) 1

Elisabeth Helms (1946) 5

Inger Johansson (1947) 1

Peter Landelius (1949) 2

Yvonne Blank (1950) 4

Marika Gedin (1956) 1

Maria Cederroth (1959) 1

Mia Ruthman (1959) 2

Torun Lidfeldt Bager (1960) 1

Hanna Axén (1970) 2

Niclas Hval (1974) 1

Totalt (15) 25

Tabell 3. Översättarna, födelseår samt antal översättningar som ingår i 
studien.

Det låga antalet översatta romaner från spanska från den här delen 
av världen under den undersökta perioden speglar förmodligen den 
generella minskningen av spanskspråkig litteratur i världen från 
fjärde plats på Unescos rankningslista över de mest betydelsefulla 
källspråken i Index Translationum på 1990-talet till sjätte plats 
2015 (Lindqvist 2018). Det svenska litterära fältet visar samma 
nedgående trend. Översatta spansk-karibiska romaner är ytterst 
lätträknade. De utgör färre än en publicerad och översatt roman 
per år under den undersökta perioden. Engelska som källspråk är 
däremot världens mest översatta språk både under 1990-talet och 
år 2015. Det engelska språket har tvärt emot spanskan ökat sitt 
inflytande i världen som källspråk från 40 procent av alla översätt-
ningar 1990 till 60 procent 2015 (Lindqvist 2018). Även i Sverige 

16 Karin Alin avled 1974. Att hon är med i studien beror på en nyutgivning av Alejo 
Carpentiers roman El reino de este mundo 2011. Alin hade ekonomiskt understöd från 
Författarfonden under senare delen av hennes översättarkarriär. Understödet var en 
slags föregångare till den senare konstnärslönen.

17 Maria Ortman avled i november 2018. 
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utgör engelska ohotad etta i rankningen av källspråk inom alla 
litterära kategorier. 

En av de mest ansedda och produktiva översättarna i Sverige 
någonsin, Karin Alin, som avled 1974, översatte fler än 100 tit-
lar under sin aktiva karriär. Hon arbetade främst med italienska 
och spanska som källspråk men även med franska. En sökning i 
Libris ger vid handen 130 poster som anger Alin som översättare 
(Schwartz 2019). Alin är flerfaldigt prisbelönad för sina insatser 
som översättare bland annat med Svenska Akademiens översät-
tarpris år 1972 samt Elsa Thulins pris 1973. Bland de Nobelprista-
gare som Alin översatt återfinns François Mauriac, Miguel Angel 
Asturias och Gabriel García Márquez. I föreliggande studie ingår 
en nyutgivning av romanen El reino de este mundo (Riket av denna 
världen) av Alejo Carpentier år 2011. Översättningen torde vara av 
god kvalitet, eftersom ingen nyöversättning genomfördes.18 

Den andra välrenommerade äldre översättaren i undersök-
ningen är Maria Ortman. Hon översatte från ungerska, tyska 
och engelska och publicerade mer än 50 översatta romaner under 
sin levnad, bland andra av Péter Nádas, Imre Kertész och André 
Brink. Ortman har belönats med nästan alla priser på det skönlit-
terära översättningsfältet, under undersökningsperioden Svenska 
Akademiens översättarpris år 1994, samfundet De Nios översät-
tarpris år 2007, Elsa Thulins pris 2012, Letterstedtska översättar-
priset19 2014 samt Natur & Kulturs översättarpris 2014.

De flesta översättningarna av spansk-karibisk litteratur under 
undersökningsperioden översattes av Elisabeth Helms. De är alla 
översättningar av romaner skrivna av den kubanske författaren 
René Vázquez Díaz, som är bosatt i Sverige, men som skriver 
romaner på spanska som publiceras i Sverige för att sedan översät-
tas till svenska och publiceras på nytt. Helms har fram till 2015 
översatt ett nittiotal romaner främst från spanska och speciellt 
latinamerikanska författare, exempelvis Carlos Fuentes, Mario 
Vargas Llosa och Octavio Paz. Men Helms översätter också från 
engelska, bland andra Anita Shreve och Minette Walters. Helms 
belönades med Svenska Akademiens översättarpris år 1991.

18 En mer cynisk tolkning är att rättigheterna till översättningen hade gått ut.
19 Letterstedtska översättarpriset ges oftast till en sakprosaöversättare, vilket förklarar 

varför det inte finns med i figur 2.
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En av de manliga översättarna i den studerade gruppen, Peter 
Landelius, har översatt den kubanske författaren Pedro Juan Gu-
tiérrez till svenska. Landelius har många strängar på sin lyra. För-
utom att översätta skriver han också essäistik och kulturartiklar. 
Under perioden 1980–2001 arbetade Landelius dessutom som am-
bassadör i flera latinamerikanska länder. Han har översatt fler än 
40 romaner skrivna av både Nobelpristagare och andra prominenta 
författare, bland andra Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marquez och 
Vargas Llosa. Hans översättning av Cortazars roman La Rayuela 
(Hoppa hage) belönades med Letterstedska översättarpriset år 1991. 
Landelius har också utsetts till pristagare av Författarförbundets 
översättarpris, Elsa Thulins samt Natur & Kulturs översättarpris, 
år 1993 och 2008.

Den sista översättaren som kommer att kommenteras i det här 
avsnittet är representanten för de yngre skönlitterära översättarna 
i studien, Hanna Axén. Hon har arbetat som skönlitterär översät-
tare i ett femtontal år. Axén har översatt omkring 25 romaner varav 
16 från spanska, till exempel av författarna Ignacio Padilla, Isabel 
Allende och Guillermo Arriaga. Hon översätter också från engel-
ska, men har specialiserat sig på yngre latinamerikanska författare 
som hon också introducerar i Sverige. Axén startade förlaget Boca 
år 2005 tillsammans med Örjan Sjögren som mest översätter från 
portugisiska. Det nya förlagets målsättning var att fylla behovet 
av annan litteratur än den anglo-amerikanska på det svenska lit-
terära fältet. Axén representerar sålunda de unga översättare i 
Sverige som inte finner någon annan råd än att starta nischade 
mikroförlag för att främja litteratur från andra delar av världen än 
den engelskspråkiga. Efter genomgången av representanterna för 
några av de översättare som ingår i vår studie står det klart att de är 
väl konsekrerade på det svenska skönlitterära översättningsfältet. 
Hur väl kommer nästa avsnitt, som kartlägger deras yrkesmässiga 
levnadsbanor att visa.
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Översättarnas yrkesmässiga levnadsbanor 

I det här avsnittet diskuteras de studerade översättanas yrkesmäs-
siga levnadsbanor för att utröna deras grad av konsekration på det 
svenska skönlitterära översättningsfältet.

Översättarna kategoriseras i enlighet med graderna av distink-
tion i figur 2: 1) erkända översättare, 2) prisbelönta översättare samt 
3) (statligt) understödda översättare. Data som ligger till grund för 
undersökningen är hämtad från protokollen från Författarfondens 
styrelsemöten samt arkiv. Dessutom har viss information fåtts fram 
genom personlig korrespondens med översättarna själva via e-post.

Å ena sidan består kategorin erkända översättare av individer 
som regelbundet publicerar översatta romaner på ansedda förlag. 
De är inga nykomlingar på fältet och har tillägnat sig ”the feel of 
the (translation) game” (Bourdieu 1993, 176). Alla översättare i den 
studerade gruppen, – förutom Alin och Ortman av naturliga skäl 
– ingår i denna kategori, vilket tydligt framgår av tabell 4. De är 
positionerade på fältet och kämpar för att förbättra sina tillgångar. 

Prisbelönta översättare är, å andra sidan, den kategori av indi-
vider som har tillägnat sig en så hög grad av översättarkapital att 
de blivit utsedda till mottagare av olika prestigefulla priser. Bland 
de studerade översättarna är dessa färre till antalet än de erkända 
översättarna. De utgör omkring hälften av individerna i den stu-
derade gruppen, vilket ändå i sig är ett högt antal, som vittnar om 
den generellt höga graden av konsekration inom gruppen.
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Tabell 4. De studerade översättarnas levnadsbanor omsatta i ackumulerat 
översättarkapital avseende deras status som erkänd översättare, prisbelönt 
översättare samt statligt understödd översättare.20

Vidare består gruppen understödda översättare av de få utvalda 
som landets högsta konsekrerande makt anser vara värda ekono-
miskt stöd för att kunna utöva sitt högkvalitativa översättningsar-
bete och därmed berika svenskt kulturliv. Lite drygt en tredjedel 
av de studerade översättarna tillhör denna grupp, som ytterligare 
kan delas in i två olika grader av distinktion: de som har utsetts 
till att motta ett femårigt arbetsstipendium samt de som blivit 
belönade med garanterad konstnärslön, båda utmärkelserna från 
Författarfonden. De senare utgör de mest upphöjda skönlitterära 
översättarna i den studerade gruppen. Endast tre av översättarna i 
artikeln tillhör denna grupp, egentligen två, om vi enbart räknar 
nu levande översättare. Och eftersom arbetet med att tillägna sig 

20 Data tillgängliggjord av Jesper Söderström, ordförande i Svenska Författarfonden.

Översättare
(födelseår)

Erkänd 
översättare

Prisbelönt
översättare

(Statligt)
Understödd översättare

5-års 
stipendium

Garanterad
Konstnärslön

Karin Alin (1892) X X X 

Lasse Lindström (1931) X

Maria Ortman (1939) X X X X

Eva Sjöblom (1941) X

Karin Sjöstrand (1943) X

Elisabeth Helms (1946) X X X X

Inger Johansson (1947) X X X X

Peter Landelius (1949) X X

Yvonne Blank (1950) X X

Marika Gedin (1956) X X

Maria Cederroth (1959) X X

Mia Ruthman (1959) X

Torun Lidfeldt Bager 
(1960)

X

Hanna Axén (1970) X X

Niclas Hval (1974) X X

Totalt 15 8 6 3

Tabell 4. De studerade översättarnas levnadsbanor omsatta i ackumulerat översät-
tarkapital avseende deras status som erkänd översättare, prisbelönt översättare 
samt statligt understödd översättare.20
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översättarkapital både är en långsam och arbetsam process är det 
värt att lägga märke till att ingen av dessa utnämnda översättare 
är födda efter år 1950.

Undersökningen av de svenska skönlitterära översättarna som 
har ingått i vår studie har tydligt visat att deras grad av konsekra-
tion är mycket hög. Mer än hälften av översättarna har utsetts 
till mottagare av olika översättarpriser, vilket måste anses vara 
ett högt antal inom den studerade gruppen. Och två nu levande 
översättare har uppnått den näst högsta graden av konsekration på 
det svenska skönlitterära översättningsfältet. Möjligen skulle dessa 
två översättare – Elisabeth Helms och Inger Johansson – kunna 
karaktäriseras som stjärnöversättare enligt den israeliska översätt-
ningsforskaren Rakefet Sela-Sheffys definition, som en medlem av 
en mycket begränsad och prestigefull skara inom översättnings-
verksamheten, vars berömmelse når vida utanför översättarkret-
sarna i samhället (Sela-Sheffy 2005, 11–13). Vidare som:

[…] an exceedingly acclaimed translator within the translation field, 
considered a public celebrity and as such setting the tone in the field. 
This position is the privilege of the literary translator and is made 
possible by the contacts that literary translators maintain with the 
literary field, where it is common that authors and translators appear 
as stars in televised literary shows, etc. 

(Sela-Sheffy 2005, 11) 

De här översättarna mystifierar och förhärligar ofta sitt yrke och 
anser det vara ett kall i stället för enbart ett krävande sätt att tjäna 
sitt uppehälle. De är inte intresserade av att organisera sig i intres-
seorganisationer eller fackföreningar. Och de anser att förmågan 
att översätta är en konstnärlig gudagåva som man antingen fått till 
skänks eller ej (Sela-Sheffy 2005, 12–15). 

Men vår hittills utförda analys ger inget svar på frågan om 
de svenska översättarnas stjärnstatus, eftersom vår studies till-
lämpade metodologi inte har genererat sådan evidens. Sela-Sheffys 
undersökning bygger på resultat från olika enkät-, intervju-, eller 
fokusgruppstudier 21 och utgörs av en intern analys av självför-

21 För resultaten från sådana studier jfr Flynn (2007), Dam and Zethsen (2008, 2012), 
Axelsson (2016), Svahn (2016; 2020) och Ruokonen (2018).
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ståelse och olika trosföreställningar, medan vår studie baseras på 
extern analys grundad på konverteringen av översättarkapital till 
ekonomiskt kapital. 

För att söka svar på den frågan får vi i stället vända oss till 
en undersökning genomförd av Therese Nymans år 2009. Hon 
intervjuade sex svenska skönlitterära översättare och jämförde 
deras attityder till och trosföreställningar om översättaryrket 
med stjärnöversättarnas i Sela-Sheffys undersökning från 2008. 
Nymans studie visar att svenska skönlitterära översättare värde-
rar socialt kapital högre än sina israeliska kollegor. De svenska 
översättarna strävar inte efter karismatisk legitimering (Bourdieu 
1993, 5) i lika hög grad, det vill säga att bli den utvalda stjärnan 
inom yrket för en hel generation. Enligt Nymans (2009) finner de 
svenska översättarna sin styrka och identitet genom att organisera 
sig i intresse- och fackföreningar, vilket också har visat sig i den 
interna logiken från konsekrationsskalan i föreliggande studie. 

Avslutande diskussion

Den här studien hade som syfte att utröna huruvida det är möjligt 
att konstruera ett svenskt relativt autonomt skönlitterärt översätt-
ningsfält. Genom att konstruera en generell skala med olika faser 
av och manifesta tecken på konsekration och genom operationa-
liseringen att konvertera ekonomiskt kapital till översättarkapital 
har jag visat att den svenska skönlitterära översättningsverksamhe-
ten kan konstrueras som ett fält med egen intern logik, där berörda 
agenter investerar i och kämpar om kontrollen över det symboliska 
kapitalet gångbart på fältet, översättarkapitalet. Villkoren för att 
fältet ska kunna beskrivas som relativt autonomt enligt Sapiro 
(2003, 290) har också uppfyllts: en kår av översättningsspecialis-
ter är verksamma på fältet, ett flertal konsekrerande samhälleliga 
institutioner reglerar översättningsfältets konsekrationsprocesser 
och en verksam marknad värderar saluförda översättningar. Det 
här resultatet av undersökningen är intressant i och med att många 
översättningsforskare ifrågasätter huruvida översättningsverksam-
heten överhuvudtaget kan konstrueras som ett relativt autonomt 
fält (jfr Simeoni 1998, Gouanvic 2002, Wolf 2007, samt Sapiro 
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& Heilbron 2018). Möjligen främjar den svenska semi-perifera 
positionen inom den litterära världsrepubliken det svenska skön-
litterära översättningsfältets relativa autonomi.

Ytterligare ett syfte i undersökningen var att utröna hur 
konsekrerade översättarna i den undersökta gruppen var under 
undersökningsperioden. Från kartläggningen av de studerade 
översättarnas yrkesmässiga levnadsbanor, som byggde på Förfat-
tarfondens beslutsprotokoll, framgår att de svenska skönlitterära 
översättarna grad av konsekration är mycket hög. Mer än hälften 
av översättarna har utsetts till mottagare av olika översättarpriser 
och två nu levande översättare har uppnått den näst högsta graden 
av konsekration på det svenska skönlitterära översättningsfältet, 
nämligen att bli utsedda till privilegiet att uppbära garanterad 
konstnärslön.

Vidare ställdes frågan inledningsvis om skillnader och likheter 
inom den svenska och israeliska översättningsverksamheten, vilket 
ledde fram till frågan huruvida två av de mest konsekrerade översät-
tarna i den svenska studerade gruppen skulle kunna karaktäriseras 
som stjärnöversättare enligt Sela–Sheffys definition (2005, 11–13). 
Undersökningen som har genomförts i artikeln gav dock ingen 
evidens för att kunna svara på den frågan om de svenska översät-
tarna. Däremot jämfördes Sela-Sheffys studie med en undersök-
ning genomförd av Therese Nyman (2009), av vilken det framgick 
att det inte generellt finns någon jämförbar stjärnkultur inom det 
svenska översättarfältet i Sela-Sheffys bemärkelse. Ingen av de 15 
studerade översättarna kan karaktäriseras som stjärnöversättare 
i Sverige. Det svenska skönlitterära översättningsfältet rymmer 
en helt annan intern logik än den inom den israeliska översätt-
ningsverksamheten. Den svenska verksamheten är organiserad 
som ett relativt autonomt fält – ett översättningsfält – medan den 
israeliska mer verkar fungera som ett subfält till förlagsfältet. Fler 
kartläggningar av olika skönlitterära verksamhetsområden inom 
olika språksfärer kommer i framtiden att kunna avgöra huruvida 
översättares stjärnstatus kan kopplas samman med avsaknaden av 
ett relativt autonomt skönlitterärt översättningsfält, vilket är en 
tentativ slutsats från den här begränsade undersökningen.

Trots att det svenska litterära systemet kan karaktäriseras som 
öppet (Lindqvist 2002, 35–38; Even-Zohar 1990, 50–52) och att det 
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svenska skönlitterära översättningsfältet har relativ autonom status 
har det svenska samhället ännu långt kvar till att erkänna den 
skönlitterära översättningens avgörande betydelse för det svenska 
kulturlivet. Det är dock möjligt att urskilja vissa tecken på över-
sättaryrkets professionalisering i det svenska samhället, kanske 
mest påtaglig inom statushöjningen av översättarutbildningarna 
vid svenska universitet och viljan att premiera översättarens arbete 
i lika hög grad som författarens i olika prissammanhang. 

Avslutningsvis, kommer det förmodligen att dröja lång tid än, 
innan vi får höra hur Svenska Akademiens ständige sekreterare 
vid det årliga tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur – på 
svenska – också nämna översättarens namn – översättaren som 
tillgängliggjort författaren i frågas verk för den svenskspråkiga 
läsaren. Det skulle vara ett litet steg för Akademien, men ett stort 
steg för översättaryrkets professionalisering.

Litteratur

Adaktusson, Lars (2020): ”När ska S bryta med Kubas kommunis-
ter?”, Expressen 29 december. https://www.expressen.se/debatt/
nar-ska-s-bryta-med-kubas-kommunister/ [hämtat 22.2.2021].

Axelsson, Macus (2016): ”Kalla mig inte mamsell!”: En jämförelse av 
tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika ele-
ment i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur. Uppsala University. 
Uppsala: Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 96. 

Bennett, Tony (2010): ”Introduction to the Routledge Classics Edi-
tion”, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste, Pierre 
Bourdieu, xvii. London/New York: Routledge.

Berggren, Emma (2010): ”Konstnärslöner slopas”, Sydsvenska dag-
bladet. https://www.sydsvenskan.se/2010-05-27/konstnarsloner-
slopas[hämtat 7.11.2018].

Bourdieu, Pierre (1986): Kultursociologiska texter. I översättning av 
Mikael Palme och Donald Broady. Stockholm: Salamander. 

Bourdieu, Pierre (1993): The Field of Cultural Production.  
I översättning av Claude Duverlie. Cambridge: Polity Press.

Bourdieu, Pierre (2010): Distinction. A Social Critique of the  
Judgement of Taste. I översättning av Richard Nice. London/
New York: Routledge. 



Det svenska översättningsfältet 33

Casanova, Pascale (2004): The World Republic of Letters.  
I översättning av M. B. DeBevoise. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 

Dam, Helle Vrønning & Zethsen, Karen Korning (2008): ”Transla-
tor status. A study of Danish company translators”, The Transla-
tor 14(1), s. 71–96.

Dam, Helle Vrønning and Zethsen, Karen Korning (2012): ”Trans-
lators in international organizations. A special breed of high-
status professionals? Danish EU translators as a case in point”, 
Translation and Interpreting Studies 7(2), s. 211–232.

English, James F. (2005): The Economy of Prestige. Prizes, Awards 
and the Circulation of Cultural Value. Cambridge, MA/London: 
Harvard University Press.

Even-Zohar, Itamar (1990): Polysystem Studies [= Poetics Today 11(1)]. 
Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics/Dur-
ham: Duke University Press. 

Flynn, Peter (2007): ”Exploring literary translation practice.  
A focus on ethos”, Target 19(1), s. 21–44.

Gouanvic, Jean-Marc (2002): ”The Stakes of Translations in Liter-
ary Fields”, Across Languages and Cultures 3(2), s. 159–168.

Katan, David (2017): ”Translation Theory and Professional Practice: 
A Global Survey of the Great Divide”, HERMES – Journal of 
Language and Communication in Business 22(42), s. 111–153. 

Lefevere, André (1992): Translation, Rewriting, and the Manipulation 
of Literary Fame. London/New York: Routledge.

Lindqvist, Yvonne (2002): Översättning som social praktik. Toni 
Morrison och Harlekinserien Passion på svenska. Diss. Acta Uni-
versitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian 
Philology. 26. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Lindqvist, Yvonne (2006): ”Consecration Mechanisms – The Re-
construction of the Swedish Field of High Prestige Literary 
Translation during the 1980s and 1990s”, Übersetzen – Translat-
ing – Traduire: Towards a ”Social Turn”?, red. Michaela Wolf. 
Münster (etc.): LIT, s. 65–75.

Lindqvist, Yvonne (2018): ”Bibliomigration från periferi till semi-
periferi – Om den samtida spanskkaribiska litteraturen i sven-
sk översättning”, Tidskrift för litteraturvetenskap (TFL) 1(2),  
s. 90–104. 



 Det svenska översättningsfältet34

Meylaerts, Reine (2010): ”Habitus and Self -Image of Native Liter-
ary Autor-Translators in Diglossic Societies”, Translation and 
Interpreting Studies 5(1), s. 1–19.

Mani, Venkat (2014): ”Bibliomigrancy: Book Series and the Making 
of World Literature”, The Routledge Companion to World Lit-
erature, red. Theo D’haen, David Damrosch & Djelal Kadir. 
London: Routledge, s. 283–296.

Mani, Venkat (2017): Recoding World Literature. Libraries, Print 
Culture, and Germany's Pact with Books. New York: Fordham 
University Press.

Nymans, Therese (2009): En i raden. Om skönlitterära översättares 
yrkesval och yrkesroll. Examensarbete för magisterexamen. Stock-
holm: Tolk- och översättarinstitutet.

Ruokonen, Minna (2018): ”To protect or not to protect: Finnish 
translators’ perceptions on translators’ status and authorization”, 
HERMES – Journal of Language and Communication in Business 
58, s. 65–82.

Sapiro, Gisèle (2003): ”Autonomie esthétique, autonomisation lit-
téraire”, Travailler avec Bourdieu, red. Pierre Encrevé & Rose-
Marie Lagrave. Paris: Flammarion, s. 289–296.

Sapiro, Gisèle (2013): ”Translation and Identity: Social Trajecto-
ries of the Translators of Hebrew Literature in French” TTR:  
Traduction, Terminologi, Rédaction 26, s. 59–82.

Sapiro, Gisèle & Heilbron, John (2018): ”Politics of Translation: 
How States Shape Cultural Transfers”, Literary Translation 
and Cultural Mediators in ‘Peripheral Cultures. Customs Officers 
or Smugglers?, red. Diana Roig Sanz & Reine Meylaerts. New 
Comparisons in World Literature. Switzerland: Palgrave Mac-
millan, s. 183–208.

Schwartz, Cecilia (2019): ”Karin Alin, 1892–1974”. https://littera-
turbanken.se/översättarlexikon/artiklar/Karin_Alin [hämtat 
23.8.2019].

Sela-Sheffy, Rakefet (2005): ”How to be a (recognized) translator. 
Rethinking habitus, norms and the field of translation”, Target 
17(1), s. 1–26. 

Sela-Sheffy, Rakefet (2006): ”The pursuit of symbolic capital by 
a semi-professional group: the case of literary translators in 



Det svenska översättningsfältet 35

Israel”, Übersetzen –translating – traduire: towards a social turn, 
red. Michaela Wolf. Wien/Berlin: LIT Verlag, s. 243–252.

Sela-Sheffy, Rakefet (2008): ”The Translators’ Personae: Market-
ing Translatorial Images as Pursuit of Capital”, Meta LIII(3): 
s. 609–622. 

Sela-Sheffy, Rakefet (2016): ”Profession, Identity, and Status”,  
Researching Translation and Interpreting, red. Claudia V. Ange-
lelli & Brian James Baer. Milton Park/New York: Routledge,  
s. 131–145.

Simeoni, Daniel (1998): ”The Pivotal Status of the Translator’s Habi-
tus”, Target 10(1), s. 1–39.

Statens offentliga utredningar (SOU) (2012): Läsandets kultur – slut-
betänkande av Litteraturutredningen. Stockholm: Fritzes offen-
tliga publikationer.

Svahn, Elin (2016): ”Feeling Like a Translator: Exploring Translator 
Students’ Self-Concepts through Focus Groups”, New Horizons 
in Translation Research and Education 4(16), s. 27–45. 

Svahn Elin (2020): The Dynamics of Extratextual Translatorship in 
Contemporary Sweden. A Mixed Methods Approach. Dissertations 
in Translation and Interpreting Studies. 1. Tolk- och översätta-
rinstitutet. Institutionen för svenska och flerspråkighet. Stock-
holms universitet.

Svedjedal, Johan (2012): ”Svensk skönlitteratur i Världen”, Svensk 
litteratur som världslitteratur. En antologi, red. Johan Svedjedal. 
Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala univer-
sitet, s. 9–82.

Toury, Gideon (1995): Descriptive Translation Studies and Beyond. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Toury, Gideon (2012): Descriptive Translation Studies and Beyond. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Wolf, Michaela (2007): ”The location of the ’translation field’. 
Negotiating borderlines between Pierre Bourdieu and Homi 
Bhabha”, Constructing a Sociology of Translation, red. Michaela 
Wolf & Alexandra Fukari. Amsterdam/Philadelphia: John 
Benjamins, s. 109–119.





Sverige – på nytt ett klassamhälle? 37

F I N S K  T I D S K R I F T  2 / 2 0 21

Essäer

Sverige – på nytt ett klassamhälle?

Lennart J. Lundqvist

En bärande utgångspunkt för den socialistiska tankesmedjan 
Katalys nära 800 sidor långa bok Klasser i Sverige – Ojämlikheten, 
makten och politiken i det 21:a århundradet är att Sverige sedan mit-
ten av 1980-talet genomgått en fundamental förändring. I förordet 
ställs frågan ”Hur gick vi från att vara världens jämlikaste land 
1980 med en stark offentlig sektor – till landet med en anorektisk 
stat och en bristande äldrevård som inte förmådde skydda de sva-
gaste när de behövde det som mest?” Svaret blir ”den nyliberala 
motreformationen”, där kännetecknen är: ”Botten går ur. Toppen 
drar ifrån. Mellanskikten präglas av rädslan att falla ner.” (Klass i 
Sverige, hädanefter KiS 2021, 5f).

Under de senaste 40 åren har, hävdar författarna, nyliberalis-
men som samhällsmodell visat sig leda till skriande ojämlikhet 
över hela fältet, ekonomiskt, förmögenhetsmässigt och socialt 
och därmed också i hur livschanserna för medborgarna numera är 
fördelade. Det är samma budskap som Erik Bengtsson fört fram 
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i boken Världens jämlikaste land. Sverige var, hävdar Bengtsson, 
”det land som gick längst i utjämningen av ekonomiska resurser, 
och antagligen också politiskt deltagande och sociala möjligheter.” 
Men eftersom 1900-talets ekonomiska jämlikhet i Sverige var ett 
politiskt bygge, så kunde det också ”raseras på politisk väg” (se min 
recension i FT 6/2020).

Därför är det, menar redaktörerna för Katalys-volymen, ange-
läget att i politiken tala om klassamhällets återkomst. Så många 
som 93–94 procent av den politiska vänsterns väljare och sympa-
tisörer anser att Sverige är ett klassamhälle. Det visar att klass 
spelar en viktig roll för de flesta vänsterväljares världsbild. Men 
för att mobilisera dessa väljare behöver vänsterns partier på nytt 
tala klarspråk om ojämlikhet, klassklyftor och tydligt adressera 
orättvisor. Vänsterpartierna måste ta fram politiska förslag och 
reformer som leder till att klassamhällets verkningar mildras och 
skillnaderna mellan olika grupper minskar (KiS 2021, 16f). 

Att en aktiv och levande jämlikhetspolitik existerar som ett 
möjligt val ser redaktörerna som en kärnfråga för demokratin. 
Men nu har det gått decennier utan att klass synts på den po-
litiska agendan, samtidigt som klyftorna ökat, och de politiska 
höger- och vänsterpartierna av väljarna upplevts vara överens om 
de övergripande frågorna. Det har bidragit till socialdemokrater-
nas försvagning, både generellt och i synnerhet inom arbetarklas-
sen. Stödet från den klassen kan inte längre tas för givet. Skulle 
socialdemokratin fortsatt fokusera på ”mitten i politiken” finns 
det för arbetarrörelsen goda skäl att vara orolig inför varje val och 
framtiden därefter. 

Två frågor inställer sig efter läsningen. Den ena är empirisk: 
Har ojämlikheten faktiskt ökat i det nya klassamhället? Den andra 
är strategisk: Kan eller borde den samlade arbetarrörelsen förändra 
sin strategi för att mobilisera den potential av väljare som redak-
törerna bedömer finns för att utjämna skillnaderna mellan fattig 
och rik i det nya klassamhället? 
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Det nya klassamhällets struktur 

För att bringa reda i nya svenska klassamhället struktur och verk-
ningar utgår jag från Magnus Törnqvists klassindelning, som ser 
ut så här: 

Först görs en indelning utifrån ägande: man skiljer mellan anställd 
och företagare. Sedan görs en indelning inom den helt dominerande 
gruppen anställda utifrån formell utbildning: man skiljer på grupper 
med olika lång utbildning. Förenklat kan man säga att om yrket kräver 
högre utbildning då räknas man som tjänsteman. Om inte yrket kräver 
högre utbildning räknas man som arbetare. Sedan görs också finare 
indelningar mellan olika kategorier av tjänstemän (till exempel högre, 
lägre och mellan) och arbetare (facklärda och ej facklärda).

(Hörnqvist 2016, 35)

När det gäller klassamhällets följder använder jag här den typologi 
som Göran Therborn lanserat för att särskilja tre slags ojämlik-
heter. För det första, och kanske viktigast, kännetecknas klass-
samhället av en ojämlik fördelning av handlingsresurser. Det rör 
hur inkomster och förmögenheter är fördelade, liksom var den 
ekonomiska och politiska makten är lokaliserad. Therborn noterar 
att den här ojämlikheten ”är onekligen av central betydelse” och 
att man ”kommer ganska långt genom att följa inkomstspåret”. 
Samtidigt måste man komma ihåg att den ”första resursen” är 
”föräldrarna och deras förmögenheter, kunskap och stöd” (Ther-
born 2016, 60). 

För det andra kan man tala om vital ojämlikhet. Den innefattar 
en ojämlik fördelning av socialt skapade livschanser. Det gäller 
sådant som ”förväntad livslängd, förväntad hälsolängd (förväntat 
antal levnadsår utan allvarlig sjukdom), liksom olika mått på barn-
hälsa”. För det tredje kan man i klassamhället urskilja en existentiell 
ojämlikhet, en ojämlik fördelning av sådant som gör människor 
till personer, med autonomi, frihet och värdighet, och som ger 
oss rätten att bemötas med respekt och rätten att förverkliga våra 
inneboende förmågor (Therborn 2016, 58f). 
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Klassamhällets följder – ökande ojämlikhet

Arbetarklassens andel av alla anställda har minskat, från nära två 
tredjedelar vid mitten av 1980-talet till dagens knappa 50 procent. 
Tjänstemannagruppernas andel har ökat och utgjorde drygt 40 
procent i mitten av 2010-talet. Det innebär att företagare, chefer 
i produktionen och högre tjänstemän med självständig kontroll 
över sitt arbete med sina 10 procent är den minsta gruppen i det 
nya klassamhället. I ett könsperspektiv är det slående att inom 
offentlig sektor har andelen kvinnor ökat kraftigt till 72 procent 
av alla offentligt anställda, mot blott 39 procent i privat sektor. 
Nu utgör kvinnorna en majoritet bland anställda i både privat och 
offentlig sektor, främst tack vare att kvinnor är högre utbildade och 
har en avsevärt högre social rörlighet än männen (KiS 2021, 34f).

Det nya svenska klassamhället har lett till att ”inkomstutveck-
lingen i botten har stannat av medan toppinkomsterna skenar”. 
Det betyder samtidigt att den relativa fattigdomen – mätt som den 
andel av befolkningen som har lägre inkomst är medianinkomsten 
i befolkningen – fördubblats till att 2015 omfatta nästan en sjättedel 
av alla svenska hushåll. Den diametralt annorlunda utvecklingen i 
toppen beskrivs så här i ett av kapitlen:

Vad gäller förmögenhetsfördelningens utveckling i Sverige kan vi 
alltså konstatera att den allra rikaste procentens andel av de samlade 
förmögenheterna har ökat från 20,5 procent 1978 till 39,6 procent 
2006. 

(KiS 2021, 636)

Hur detta slår mot den resursmässiga jämlikheten är uppenbart. 
Det är väl känt att kvinnor har generellt lägre inkomst än män i 
jämförbara klasspositioner. Man blir ändå överraskad när man får 
reda på att icke fackutbildade kvinnor har en disponibel inkomst 
som är mindre än hälften av vad en manlig tjänsteman har att röra 
sig med; de får klara sig på cirka 17 000 SEK (1700 euro) i månaden 
efter skatt. Samtidigt återfinns den verkligt stora ojämlikheten i 
toppen av inkomstpyramiden, där ”topp 1 procentgruppens inkom-
standel endast utgör ungefär 26 % av topp 0,1 procentsinkomster” 
(KiS 2021, 46).
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Hur slår då den resursmässiga ojämlikheten mot de andra två 
ojämlikheterna som Therborn pekar ut? Effekterna på den vitala 
ojämlikheten är skrämmande. Barns födelsevikt, som har en stark 
koppling till hälsa senare i livet, visar sig ha ett samband med 
längden på moderns utbildning. Ju kortare moderns utbildning 
är, desto större risk för prematur födsel. Sådant som missbruk, 
våld och psykisk ohälsa i uppväxtmiljön är kopplat till förhöjd 
risk för barnet att bli inlagd på sjukhus. Sambandet mellan ut-
bildningsgrad och förväntad medellivslängd är tydligt; 2015 levde 
högutbildade kvinnor 5,1 år längre än sina lågutbildade medsystrar, 
medan skillnaden mellan låg- och högutbildade män var 5,7 år. 
Mellan 1990 och 2014 minskade dödligheten i den rikaste femte-
delen av befolkningen, medan den stagnerade (för män) och ökade 
(för kvinnor) i den fattigaste femtedelen. Sambandet mellan låg 
inkomst och sämre hälsa finns ”framför allt inom de inkomstgrup-
per där en stor majoritet av befolkningen finns”, hävdar författarna 
(KiS 2021, 46).

När det gäller den existentiella ojämlikheten – det vill säga för-
delningen av sådant som gör oss till personer, med autonomi, frihet 
och värdighet – har jag vid läsningen fäst mig vid resultaten från en 
intervjuundersökning i Söderhamn (rakt västerut från Björneborg 
över Bottenhavet). Kapitelförfattarna visar på en nära koppling 
mellan klassbakgrund och en utbredd känsla av att ”inte vara del-
aktig – och därmed att varken vara behövd eller önskad”. Unga 
som inte vill flytta känner att de styrande önskar bort dem. De 
betraktas som ”misslyckade” i jämförelse med de mer flyttbenägna 
medelklassungdomarna. De som vill stanna kvar ”negligeras och 
nedvärderas”, eftersom stannandet betraktas som utslag av pas-
sivitet och oförmåga. Viljan att stanna i hemkommunen ger därför 
de unga en skambelagd identitet. De som stannar upplever sig som 
misslyckade, när de inte vill följa byråkratens råd och ”flytta till 
Norge”, som var det så kallade Ungdomslyftets ” jobblösning” för Sö-
derhamns unga. Lokala lösningar föll helt enkelt aldrig projektets 
ledare i smaken; de behandlade inte ungdomarna som kapabla att 
själva avgöra sina yrkesval (KiS 2021, 298 ff).
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Upp till kamp: Öka klassmedvetandet!

Det finns en återkommande tanke i många av den här bokens 
26 kapitel. För att på nytt föra fram klass och klassanalys som 
bärande tema i den politiska debatten måste alla som arbetar som 
löntagare väckas till insikt om att de delar samma grundläggande 
villkor ifråga om medbestämmande och inflytande över sin arbets-
situation, oavsett facklig identitet eller partipolitiska sympatier. I 
globaliseringens och ”finansialiseringens” tidevarv lever de flesta 
löneanställda med samma otrygghet för jobben och för sin fortsatta 
bärgning. Mot den bakgrunden, och med tanke på att:

[…] arbetarna fortsatt utgör hälften av alla förvärvsarbetande i Sve-
rige idag finns [här] en politisk potential som inte uppmärksammats. 
Om klass återvänder som en central konfliktlinje i svensk politik, är 
det många som delar liknande villkor, inkomster och intressen och 
därmed kan appelleras av liknande politiska förslag när det kommer 
till fördelningspolitik, offentliga investeringar, bättre arbetsvillkor, 
anställningstrygghet och den generella välfärdsstatens utmaningar 
och utformning.

(KiS 2021, 49)

Alltså: Om och när klassanalysen fokuserar på människors struk-
turella position i produktion och i samhället så blir det, hävdar 
redaktörerna, lättare för medborgarna att se de grundläggande 
maktrelationer som avgör ”hur, när och var vi arbetar, hur vi tjänar 
våra pengar och hur våra liv ser ut.” (KiS 2021, 49). 

Men är det då möjligt att åstadkomma en allmänt omfattad 
”subjektiv” klassidentifikation från alla som delar den strukturella 
positionen av ojämlikhet i livschanser, i maktresurser, och bristen 
på den respekt som ”gör oss till människor”? Hur tänker sig redak-
törerna nå fram, och ”få igång en bred diskussion om klassfrågor 
i Sverige”? Jo, mot bakgrund av den klassiska socialdemokratiska 
bildningstraditionen håller de fram möjligheten att starta studie-
cirklar (KiS 2021, 655ff). Om och hur sålunda vunnen kunskap 
om arbetarklassens objektiva klasstillhörighet och en av studie-
cirklarna stärkt subjektiv klassidentifikation ska kunna omsättas i 
politisk makt blir därmed i redaktörernas perspektiv en ödesfråga 
för Sveriges land och folk. 
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Men kunskapsvägen bygger på förutsättningar som kanske 
inte längre finns. Det redaktörerna talar om som ”arbetarklassen” 
är inte på samma sätt som förr en någorlunda homogen grupp. 
Den har historiskt kännetecknats av större etnisk, kulturell och 
ideologisk homogenitet. Det finns också ekonomiska klasskillna-
der inom arbetarklassen. För LO:s medlemmar har reallönerna 
stigit med hela 30 procent under 2000-talet. Samtidigt finns en 
växande grupp med osäkra, dåligt betalda och inte så sällan farliga 
jobb, det som Therborn i Kapitalet, överheten och alla vi andra kall-
lar ”prekariatet”. Detta kännetecknas av ”många ungas arbetsliv 
inrättas efter mobilpling i bemanningsföretagets app” (Therborn 
2018, 32ff). Lägg därtill den betydande andel av alla lågavlönade 
och med så kallade ”enkla jobb” som har en helt annan etnisk 
och kulturell bakgrund. Där tidigare ”alla” inom arbetarklassen 
röstade på socialdemokraterna eller på vänstern, är denna utpräg-
lade klassröstning och identifikation numera borta på grund av 
Sverigedemokraternas intåg som det näst största arbetarpartiet.

Har folket en chans mot eliterna?

De böcker jag läst om klasser och eliter i Sverige andas en viss 
misstro mot de politiska eliterna. Representerar de verkligen sina 
väljare, och är de införstådda med hur ”vanligt folk” har det? Bara 
cirka tre (3!) procent av svenskarna är medlemmar i politiska par-
tier. Alldeles särskilt har införandet av partistödet, som Bengt 
Ericson uttrycker det, lett till att partierna inte längre är beroende 
av medlemmarnas ekonomiska stöd. Det betyder i sin tur att med-
lemmarnas aktivitet och initiativ inte på samma sätt fungerar som 
kraftfulla injektioner i partiernas liv. Ericson pekar på den extremt 
snäva rekryteringsprocessen, på höga ersättningar, på lukrativa re-
trättposter och en atmosfär av inbördes gemenskap som drivkrafter 
till det politikerförakt som finns. Folkets förtroende kan, menar 
han, bli svårt att återställa (Ericson 2015, 46f). 

Det kan på ett sätt tolkas som att medborgarna gör en realis-
tisk, kanske rent av pessimistisk bedömning av möjligheterna att 
utöva inflytande via politiska partier. Det politiska missmod som 
detta kan ingjuta, inte bara hos den unga generationen av väljare, 
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som ser sig som förlorare i den politiska utvecklingen, utan också 
hos arbetslösa vuxna, får ett pregnant uttryck i Patrik Lundbergs 
bok Berättelsen om Sverige: 

Jag skriver inte för alla. Jag skriver för Dig […] Du som upplever att 
ingen lyssnar […] Du som drömmer om att leva i ett annat Sverige, 
som inte liknar någonting som varit […] Du som har tappat hop-
pet. Du som tänker att makthavarna inte alls är som Du, att de inte 
representerar dina visioner eller tankar […] inte verkar bry sig om din 
stund på jorden. 

(Lundberg 2018, 6ff)

Så vart ska de medborgare vända sig, som vill arbeta för att hejda 
utvecklingen mot ett ojämlikt klassamhälle? I den tvärveten-
skapliga forskningsrapporten Eliter i Sverige framkommer att 
de politiska och ekonomiska eliterna i Sverige är synnerligen väl 
sammansvetsade, från lokal via regional till nationell nivå. Vad 
dessa eliter tycker och tänker om samhällsordningen har, menar 
flera författare i antologin, en styrande, kanske rent av hegemonisk 
makt och inverkan på vilka politiska och ekonomiska alternativ 
som kan bli föremål för diskussion och åtgärder. 

Här vill jag alldeles särskilt peka på den till numerären tämli-
gen blygsamma grupp – cirka 2500 personer – som i ett av bokens 
kapitel kallas för de ”policyprofessionella”. Den har flera elitmarkö-
rer. För det första utmärks den av att policyproffsen utnyttjar kun-
skap som sin främsta resurs. För det andra använder de sin kunskap 
om verkningarna av olika policyförslag i den organisations eller 
myndighets tjänst i vilka de är anställda. För det tredje är det alltså 
mot en viss organisation eller myndighet som de policyprofes-
sionella känner lojalitet, snarare än mot en viss samhällsklass. Det 
gemensamma hos denna nya maktgrupp i politiken kan enligt 
kapitelförfattarna:

[…] sammanfattas som ett särskilt entreprenörsetos, vilket på ett av-
görande sätt skiljer sig både från det ämbetsmannaetos som bör kän-
neteckna den offentliga tjänstemannen och det representations- och 
ansvarighetsetos som bör känneteckna folkvalda eller medlemsvalda 
[…] Uppdraget är påverkan, inte förvaltning. Dessutom vill de ogärna 
stå till svars inför medlemmar och väljare, argumentera med okunniga 
människor eller bli granskade av framfusiga massmedier.

(Garsten, Rothstein & Svallfors 2018, 303)
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Det kan därför visa sig svårt att övertyga denna antalsmässigt lilla 
grupp med argument om ojämlikhet och klass. För i varje steg 
i beslutsprocessen möts klasståndpunkten av policyprofessionella 
argument, som framhäver de olämpligheter som skulle uppstå om 
klassens argument blev offentlig politik. Samtidigt framstår det 
som lite av en ödets ironi att just den stora rapporten från den so-
cialistiska tankesmedjan Katalys också den kan ses som en produkt 
av en grupp policyprofessionella. 

Men vad är sannolikheten att de förslag som eventuellt fram-
kommer via studiecirklar och massmediala kampanjer faktiskt 
vinner sådan genklang att överklassens makt besegras, och de 
policyprofessionella övertygas av argumenten mot ojämlikhet, 
samt att detta leder till en klassidentifikation som gör vänster-
partierna till politikens vinnare, oavsett om vi tänker på kort eller 
lång sikt? Policyproffsen har skaffat sig ett kunskaps- och argu-
mentationsförsprång, och de är väl förankrade i myndighets- och 
organisations-Sverige. 

Kapitlets författare avslutar med att det är mycket som ”tyder 
på att drömmen om politisk jämlikhet har försvagats av de po-
licyprofessionellas intåg i politiken […] Detta är en tendens att 
vara vaksam inför. Hur utvecklingen istället kan vändas så att 
demokratin främjas bör vara en prioriterad utmaning.” Det finns 
anledning förmoda att de policyprofessionella kan slå mynt av 
sin kunskap och därmed bli en del av den ekonomiskt välbärgade 
klass, som genom historien tenderat att slå vakt om sina privilegier 
(Garsten, Rothstein & Svallfors 2018, 304). 

Inledningsvis ställde jag två frågor, en empirisk om ojämlikhe-
ten har ökat, och en strategisk om huruvida den samlade arbetar-
rörelsen kan och bör ändra sina försök att mobilisera kärnväljare 
och nya sympatisörer. Den första frågan menar jag att Katalys-
gruppen har besvarat på ett övertygande sätt. Över hela linjen har 
utvecklingen sedan 1980-talets början inneburit ökande ojämlik-
het. Den andra frågan är svårare att besvara. Jag har pekat på 
att studiecirklar inte är rätt väg och man vill nå snabba resultat. 
Att nu – i globaliseringens tidevarv – återinföra skatt på arv och 
förmögenheter kan visa sig synnerligen svårt. 

Till sist: Låt mig påminna om att namnet Katalys inte är valt 
på måfå. Begreppet står för den inverkan som en katalysator har 
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på en kemisk reaktion. Katalysatorn underlättar kemiska eller 
fysikaliska förändringsprocesser utan att samtidigt förlora energi. 
Energin förbrukas inte utan finns kvar oförändrad och kan alltså 
fortsätta att verka. Bör kanske den nära 800 sidor långa – och 
tegelstenstunga – analysen från Katalys ses som en gnista, en 
Искра, som sätter tillräckligt många sinnen i brand för att påverka 
utvecklingen i riktning mot ökad jämlikhet, ekonomiskt, socialt 
och politiskt?
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Vasilij Aksionov: stilsökare, 
romanförfattare och – profet?

Panu Petteri Höglund

Ett av mina viktigaste litterära ungdomsminnen som förknippas 
med Ryssland och Sovjet är pärmen på den finska utgåvan av Ön 
Krim (Ostrov Krym), den internationellt mest kända romanen av 
den produktive författaren Vasilij Aksionov. Pärmbilden före-
ställde en ölburk vars varumärke, Tuborg, var tryckt i kyrilliska 
bokstäver. Året var, om jag rätt minns, 1984, då Sovjetunionen 
fortfarande framstod som någonting evigt, en del av den verklig-
het som en ung människa borde lära sig acceptera. Sålunda stod 
ölburken för en omöjlig och nästan otänkbar alternativ värld: 
en tidslinje där Krim inte var en halvö utan en riktig ö, som de 
bolsjevikiska trupperna inte hade kunnat inta, så att det uppstått 
ett litet alternativt, kapitalistiskt Ryssland.

Likadana tudelade stater var ju inte precis en ovanlig företeelse 
under kalla kriget: Korea är fortfarande en sådan, men dessutom 
existerade det ända fram till sjuttiotalets mitt och Vietnamkri-
gets slut både Nord- och Sydvietnam. Att det fanns två tyska 
stater var under mina barndomsår självklart, och det officiella 
namnet på Taiwan lyder än i dag Republiken Kina. Sålunda var 
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utgångssituationen för romanen egentligen ingalunda så långsökt 
som jag vid första ögonkastet föreställde mig.

Ön Krim utgavs i amerikansk exil och blev Aksionovs inter-
nationella genombrott, men före det hade han hunnit med en 
betydande karriär som legal och accepterad sovjetisk författare. 
Han debuterade i litteraturtidskriften Junost’, ”Ungdomen”, som 
då förestods av veteranförfattaren Valentin Katajev, som förhöll sig 
mycket tolerant och förståelsefullt till unga förmågor. Katajev var 
författare till både den socialistisk-realistiska klassikern Vremja 
vpered (sv. Framåt tid) och skojarskildringen Rastratčiki (sv. För-
snillare) samt Beleet parus odinokij (sv. Ett vitt och ensamt segel), en 
beskrivning av de revolutionära oroligheterna i Odessa år 1905 så 
som de upplevs av två småpojkar i staden. Förutom ledarpositio-
nen på Junost’ hade den åldrige Katajev ännu tid och ork för nya, 
självbiografiskt inspirerade böcker som dessvärre inte förefaller ha 
översatts till svenska.

Aksionov var son till Jevgenija Ginzburg, vars fånglägerskild-
ring Krutoj maršrut (sv. Resa till avgrunden) är en hörnsten inom sin 
genre och kan bara jämföras med Aleksandr Solzjenitsyns massiva 
verk om temat. I motsats till Solzjenitsyn, som var artillerioffice-
rare i den sovjetiska armén när han arresterades i Ostpreussen strax 
före krigsslutet och åtalades för antisovjetisk propagandaverksam-
het (det vill säga Stalin-kritiska yttranden i privat brevväxling), var 
Ginzburg ett offer för partirensningarna år 1937. Det är klart att 
moderns lägerdom kom att prägla sonens uppväxtår och världs-
åskådning: när han var i tonåren övertygade hon honom om att 
även han själv förr eller senare skulle återfinna sig bakom taggtråd, 
och sålunda utbildade han sig till läkare för att i sinom tid ha ett 
för en lägerfånge nyttigt yrke.

Aksionov undgick dock fångenskap, eftersom Stalin dog 
när den blivande författaren var i tjugoårsåldern. Sovjetunionen 
gick en friare era till mötes, och ett tidens tecken var den första 
moderna ungdomskulturen i Ryssland, stiljagi. Ordet står i sam-
manhang med ”stil”, stil ’ även på ryska, och stiljagi var stilsökare 
eller stilälskare. Den stil de föredrog var en västerländsk stil, eller 
snarare hur de föreställde sig livet och stilen i Väst: de väckte 
uppmärksamhet med bjärt färgade kläder – inte nödvändigtvis 
genuin västvara – och dyrkade amerikansk populärmusik. 
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Under stiljagikulturens tidigaste år rörde det sig om jazz, en 
genre vars öden i Sovjetunionen blev synnerligen skiftande. Till 
en början accepterades och omhuldades den till och med av partiet 
som det förtryckta svarta proletariatets egen kultur för att sedan 
tillbakavisas som borgerligt skräp; under kriget upphöjde man 
stridsmoralen genom att spela jazzlåtar för fosterlandets försva-
rare – Sovjetarmén hade till och med egna jazzorkestrar – men 
efter kriget, när alliansen med Förenta staterna upplöstes och 
kalla kriget trädde in, kom jazzmusiken på nytt att bekämpas av 
politiska skäl. Senare stiljagi föredrog rockmusik, eftersom det 
under Chrusjtjoveran så småningom blev mera tillåtet och veder-
taget att spela jazz. För Aksionov var det ännu jazzen som gällde, 
men på grund av sina erfarenheter under stiljagitiden förblev han 
för resten av livet intresserad av och förståelsefull för ungdomens 
subkulturer, något som också återspeglas i Ön Krim.

Att hans första romaner handlade om unga människors liv 
i samtida Sovjetunionen var sålunda föga förvånande. Kollegi – 
”Kollegerna” – inspirerades av Aksionovs tid som medicine stu-
derande: boken skildrar unga nyutexaminerade läkares upplevelser 
som skeppsdoktorer i handelsflottan. Romanen har inte översatts 
till svenska, men det finns en finsk version, Virkaveljet. Zvezdnyj 
bilet, som föreligger på svenska under titeln Stjärnbiljetten, är likaså 
en roman om unga ryssar i Sovjetunionen efter stalinismen: här 
åker identitetssökande ryska universitetsstuderande till sovjetiska 
Estland som ett surrogat för utlandet.

”Formalist” var länge ett skällsord i sovjetisk litteraturdebatt, 
och man kan föreställa sig att Aksionovs drömbok Zatovaren-
naja bočkotara (sv. Tomma tunnor) och V poiskach žanra (”Sökande 
efter en genre”) irriterade litteraturbyråkraterna precis av formella, 
estetiska skäl. Den sistnämnda berättelsen inleds till exempel med 
en scen i en inhägnad där ”bilinspektionen” GAI, den sovjetiska 
trafikpolisen, förvarar bilar och motorcyklar som tillhört offer 
för dödliga krockar. Mot slutet av scenen dyker offren upp som 
spöken, och det tar både läsaren och berättaren en stund att inse 
vem och vad dessa människor egentligen är – magisk realism alltså, 
något man kanske kunde tolerera i latinamerikansk litteratur 
översatt till ryska, men sovjetrysk litteratur under stagnations-
perioden förväntades snarare rationellt och realistiskt återspegla 
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verkligheten. Det förtjänar dock att uppmärksammas att de tra-
fikpoliser berättarjaget kommer i kontakt med gör ett vänligt och 
upplyst intryck och yttrar sig i förbigående om världspolitiken i 
partitrogna ordalag – någon skrikig samhällskritik eller politiskt 
uppror mot den sovjetiska överheten kan sålunda inte skönjas i den 
här historien heller, låt vara att de renläriga uttalandena mycket 
väl kan vara sarkastiskt menade.

Under sina år som officiellt tolererad sovjetisk författare skrev 
Aksionov också för yngre läsare. Ett viktigt exempel på denna 
sida av hans rika och skiftande litterära gärning är romanen Moj 
deduška – pamjatnik (ungefär ”Min farfar är ett minnesmärke”, låt 
vara att det egentligen handlar om en förfader). Hjälten i roma-
nen är den sovjetiske pionjären Gennadij Stratofontov, vars farfars 
farfars far (eller någonting i den stilen) en gång under tsartiden 
tjänstgjort som amiral i den kejserliga flottan och därvid befriat 
det gästfria och naiva folket på Stora Empireiska (!) öarna från den 
yrkesmässigt hemske sjörövaren Rocker Boogies (!!) skräckvälde. 
De tacksamma storempiréerna har naturligtvis rest en staty till 
sin frihetshjälte, och det är därför romanen heter som den gör. Nu 
har en ättling, Richard Boogie, beslutat upprätta en ny diktatur i 
öarna, och han drömmer om att gifta sig med en prinsessa med det 
lämpliga efternamnet Woogie (!!!) för att grunda en dynasti vars 
namn alla säkert redan kan gissa sig till. Det är naturligtvis den 
mångsidigt begåvade, alltid påhittige och hövlige Gennadij som 
måste göra om sin egen förfaders bravad, för en dylik mardröm får 
ju minsann inte gå i uppfyllelse.

Den här anarkistiskt roliga barnboken utmärker sig med 
många andra kluriga påhitt, men det är skäl att påpeka att det 
politiska budskap den erbjuder åter är mycket partitroget och 
snällt. Gennadij är en överlägsen ung hjälte precis därför att han 
är en kommunistisk pionjär, låt vara att kommunismen i boken 
snarast framstår som scoutidealism – när allt kommer omkring 
var ju de sovjetiska pionjärerna en kommunistisk motsvarighet 
till scouterna. Mera intressant är att Gennadijs förfader, amiral 
Stratofontov, i boken framstår som en så positiv gestalt, trots att 
han i princip var en officerare i den kejserliga ryska flottan: det som 
antyds är att det aldrig funnits någon rysk imperialism ens under 
tsartiden, utan att rysk, även tsarrysk, militär närvaro utomlands 
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alltid varit av godo. Det här är rysk-nationalistiska tongångar, 
och det är betecknande att Aksionovs försök att skriva partitroget 
också handlade om att blanda in rysk nationalism.

Aksionov strävade länge till att inte uppfattas som politisk 
oliktänkare. När han till exempel fick träffa Nikita Chrusjtjov i 
egen hög person, såg partiledaren honom som en förbittrad son till 
avrättade föräldrar; då svarade författaren nekande: ”nej visst nej, 
Nikita Sergejevitj, mina föräldrar lever, tack vare Er har de över-
levt, frigetts och rehabiliterats, och jag är Er djupt och uppriktigt 
tacksam.” Chrusjtjov var redan alltför övertygad om modernistiska 
konstnärers onda politiska avsikter för att efter dessa ord inta en 
försonligare attityd, men åtminstone tolererade den sovjetiska 
överheten den unge författarens litterära aktiviteter under hans 
styre. Med Brezjnevs makttillträde blev livet naturligtvis svårare 
för nydanande skriftställare, vilket i slutet på sjuttiotalet ledde till 
Aksionovs definitiva brytning med Sovjetunionen.

Det var främst antologin Metropol’ detta berodde på. Det var 
en samling texter av författare främst av Aksionovs egen sextio-
talsgeneration som gavs ut i samizdat, det vill säga som maskin-
skrivna genomslagskopior. Antologin var inte politiskt alltför 
kontroversiell, och många av författarna hade redan fotfäste i 
den officiella litteraturen: organisatörerna bakom Metropol ’ an-
knöt till Literaturnaja Moskva, en lagligt tryckt, men ocensurerad 
litterär antologitidskrift som utkom i två nummer år 1956 innan 
den nedlades. Överheten såg dock Metropol’ som en provokation 
precis därför att utgivarna förbigick censuren: vad som kunde till-
låtas under Chrusjtjov gick inte för sig under Leonid Brezjnev. I 
efterdyningarna av skandalen gav författarförbundet en del av de 
delaktiga sparken, andra tog frivilligt avsked, och bland andra 
sökte sig Aksionov till Förenta staterna, där han välkomnades av 
forskar- och förläggarparet Carl och Ellendea Proffer i Ann Arbor, 
Michigan.

Aksionov hade egentligen inlett sin karriär som litterär olik-
tänkare redan med mammutromanen Ožog (ett fragment har 
utkommit på svenska under titeln Brännsåret), som utkom år 1975 
i utlandet, men denna tegelsten väckte i Väst betydligt mindre 
uppseende än Ön Krim, en mera lättläst och smidig bok. Denna 
roman gavs ursprungligen ut på Proffers förlag Ardis Publications 
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år 1981 och översattes snabbt till ett antal språk, bland dem både 
finska och svenska.

Berättelsen börjar i Simferopol’, ”Simfi”, huvudstaden för repu-
bliken Krim, där Andrej Lutjnikov, både stenrik mediemogul och 
chefredaktör för republikens största ryskspråkiga dagblad, vaknar 
i sin taklägenhet, av författaren med en raljant anspelning på två 
välkända herrtidningar kallad ”en playboys penthouse”, plejbojskij 
pentchauz. Simferopol’ är en hypermodern storstad i västerländsk 
stil, med skyskrapor och motorvägar – i verkligheten finns det inte 
ens i dag några skyskrapor i Simferopol’, ännu mindre när boken 
utkom. De officiella språken är ryska, krimtatariska – krimtata-
rerna har aldrig deporterats, utan stannat kvar i sitt hemland och 
lämnat sitt bidrag till den gemensamma kulturen – och engelska, 
eftersom brittiska handelsmän redan vid ett tidigt skede gjort sig 
hemmastadda på den självständiga ön. Stilen i boken präglas av 
en blandning av engelska lånord i kyrillisk dräkt och arkaismer 
från tsartiden (till exempel gorodovoj för poliskonstapel – men 
under amerikanskt inflytande tilltalas konstaplarna i Krim som 
”officerare”).

Krim har en fungerande demokrati, men det är inte en själv-
klarhet: den separata staten har uppstått som en tillfällig bas för 
den vita frivilligarmén under ryska inbördeskriget, ledd av general 
Pjotr Wrangel – i boken oftast bara omtalad som ”baronen” – 
som också i vår verklighet var aktiv på Svarta havet och Krim 
under ryska inbördeskriget. Sålunda har han betytt för ön Krim 
detsamma som Chiang Kai-shek för Taiwan; och att öriket fort-
farande uppvisar många drag av ett provisorium syns till exempel 
i namnet på parlamentet (den ”Provisoriska statsduman”) eller på 
statsbanken (”Banken för de väpnade styrkorna i Sydryssland”). 
Det är bara tack vare män som Andrejs far Arsenij som baronen på 
sin tid gått med på att upprätta demokratiska institutioner på ön.

Gamle Arsenij – aktivt engagerad i det krimska samhället 
både som krigsveteran, vetenskapsman och hästuppfödare – re-
presenterar de ”tillfälligt evakuerade” (på ryska vrèvakuanty, en 
förkortning av vremennye èvakuanty) vita soldater och soldatfamil-
jer samt adliga ätter som tagit sin tillflykt till ön på baronens tid. 
I beteckningen för denna befolkningsgrupp ser vi åter grundpro-
blemet med samhället i Krim: att så många uppfattar staten som 
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ett tillfällighetsarrangemang. Hemlandet man hyser patriotiska 
känslor för är det mytiska Ryssland, som en gång kommer att 
befrias från bolsjevismens ok, så att dess rättmätiga ledare kan 
återuppta sin plats i Kreml – hur långsökt det än verkar när man 
jämför miniatyrstaten med det väldiga Sovjetunionen.

Andrejs son Anton är den motsatta ändan: i början framstår 
han bara som en haschrökande dagdrivare som gärna vältrar sig 
i sängen med villiga flickor, men snart nog fattar han intresse 
för samhällsfrågor och blir jaki-nationalist. Jaki är vad man kall ar 
det blandspråk av ryska, engelska och tatariska som den unga 
generationen i Krim talar till vardags, och det är även dessa unga 
människors beteckning för sin egen nationalitet – ordet är en 
kontamination av det engelska okay (som också kan tolkas som 
en förkortning för orden Ostrov Krim, Ön Krim) och det krimta-
tariska ordet för ”god, bra” (yahşı). Antons generation är trött på 
provisoriet och vill ha ett i ordets rätta mening självständigt Krim 
– de ”tillfälligt evakuerade” är deras politiska motpol.

Trots detta kommer Arsenij och Anton fint överens – Arsenij 
vet var han kommer ifrån, Anton har en framtidsvision för Krim. 
Det är bara Andrej, mediemogulen och playboyn från taklägen-
heten, som inte vet vad han vill. Den materiella rikedomen i Krim 
njuter han fullt av, men samtidigt inger den honom skuldkänslor: 
han är medveten om eländet och ofriheten i Sovjetunionen, men 
ändå känner han sig attraherad av dess andliga och djupsinniga, 
mytiskt ryska aspekter. På ett besök i Sovjet försöker han ansluta 
sig till en grupp religiösa mystiker, vars lära han tilltalas av, kanske 
därför att den kvinnliga sektledaren varnar för antisemitism, en-
ligt henne en fälla den kommunistiske fienden gillrat för troende 
kristna. Kvinnan är dock ovänlig mot Andrej, när hon upptäcker 
att han är hemma från Krim: där har du gott om kyrkor att bedja 
i, vad söker du här egentligen? Andrejs möten med sovjetiska dis-
sidenter av mera världslig sort förblir likaså otillfredsställande: 
han är ändå bara den rike kusinen från Väst, en julgubbe med 
dyra presenter.

Andrej längtar efter att vara en av de sovjetiska ryssarna, 
att vara med om deras lidanden, något som dock inte är honom 
förunnat. Sålunda börjar Andrej i sin tidning förkunna en lära 
om att alla ryssar hör ihop och har ett gemensamt öde, vilket i 
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praktiken betyder att Krim måste ansluta sig till Sovjetunionen. 
Visserligen uttrycker han det inte så, utan vill framställa de två 
parterna som jämnstarka: Sovjetunionen är en militär jätte, men 
saknar ekonomisk styrka, däremot är det rika Krim en gås som 
lägger guldägg och som Sovjetunionen efter enandet inte kan ha 
råd att döda; och Krims andliga frihet kommer i längden att smitta 
Sovjetunionen och omöjliggöra tyranni och totalitarism. I slutet 
av boken visar det sig att idén är vanvettig: när Andrejs dröm går 
i uppfyllelse ockuperar sovjetarmén ön, varvid alla tevereportrar 
som bevakar händelserna rutinmässigt avlivas och vänligt sinnade 
välkomstkommittéer mejas ned.

Samtida recensenter förefaller ha sett Aksionov som en enkel-
spårig ”kall krigare” och boken som en varning för riskerna med 
vänsterinspirerad undfallenhet gentemot Sovjetunionen. Medan 
författaren inte hade mycket till övers för västvänstern – i romanen 
slänger han en del kängor till den – blir det klart för läsaren att 
de splittrade och grälsjuka kommunistpartierna på Krims ”pro-
visoriska statsduma” aldrig kunde enas om något konkret mål. I 
stället satsar Kreml på rysk nationalism, till och med av mycket 
vulgär sort, och i boken dyker det upprepade gånger upp biperso-
ner som – trots att de är Krimbor – uttrycker barnslig beundran 
för Sovjetunionen som den största staten i världen och som omtalar 
denna stats prestationer (främst militära sådana) som ”våra”.

Det här är inte alls långsökt, det är precis sådana tricks de sov-
jetiska agenterna under mellankrigsåren tillämpade för att locka 
emigranter hem till Ryssland, där dessa givetvis ofta försvann i 
Gulag-arkipelagen. Andrejs idéer påminner till exempel om den 
prosovjetiska emigrantrörelse som uppstod efter utgivningen av 
artikelsamlingen Smena vech, ”Bytet av vägmärken”, i Prag i bör-
jan av 1920-talet. Det var överraskande många antibolsjevistiskt 
sinnade diasporaryssar som i längden visade sig villiga att byta 
vägmärken och acceptera Sovjetunionen som ett uttryck för det 
ryska folkets autentiska vilja – ett uttryck det vore ”oryskt” att 
ifrågasätta.

Andrejs far Arsenij är så gammal att han bekämpat bolsjevi-
ker i fält, men ändå känner även han sig lockad av Andrejs lära. 
Vid ett tillfälle erkänner han nästan generad att en viss sovjetisk 
kampsång i sin vulgära hurtighet på sätt och vis tilltalar honom 
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precis därför att den skildrar en skärmytsling han varit med om 
själv, visserligen på motsatta sidan. Det blir klart att Andrej är sin 
fars son och att hans lära om det gemensamma ryska ödet inte bara 
är en produkt av sovjetisk infiltration.

Anton har i sin jakiseparatism en ideologi som kanske hade 
kunnat rädda republiken om den dykt upp tidigare. Farfadern 
förklarar för sonsonen att jakirörelsen helst borde koncentrera sig 
på kulturellt arbete, på att bygga upp det jakinationalistiska med-
vetandet, standardisera jakijargongen och skriva litteratur på den 
(något som Anton redan håller på med), men enligt hans mening 
är det för tidigt för politisk jakinationalism. Anton tycker dock att 
jakifolket inte kan vänta, ty Sovjetunionen håller redan på att ta 
över, och precis så går det ju: jakiidén hinner inte i tid.

Aksionov omtalar Sovjetledarna bara med elaka tillnamn: de 
är hur som helst bara utbytbara gubbar på läktaren som endast 
har makten att upprätthålla det gamla systemet utan att ändra 
på någonting. Däremot är den sovjetiske agenten Kuzenkov med 
det ideologiska förnamnet Marlen (Marx och Lenin), som har 
för uppgift att övervaka övertagandet av Krim, en genuint tragisk 
gestalt: när han fördjupar sig i Krims egendomliga samhällskultur, 
som några schematiskt marxistiska analyser inte gör rättvisa för, 
börjar han lida av samvetskval över att vara med om att tillintet-
göra den lilla republiken. Det hela slutar föga överraskande med 
Kuzenkovs självmord i slutet av bokens nästsista kapitel.

När verklighetens Krim, då en del av Ukraina, för sju år sedan 
invaderades och ockuperades av ryska trupper var det många som 
såg Ön Krim som en träffande framtidsprofetia. Naturligtvis 
skiljer sig det skedda en hel del från Aksionovs roman: i boken 
omnämns Ukraina inte ens, och medan till och med kosackerna 
uppträder som egen etnisk grupp, är ukrainarna helt frånvarande. 
Men att övertala en hel nation till att ge avkall på alla individuella 
fri- och rättigheter för att få uppgå i det historiska moderlandet? I 
början av åttiotalet lät det ännu för absurt, men dessvärre blev det 
verklighet under 2010-talet, låt vara att Krimborna på vår tidslinje 
inte var uttråkade av materiellt överflöd, utan snarare besvikna 
på den form av västerländsk frihet som gjort sig gällande i den 
postsovjetiska världen.
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Efter Ön Krim fortsatte Aksionov givetvis att skriva ända 
fram till sin död år 2009. På nittiotalet skrev han Moskovskaja 
saga (”Moskvasagan”), en romantrilogi om en familjs öden under 
Stalin: trilogin möttes inte med någon odelad erkänsla, eftersom 
– som författarens vänner Jevgenij Popov och Aleksandr Kabakov 
ansåg i sin diskussionsbok om Aksionov – innehållet redan var känt 
för ryssar medan det var ointressant för västerlänningar. Trilogin 
är snarast en skönlitterärt berättad historiebok, och det bör inte 
ha överraskat någon att den också blev en teveserie. En främst för 
litteraturhistoriker nyttig bok är hans sista roman, Tainstvennaja 
strast’ (”Den hemlighetsfulla lidelsen”): det är en nyckelroman om 
Aksionovs och författarkollegornas liv och förhållanden under 
sextiotalet, som påminner en hel del om Almaznyj moj venec (”Min 
diamantkrona”) av Aksionovs tidiga gynnare Valentin Katajev. 
Men Ön Krim är den av hans romaner som ingen kan förbigå: en 
profetisk, insiktsfull och rik bok. 

Litteratur

Primärlitteratur
Aksenov, Vasilij (2005): Apel ’siny iz Marokko. [Innehåller också 

berättelserna Zvezdnyj bilet och Kollegi.] Moskva: ”Èksmo”.
Aksenov, Vasilij (2014): Moj deduška – pamjatnik. Sankt-Peterburg: 

Izdatel’stvo ”Azbuka”.
Aksënov, Vasilij (2017): Moskovskaja saga. Kniga 1. Pokolenie zimy. 

Moskva: Izdatel’stvo ”È”.
Aksënov, Vasilij (2018): Moskovskaja saga. Kniga vtoraja. Vojna i 

tjur’ma. Sankt-Peterburg: Azbuka.
Aksënov, Vasilij (2018): Moskovskaja saga. Kniga tret’ ja. Tjur’ma i 

mir. Sankt-Peterburg: Azbuka.
Aksenov, Vasilij (2015): Moskva kva-kva. Moskva: Èksmo.
Aksenov, Vasilij (2005): Ostrov Krym. Moskva: Izograf.
Aksënov, Vasilij (2018): Ožog. Sankt-Peterburg: Azbuka.
Aksenov, Vasilij (2014): Stal ’naja ptica. [Innehåller också berät-

telsen Bumažnyj pejzaž.] Moskva: Èksmo.



Vasilij Aksionov: stilsökare, romanförfattare och – profet? 57

Aksenov, Vasilij (2015): Tainstvennaja strast’. Roman o 
šestidesjatnikach. Avtorskaja versija. Moskva: IP Birjukova 
Oksana Anatol’evna

Aksënov, Vasilij (2009): Vol ’ter’ jancy i vol ’ter’ janki. Moskva: 
Èksmo.

Aksenov, Vasilij (2005): V poiskach grustnogo bèbi. [Innehåller också 
berättelsen Bumažnyj pejzaž.] Moskva: Izograf.

Aksenov, Vasilij (2015): Zatovarennaja bočkotara. [Innehåller också 
V poiskach žanra, Pora, moj drug, pora, Randevu och Svijažsk.] 
Moskva: Izdatel’stvo ”È”.

Sekundärlitteratur
Esipov, Viktor (2016): Četyre žizni Vasilija Aksenova. Moskva: 

Ripol Klassik.
Kabakov, Aleksandr & Popov, Evgenij (2013): Aksenov. Moskva: 

Astrel’.
Petrov, Dmitrij (2012): Aksenov. [I serien Žizn’ zamečatel’nych ljudej.] 

Moskva: Molodaja gvardija.
Petrov, Dmitrij (2012): Vasilij Aksënov – sentimental’noe putešestvie. 

Moskva: Èksmo. 





Mästaren och Margarita på svenska 59

F I N S K  T I D S K R I F T  2 / 2 0 21

Mästaren och Margarita på svenska . 
Anmärkningar beträffande översättningen  
av Michail Bulgakovs roman

Andrej Scheglov

Satan dyker upp i Moskva och presenterar sig som herr Woland, en 
utländsk artist och en specialist på svart magi. Han kommunicerar 
med författare, artister och andra människor. Han stiftar också 
bekantskap med Mästaren – författaren som har skrivit en roman 
om Pontius Pilatus...

Romanen Mästaren och Margarita är populär i många länder. 
Den har även vunnit stort erkännande i Norden – inte minst i 
Sverige. Flera svenska läsare har varit förtjusta i denna roman vars 
händelseförlopp utvecklar sig parallellt i 1930-talets Moskva och i 
Jerusalem från Pontius Pilatus tid. Flera upplagor av den svenska 
översättningen har getts ut, en ljudbok har spelats in och en dra-
matisering av romanen har satts upp på svenska teatrar. Romanens 
framgångar i Sverige är inte enbart författaren Michail Bulgakovs 
förtjänst, utan även den svenska översättarens.

Översättaren Lars Erik Blomqvist är en erkänd specialist på 
den ryska litteraturen och har översatt verk av de klassiska ryska 
författarna – Aleksandr Pusjkin, Fjodor Dostojevskij och Lev 
Tolstoj. Översättningen av Michail Bulgakovs verk har emellertid 
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varit särskilt viktig för Lars Erik Blomqvist, och jag har därför 
velat granska hans tolkning av Mästaren och Margarita. Mitt syfte 
har varit att förstå hur den svenska översättningen har nått sin 
höga kvalitet. Det har också varit intressant att se huruvida över-
sättningen innehåller tolkningar som kan ifrågasättas. Under min 
granskning har jag använt följande utgåvor: Bulgakov 2006 och 
Bulgakov 1988, och hänvisningarna i den här essän görs till dessa 
upplagor. Jag har också kontrollerat de svenska citaten med hjälp 
av en nyare utgåva (Bulgakov 2010).

Den svenska översättningen: metoder, läsningar och fynd

Först och främst vill jag säga att min bedömning av Lars Erik 
Blomqvists översättningsarbete är mycket positiv. Språket i den 
svenska texten är vackert och genuint, och beskrivningarna och 
dialogerna är uttrycksfulla. Det är svårt att välja ut några sär-
skilda exempel på hur översättningen har lyckats: de finns överallt 
i texten. Men det är möjligt att ordna sådana exempel tematiskt 
genom att fokusera på följande frågor: 1) översättarens tolkning av 
ryska begrepp, 2) översättningen av egennamn, 3) översättningen 
av direkt tal, och 4) tolkningen av beskrivningar och detaljer.

Det är välkänt att tolkningen av enstaka ord är en viktig del 
av en översättares arbete, och detta är ofta en stor utmaning. Lars 
Erik Blomqvist uppvisar goda kunskaper om Ryssland och bjuder 
på utmärkta tolkningar av rysk terminologi från sovjetisk tid. Så 
har ”milicija” tolkats som ”polisen”, ”findirektor” som ”ekonomi-
direktören” och ”administrator” som ”förvaltningschefen”. Tolk-
ningarna är inte alltid bokstavliga, men de förmedla meningen 
på ett riktigt sätt.

Ett intressant exempel är översättarens tolkning av ordet 
”graždane” (”medborgare”). Under den sovjetiska tiden användes 
detta ord som ersättning för uttrycket ”herrar” eller ”damer och 
herrar”. Lars Erik Blomqvist översätter i dessa fall ordet ”graždane” 
just till ”herrar”, vilket är alldeles riktigt. Exempel: ”I solnedgången 
en varm vårdag uppenbarade sig två herrar vid Biskopsdammarna.” 
Men när kontexten kräver detta, föredrar Lars Erik Blomqvist den 
bokstavliga översättningen:
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När folk skockades kring de båda busarna skred Korovjev till verket:
– Medborgare! ropade han med skälvande, skallande stämma, vad är 
det som försiggår, va? Jag bara frågar! [...]

Översättning av namn på utländska varor är ofta ett svårt problem 
för översättare. Till exempel hade en rysk översättare av Astrid 
Lindgrens böcker en gång svårt att fatta innebörden av namnet på 
varumärket ”Kalles kaviar”. Lars Erik Blomqvist har goda kunska-
per om ryska varor och tillämpar dessa kunskaper på ett kreativt 
sätt. Ibland återger han ryska varunamn i deras ursprungliga form, 
ibland översätter han dem till svenska och ibland ersätter han dem 
med allmännare uttryck. Till exempel har ”narzan” blivit ”mine-
ralvatten”, och ”starka” (en sorts vodka) har helt enkelt översatts 
till ”vodka”. Men översättarens val av metod är i varje enskilt fall 
väl avvägt.

En lovvärd flexibilitet uppvisar Lars Erik Blomkvist när han 
återger ryska personnamn och toponymer. Flera av dem har trans-
kriberats, men namnet på detektivhunden Tuzbuben har däremot 
översatts till Ruter Äss och Patriaršji prudy har blivit Biskopsdam-
marna. På detta sätt har namnen fått en innebörd i den svenska 
översättningen. En intressant lösning tillämpar översättaren när 
han återger romerska egennamn i Mästaren och Margarita. Michail 
Bulgakov anger några av dem i dess ryska form, och Lars Erik 
Blomqvist översätter dem till latin: Marcus Muribellum, Fulmi-
natalegionen.

Här är ännu ett exempel på Lars Erik Blomqvists högklassiga 
arbete med ord och uttryck i romantexten. I Bulgakovs bok berät-
tar Mästaren nostalgiskt om hur han gick ut för att promenera 
i Moskva och äta middag ”på någon billig restaurang”. Hos en 
svensk läsare kan uttrycket ”någon billig restaurang” föra tankarna 
till en krog eller en självservering. Mästaren menade dock någon-
ting helt annat, nämligen att han gick på bra restauranger som inte 
var särskilt dyra. Den svenske översättaren tar bort ordet ”billig” 
och återger på så vis den riktiga innebörden.

Mycket skickligt översätter Lars Erik Blomqvist även mono-
loger, dialoger och repliker. Karaktärerna i den svenska översätt-
ningen talar ofta lika uttrycksfullt som i det ryska originalet. Här 
följer några exempel på översättarens lyckade tolkningar: ”Hörde 
ni det, herrn, ni är en lögnare” (”Pozdravljaem vas, graždanin, 
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sovramši”, bokstavligen – ”Vi gratulerar Er, medborgare, till att ni 
har ljugit”); ”Nej, inte nu igen” (”Vot skuka-to” = ”Vad tråkigt!”); 
”Dumheter, bäste bror” (”Golubčik, ėto vzdor”). När Pontius Pilatus 
ropar ”Molčat’!” (”Håll tyst”!) i Bulgakovs text har detta mycket 
riktigt återgetts som ”Nu får det vara nog!” i den svenska över-
sättningen.

Det var också viktigt för översättaren att överföra bilderna 
från Michail Bulgakovs roman, det vill säga att översätta beskriv-
ningarna så att de blir lika talande som i originalet. Lars Erik 
Blomqvist har i sin översättning av Bulgakovs teckningar av land-
skap och personer visat att även han har en skicklig penna. Se till 
exempel hans översättning av den magnifika bilden av Jerusalem 
(Bulgakov 2006, 357):

Molnet hade redan vältrat sig över Golgata, [...] det hade rullat fram 
över templet i Jerusalem, dess rykande skyar hade glidit ner från 
tempelkullen och dränkt Nedre staden. [...] Men regnet dröjde, från 
molnet strömmade bara ljus. När elden exploderade i den röksvarta 
massan, lösgjorde sig det väldiga templet med dess gnistrande fisk-
fjällsliknande tak ur det nattsvarta mörkret och for upp mot himlen. 
Men flammorna slocknade på ett ögonblick och templet rasade till-
baka ner i det becksvarta töcknet. Några gånger reste sig templet på 
nytt för att åter falla tillbaka och varje gång det försvann åtföljdes det 
av ett domedagsdån.

Lika uttrycksfulla är de svenska översättningarna av Bulgakovs 
teckningar av romankaraktärerna. Beskrivningen av Woland (Bul-
gakov 2006, 18–19) är också värd att citera:

För det första haltade den beskrivna personen inte på någotdera benet 
och han var varken särskilt kort eller särskilt lång, han var helt enkelt 
högrest. Vad tänderna beträffar hade han jacketkronor i platina till 
vänster och i guld till höger. [...] Munnen var en smula sned. Han 
var slätrakad. Mörk. Hans högra öga var brunt, det vänstra – grönt. 
Ögonbrynen var svarta, det ena satt högre än det andra. Det var kort 
sagt en utlänning.

Till episoderna som Lars Erik Blomqvist har tolkat med en stor 
konstnärlig skärpa hör också beskrivningen av Satans bal. Dyna-
miska scener spelar en viktig roll i Mästaren och Margarita. Karak-
tärerna står aldrig stilla: de går, springer, dansar, flyger i luften, går 
upp och ned i trappan, åker spårvagn, trådbuss, bil och tåg, rider 
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häst, skjuter, slåss. Denna känsla av aktion, rörelse och förändring 
har bevarats i den svenska översättningen av Bulgakovs roman.

Några kritiska anmärkningar

Vid min jämförelse av översättningen och originalet har jag sam-
tidigt noterat några tolkningar som inte är helt exakta. På sidan 17 
i den svenska översättningen står det till exempel att poeten Ivan 
Bezdomnyj hade en ”stor brist på gestaltande förmåga”. Innebör-
den är i själva verket en annan: poeten hade en stor inbillnings-
kraft, och därför skapade han en mycket uttrycksfull bild av Jesus 
i sin dikt.

Här är ännu ett exempel. På sidan 192 i den svenska texten 
erkänner Nikanor Bosoj, ordförande i hyresgästföreningen, att han 
har missbrukat sin position: ”Jo jag tog emot pengar, det erkänner 
jag! [...] Jag kvitterade dem också till och med!” Den här översätt-
ningen är inte hundraprocentigt riktig. Nikanor Bosoj menar i 
själva verket att han registrerade nya invånare som inte hade rätt att 
vara hyresgäster, och att han tog emot mutor för detta.

Vid några tillfällen missförstår översättaren innebörden av 
en avbruten fras. ”Vilka komplikationer! Jag borde ha träffat hela 
styrelsen på en gång ...”, tänker planekonomen Maksimilian Pop-
lavskij i romanens svenska översättning (s. 236). Översättningen är 
inte riktig i det här fallet. Poplavskij upptäcker att de medarbetare 
i styrelsen som han behövde träffa är borta. Han tolkar detta som 
att de skulle ha arresterats. Detta förvånar honom inte alls, men 
han är besviken eftersom han tänker att de alla har arresterats på 
en gång: just detta är innebörden av hans replik.

I ett fall har översättaren tolkat en replik bokstavligt utan att 
lägga märke till den ironi som finns i frasen. ”Važnoe, v samom dele, 
proisšestvie: redaktora žurnala zadavilo” tänker Ivan Bezdomnyj när 
han har lugnat sig efter den förskräckliga händelsen som hade 
inträffat vid Biskopsdammarna. Översättaren har tolkat denna 
tanke på följande vis: ”Det är klart att det är en allvarlig sak att ta 
livet av en tidskriftsredaktör!” Den verkliga innebörden är dock 
den motsatta: uttrycket ”važnoe proisšestvie” (”en viktig händelse”) 
används här med en ironisk underton. Under sin verksamhet som 
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poet har Ivan kommit till den övertygelsen att det inte är någon 
stor förlust om någon dödar en redaktör för en tidskrift.

En viss inkonsekvens finns i översättarens tolkning av ordet 
”červoncy”. Lars Erik Blomqvist vet att detta ord har två betydelser: 
1) ”guldmynt” och 2) ”tiorubelsedlar”. Vid översättningen av en 
episod som handlar om att överlämna västvalutan och guldmynt 
till staten har Blomqvist valt tolkningen ”tiorubelsedlar” när det 
i själva verket handlar om guld (s. 194). Det var nämligen guld-
mynt som Sovjetunionens medborgare fick överlämna till staten. 
De sovjetiska tiorubelsedlarna var däremot vanliga pengar som 
cirkulerade fritt. Sådana feltolkningar förekommer dock sällan i 
Lars Erik Blomqvists översättning, och när de gör det handlar det 
om svåra fraser som är intressanta att diskutera.

En sak som också bör konstateras är att Lars Erik Blomqvist 
har mildrat vissa litterära effekter i Michail Bulgakovs roman. 
Gestalterna i Mästaren och Margarita uttrycker sig ibland på ett 
egendomligt vis. I den svenska översättningen av sådana episoder 
talar gestalterna som regel vanlig svenska. Här följer ett exem-
pel. I början av romanen förklarar Woland att människan inte är 
bara dödlig: Hon är också ”dödlig plötsligt” (”smerten vnezapno”). 
Detta är ett klumpigt uttryck som utgör ett inslag av ovanlighet 
i Wolands tanke. Denna litterära effekt försvinner i den svenska 
översättningen. Där säger Woland helt enkelt att en människa 
”dör plötsligt”.

Låt oss titta på ännu ett exempel. Pontius Pilatus lider av 
sjukdomen hemikrania i romanen. Detta är naturligtvis inget 
annat än en migrän, och just denna term finner vi i den svenska 
översättningen. ”Migrän” är ett ord som är lika vanligt på ryska 
som på svenska. Bulgakov använder emellertid det grekiska ordet 
som passar den antika miljö som beskrivs i det kapitel i romanen 
som handlar om Pontius Pilatus. Användningen av begreppet 
”hemikrania” får även en lätt komisk effekt i berättelsen, eftersom 
detta också är ett vanligt yrkesbegrepp som läkarna använder när 
de ställer en diagnos.

En liknande mildring av en litterär effekt stöter vi på i den 
svenska översättningen av Mästarens berättelse om hur han skrev 
sin roman om Pontius Pilatus. I den svenska texten står det: ”Pi-
latus närmade sig slutet”. På ryska lyder frasen så här: ”Pilat letel k 
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koncu” (”Pilatus flög mot slutet”). Detta är i princip oriktig ryska. 
Men just denna redaktion av frasen ger en tydligare bild av den 
förälskade, inspirerade Mästaren som skrev sin roman med stor 
hängivelse.

Mästaren och Margarita på svenska – och på andra språk

För att diskutera Lars Erik Blomqvists översättning av Mästaren 
och Margarita är det intressant och nyttigt att jämföra den med 
andra översättningar. För min jämförelse har jag valt översätt-
ningarna till danska, engelska och finska (Harrit 2018, Pevear & 
Volokhonsky 1997, Heino 2015). Dessa översättningar kan vara av 
intresse för finländska, svenska och andra nordiska läsare.

Hur skall man exempelvis översätta namn på konkreta varu-
märken? Heino, Harrit samt Pevear och Volokhonsky har i vissa 
fall lämnat kvar namnen på konkreta typer av varor. De översätter 
exempelvis starka som Starka i stället för att använda ordet vodka. 
När det handlar om mineralvatten narzan är metoderna emellertid 
olika. Narzan får stå kvar i den finska översättningen. I Harrits 
danska översättning vill Berlioz ha ett glas Narzan-mineralvatten 
(et glas Narzan-mineralvand). Pevear och Volokhonsky ersätter 
narzan med seltzer, en liknande typ av mineralvatten:

Författare eller översättare Textstycke

M. Bulgakov – Dajte narzanu, – poprosil Berlioz.

L.E. Blomqvist – Ett glas mineralvatten, tack, bad Berlioz.

U.-L. Heino – Saanko narzania*, Berlioz pyysi. 
*Mineraalivettä

J. Harrit – Et glas Narzan-mineralvand, bad Berlioz.

R. Pevear & L. Volokhonsky – ‘Give us seltzer’, – Berlioz asked.

Även när det handlar om översättningarna av frasen v kakoj-
nibud’ deševyj restoran (på någon billig restaurang) är metoderna 
olika. Denna fras har översatts verbalt till finska och engelska. I 
den danska översättningen finns en omformulering: på en ikke for 
dyr restaurant (på en inte särskilt dyr restaurang).
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Beträffande detektivhundens namn Tuzbuben har översättarna 
varit eniga: Detta namn bör översättas och inte translittereras:

Författare eller översättare Textstycke

M. Bulgakov Tuzbuben

L.E. Blomqvist Ruter Äss

U.-L. Heino Ruutuässä

J. Harrit Ruder Es

R. Pevear & L. Volokhonsky Ace of Diamonds

Sjukdomen hemikrania har blivit migrän (migreeni, migræne) i 
översättningarna till svenska, finska och danska. Den har emel-
lertid förvarat sitt grekiska namn hemikrania i den engelska över-
sättningen. Namnet Blixtlegionen har Heino, Harrit, Pevear och 
Volokhonsky översatt utan att använda den latinska formen. Cen-
turionens tillnamn har översatts på olika vis. I översättningarna till 
svenska och danska har detta tillnamn fått en latinsk form. Pevear 
och Volokhonsky använder emellertid den engelska formen, och 
Heino tillämpar den finska versionen:

Författare eller översättare Textstycke

M. Bulgakov Mark Krysoboj

L.E. Blomqvist Marcus Muribellum

U.-L. Heino Marcus Rotantappaja

J. Harrit Marcus Muribellum

R. Pevear & L. Volokhonsky Mark Rat-Slayer

Romanens två medborgare är just två medborgare hos Heino, 
Pevear och Volokhonsky. I Harrits översättning handlar det emel-
lertid om två män (to mænd):

Författare eller översättare Textstycke

M. Bulgakov dva graždanina

L.E. Blomqvist två herrar

U.-L. Heino kaksi kansalaista

J. Harrit to mænd

R. Pevear & L. Volokhonsky two citizens 
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Även när det gäller frågan om översättning av fasta fraser och 
direkt tal är metoderna olika. I vissa fall har Bulgakovs text över-
satts verbalt. Här ett exempel: Hos Heino, Harrit, Pevear och Vo-
lokhonsky gratuleras konferenciern Georges Bengalsky på samma 
vis som i den ryska texten. I Lars Erik Blomqvists text handlar det 
snarare om en förklaring än om en gratulation:

Författare eller översättare Textstycke

M. Bulgakov Pozdravljaem vas, graždanin, sovramši!

L.E. Blomqvist Hörde ni det, herrn, ni är en lögnare!

U.-L. Heino Päästittepä oikein kunnon valeen, kansalainen!

J. Harrit Mine lykønskninger, hr. løgnhals!

R. Pevear & L. Volokhonsky Congrats, citizen, you done lied!

Som jag har anmärkt ovan, kan Lars Erik Blomqvists lösningar 
ifrågasättas i några enstaka fall. I detta sammanhang är det intres-
sant att jämföra dem med andra lösningar. Här är ett exempel. Ut-
trycket ”dödlig plötsligt” har ändrats i den danska översättningen 
såväl som i den svenska. I översättningarna till finska och engelska 
har det nämnda uttrycket översatts bokstavligen:

Författare eller översättare Textstycke

M. Bulgakov Da, čelovek smerten, no eto bylo by ešče 
polbedy. Plocho to, čto on inogda vnezapno 
smerten, vot v čem fokus!” 

L.E. Blomqvist Ja, människan är naturligtvis dödlig, men det 
är bara halva sanningen. Det intressanta är 
att hon ibland dör så plötsligt!

U.-L. Heino Ihminen tosin on kuolevainen, mutta siinä 
ei vielä ole koko ongelma. Pahinta tässä on 
se, että välistä hän on äkillisesti kuolevainen, 
siinä se pulma juuri onkin!

J. Harrit Ja, mennesken er dødeligt, men dette i sig 
selv er ikke det verste. Det fatale er, at døden 
af og til kan komme som en lyn fra en klar 
himmel!

R. Pevear & L. Volokhonsky Yes, man is mortal, but that would be only 
half the trouble. The worst of it that he’s 
sometimes unexpectedly mortal – there’s 
the trick!
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Här ytterligare ett exempel: Översättningarna till danska, 
finska och engelska förmedlar den ironi som finns i Bulgakovs 
berättelse om Ivan Bezdomnyjs dikt och som saknas i den svenska 
översättningen av den nämnda berättelsen:

Författare eller översättare Textstycke

M. Bulgakov Trudno skazat’, čto imenno podvelo 
Ivana Nikolaeviča – izobrazitel’naja li sila 
ego talanta ili polnoe neznakomstvo s 
voprosom, po kotoromu on sobiralsja pisat’, 
– no Iisus v ego izobraženii polučilsja nu 
soveršenno kak živoj...

L.E. Blomqvist Det är svårt att säga vad som låg bakom 
att Ivan Nikolaevitj skrivit som han gjort 
– huruvida det var hans stora brist på 
gestaltande förmåga eller hans fullkomliga 
brist på kunskap om det problem han skrev 
om – men Jesus blev hos honom en alldeles 
levande figur...

U.-L. Heino Vaikea sanoa, mikä Ivan Nikolajevitšia 
oli hänen työssään ohjannut, hänen 
lahjakkuutensa kuvaileva voimako 
vai täydellinen tietämättömyys siitä 
kysymyksestä josta hän oli kirjoittanut, 
mutta hänen runoelmansa Jeesus oli 
onnistunut, aivan kuin elävä...

J. Harrit Det er vanskeligt helt bestemt at sige, hvad 
der havde lokket Ivan Nikolaevitj på afveje – 
den billedskabende kraft i hans talant eller 
den totale uvidenhed om det emne, han 
skrev om – men Jesus blev hos ham, nå ja, 
ganske livagtig...

R. Pevear & L. Volokhonsky It is hard to say what precisely had let Ivan 
Nikolaevich down – the descriptive powers 
of his talent or a total unfamiliarity with the 
question he was writing about – but his 
Jesus came out, well, completely alive…

no Iisus v ego izobraženii polučilsja nu
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Avslutning

Överlag kan vi konstatera att Lars Erik Blomkvists översättning 
håller en mycket hög nivå. Den svenska översättningen av Mäs-
taren och Margarita uppfattas som en spännande text även utifrån 
ett ryskt perspektiv. Jag har också observerat att det finns vissa 
detaljer i Lars Erik Blomqvists översättning som kan ifrågasättas 
eller kritiseras. Det är emellertid intressant att diskutera även dem.

I den slutliga delen av min essä har jag jämfört Lars Erik 
Blomqvists svenska översättning med tre översättningar till andra 
språk. Det är svårt att avgöra vilken av dem som är bäst – de är 
alla mycket goda. Jämförelsen har bekräftat att olika metoder och 
handgrepp kan tillämpas vid översättning av skönlitteratur. Ibland 
är det svårt att avgöra vilken metod som är bäst. Mycket beror på 
översättarnas kompetens och inspiration.
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Att hålla sig flytande  – finländska 
barnfamiljers välbefinnande under 
ekonomiskt svåra tider

Marja Lindberg

Min dotter konstaterade då hon var fyra år gammal att pappornas 
superpower är att dom kan lyfta tunga saker och att mammornas 
superpower är att dom kan mäta feber med handen och dessutom 
vet när barnen behöver gå på toa. Man kan säga att det finns en 
del sanning bakom den här tankegången. Det är just sådana här 
krafter, eller förmågor, bland föräldrar som jag i min forskning 
kallar för copingstrategier. 

I min doktorsavhandling Staying afloat. Studies on the subjective 
wellbeing and coping strategies of families with children in Finland 
(Åbo Akademi 2021) har jag studerat barnfamiljers subjektiva 
välbefinnande under 2010-talet, en tidsperiod då Finland led av en 
ekonomisk nedgång som härrörde från den internationella finans-
krisen 2008–2009. Avhandlingen diskuterar de sociala risker som 
familjerna mötte, hur de hanterade dessa risker och vilka faktorer 
som hängde samman med familjernas subjektiva välbefinnande, 
både föräldrars och barns.
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Dagens samhälle präglas av ekonomiska vågor, ibland stormar 
det, ibland är det vindstilla. Det blåste hårt under 1990-talets re-
cession. Då stormen hade lagt sig, började det blåsa igen år 2008 
och man kan därför säga att det gick, som sjömännen säger, gam-
mal sjö ännu under den tid som denna forskning handlar om. Det 
finländska samhället seglar för det mesta tämligen stabilt på det 
stormiga havet, dessutom finns det livbåtar och skyddsnät som 
borde förebygga att passagerare faller i vattnet. Denna forskning 
visar dock att livbåtar inte alla gånger fungerar och att det kan 
finnas hål i skyddsnätet. Det finns till exempel människor och 
barnfamiljer som ramlar överbord och blir tvungna att använda 
sina superpowers för att klara av vardagen, för att överleva.

Vad menar vi då med familjer och barnfamiljer? Ett brukbart 
sätt är att använda en så kallad ”kylskåpsdefinition”, vilket betyder 
att människor som äter ur samma kylskåp kan beskrivas som en 
familj (Hiilamo 2002). I denna forskning ligger fokus på barn-
familjer med åtminstone ett barn som är under 18 år gammalt. 
Familjerna är dock mycket olika, det finns familjer med ett till 
flera barn, ensamstående mammor och pappor, ombildade familjer, 
familjer med gifta föräldrar, samboförhållande och registrerade 
partnerskap. 



Att hålla sig flytande 73

Enligt Statistikcentralen lever fyra femtedelar av barn i familjer 
med båda sina föräldrar. Andelen ensamstående föräldrar, för det 
mesta ensamstående mammor, har ökat från 11 procent år 1990 till 
drygt 20 procent i 2018. Det totala antalet barnfamiljer i Finland 
sjönk med cirka 100 000 mellan 1990 och 2017. Cirka 40 000 barn 
upplever årligen att föräldrarna separerar. År 2017 levde 10 procent 
av alla barn i en ombildad familj. Medeltalet barn i familjer är i 
dag 2,8 och medelåldern för att bli förälder är för mammor 28,5 
år och för pappor 30 år (Eurostat 2020a; 2020b; Statistics Finland 
2018). Ett problem som också diskuterats mycket på sistone är den 
sjunkande nativiteten. 

Trots att Finland är rankat som världens lyckligaste land och 
är känt för sin universella och generösa familjepolitik, har de eko-
nomiska kriserna lämnat spår efter sig och orsakat otrygghet hos 
många barnfamiljer. Detta gäller inte minst ensamstående föräldrar 
eller familjer med flera barn. Efter den internationella ekonomiska 
krisen 2008–2009 skedde också i Finland vissa nedskärningar i 
inkomstöverföringar och service, den ekonomiska tryggheten blev 
utmanad, arbetslösheten och risken för arbetslöshet ökade, inte 
lika mycket som efter 1990-talets recession, men tillräckligt för att 
orsaka oro och illamående bland barnfamiljer och befolkningen i 
allmänhet (t.ex. Nyby 2020; Lainiala 2014; Kangas & Hämäläi-
nen 2010). Nedskärningarna som gjordes väckte frågor kring den 
universella karaktären av finländsk familjepolitik. Mest drabbades 
de som redan hade en ekonomiskt knepigare situation, de som i de 
flesta fall redan var beroende av statens stöd (t.ex. Lammi-Taskula 
& Karvonen 2014). 

Fattigdomen bland barnfamiljer ökade kraftigt efter 1995 och 
tredubblades fram till 2009. Fattigdomsgraden sjönk något under 
2010-talet men kvarstod på en högre nivå än vad den var före krisen 
på 1990-talet. Fattigdom kan bero på arbetslöshet men också på 
lågavlönat arbete, korttidsjobb eller låg utbildning som försvårar 
sysselsättning. Detta betyder att många familjer är beroende av 
sociala bidrag och stöd. Situationen har inte blivit bättre, eftersom 
levnadskostnaderna stigit samtidigt som de sociala understöden 
skurits ned (t.ex. Bardy et al. 2017; Salmi et al. 2014). Tidigare 
forskning visar att ekonomiska kriser påverkar barnfamiljers välbe-
finnande negativt. Ekonomisk stress har inverkan på föräldrarnas 
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mentala hälsa, den orsakar depression och är även kopplad till 
andra hälsoproblem. Dessutom utsätts barn som växt upp i fattiga 
familjer för en större risk att avbryta skolgången samt att själva 
bli fattiga som vuxna. Också barnens mentala hälsa riskeras och 
risken att bli mobbad eller stämplad i sociala situationer blir större 
(t.ex. Lammi-Taskula & Karvonen 2014; Leinonen 2004). 

De sociala risker som barnfamiljer stöter på är både så kallade 
gamla risker, till exempel fattigdom, men också så kallade nya 
risker som uppkommer då samhället förändras. Dessa nya risker 
rör barnfamiljer på många sätt, till exempel skilsmässor och en 
sjunkande nativitet kan ses som sådana. Ekonomiska följder av re-
cessioner, ökade arbetslöshet, men också förändringar i arbetslivet 
ökar de risker familjer utsätts för (t.ex. Harslöf & Ulmestig 2013). 
En stor utmaning för många barnfamiljer är till exempel obalan-
sen mellan arbets- och familjelivet, eller att de har tillgång till 
ringa sociala nätverk. Också mammornas ökade utbildningsnivå 
kan anses som en risk med följder såsom framskjutet föräldraskap 
(Lammi-Taskula & Karvonen 2014). Familjepolitiken spelar en 
betydande roll i kampen mot dessa risker. 

Om vi återgår till sjöss. Som tidigare nämnts, seglar det fin-
ländska samhället för det mesta tämligen stabilt. Den största delen 
av barnfamiljerna i Finland mår bra. Statens stöd räcker långt, 
välbärgade familjer har råd att till och med placera barnbidra-
get, föräldrarnas sysselsättningsgrad är relativt hög, den finska 
småbarnspedagogiken håller hög kvalitet, pappornas möjligheter 
att delta i barnens liv och använda en del föräldraledigheten un-
derstöds och så vidare. Men, om någonting oväntat händer, om 
man till exempel plötsligt blir arbetslös, ensamstående, insjuknar 
allvarligt eller får barn med särskilda behov, då är det enligt denna 
forskning inte nödvändigtvis så att den offentliga maktens stöd 
räcker till. I sådana risksituationer är många familjer tvungna att 
klara sig på egen hand. De familjer som faller överbord måste 
därför i större utsträckning lita på sina egna copingstrategier för 
att de inte skall drunkna. Dessa strategier består väldigt ofta av 
att vända sig till sociala nätverk för hjälp, både ekonomiska och 
psykiska sådana, eller att få praktisk hjälp i vardagen. Familjernas 
copingstrategier består också av olika, ibland fantasirika lösningar, 
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de präglas av positiv attityd trots allvaret i situationen och de livnär 
sig på seghet och kampvilja. 

De forskningsresultat som denna avhandling lyfter fram, visar 
också att pengarna inte är allt, trots att ekonomin givetvis spelar 
en väldigt viktig roll för familjernas välbefinnande. Det finns också 
andra, ibland till och med mer betydelsefulla faktorer som påver-
kar familjernas välbefinnande, både föräldrars och barns. Förutom 
sociala nätverk, är en god hälsa och möjligheten att kombinera 
familjeliv och jobb viktiga ingredienser i ett gott liv. För barn 
spelar skoltrivseln, vänner och det att man inte blir mobbad en 
stor roll. Också ett bra självförtroende är centralt. 

Vi kan med andra ord, för det första, konstatera att oavsett den 
generösa familjepolitiken finns det barnfamiljer som mår illa, som 
är fattiga, som lider av sjukdomar eller andra motgångar, och som 
kämpar med vardagen. Men vi kan också, för det andra, notera 
att det också finns en otrolig kampvilja, att det finns lösningar och 
kreativitet, superpowers som hjälper föräldrar att klara vardagen 
och tänka positivt. Frågan är, hur kunde vi förstärka och upprätt-
hålla dessa superpowers? 

Inom det politiska beslutfattandet kan vi se en viss utvecklings-
trend från ett gemensamt ansvar mot en betoning av individens 
eget ansvar. Vi ser även en viss förändring som går från universa-
lism mot selektivism, från tanken att alla ska hjälpas åt mot tanken 
att hjälpa bara dem som har det sämre ställt. Självständighet ger 
rättigheter men likaså skyldigheter och plikter. Arbetet är det bästa 
socialskyddet, skrev statsminister Katainen i sitt regeringsprogram 
(Katainen 2011), människan har frihet och ansvar att bygga eget, 
familjens och närståendes liv, skrev åter Sipilä i sitt (Sipilä 2015). 
Likväl, enligt familjerna som intervjuades i denna forskning, kan 
sådana krav och politiska deviser kännas hårda och byråkratiska. 
Vissa föräldrar upplevde till och med staten mer som en fiende 
än som en vän som försöker hjälpa. Några upplevde att de blev 
tvingade att kämpa mot avslag på ansökningar eller mot andra ne-
gativa åtgärder. Många av dessa familjer som kände detta motstånd 
hade det redan annars kämpigt och därför krävdes det ännu större 
styrkor att komma vidare i vardagen och i livet. Och detta för oss 
tillbaka till tanken om föräldrar och deras superpowers. Jag tänker 
på alla styrkor dessa familjer har, och hur viktigt det vore att var 
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och en, men även samhället, kunde lyfta fram sådana styrkor och 
använda dem till något positivt. Samhällets stöd är givetvis viktigt 
för familjers välbefinnande, men det är också viktigt att familjer, 
föräldrar och barn själva får beskriva vad de behöver, vad det är 
som gör dem lyckliga. 

Jag jobbade på fältet över tio år innan jag blev lärare. Jag tyckte 
att jag var en empatisk och rättsinnad tjänsteman. Men ändå blev 
jag fundersam efter att ha intervjuat barnfamiljerna som deltog i 
denna forskning. Jag vet att jag alltid hade lyssnat på mina klienter. 
Men hade jag hört vad de säger? Hade jag hört vad de behöver 
eller utgick jag från min egen uppfattning om deras behov? Detta 
hänger samman med en större samhällelig diskussion om det so-
ciala ansvaret och individens skyldigheter och rättigheter. Vem 
beskriver i detta fall barnfamiljers välbefinnande, vem avgör hur 
ett gott liv ser ut? Om vi lever i ett välfärdssamhälle, borde, enligt 
min uppfattning, det finnas universella möjligheter, ett universellt 
människovärde, så att ingen av oss får kallsupar eller drunknar. 
Det behövs med andra ord en universell och inkluderande soci-
alpolitik, men även möjligheter och frihet. Och friheten, tänker 
jag, betyder att man får själv delta i sådana beslut som gäller ens 
eget välbefinnande.

Utifrån denna forskning kan man konstatera att familjerna 
skulle ha nytta av mindre byråkrati och ett mindre stelt stödsys-
tem, vilket skulle underlätta att ta emot korttidsjobb och studera 
utan att mista sociala stöd, som till exempel föräldrapenning eller 
arbetslöshetsersättning. Detta skulle stöda familjernas egen ini-
tiativförmåga och aktivitet. Att det råder en låg tröskel till olika 
former av service, kan också ses som viktigt. Gällande barnens 
välbefinnande, var ett gott självförtroende och känslan av sam-
hörighet väsentliga.

Ge barnen jämlika möjligheter att förverkliga sina drömmar, 
att bli hjälten i sin egen vardag, om de så vill. Ge dem lika möjlig-
heter att studera och drömma om att bli astronaut, NHL-spelare, 
ballerina eller lastbilsförare eller en godisförsäljare. Låt familjerna 
själv beskriva vad de vill ha ut av livet, vad är det som de behöver 
och vad som gör dem lyckliga, låt dom delta i beslutfattandet. Då 
når man fram till deras superpowers och genom att förstärka dessa, 
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kan vi hjälpa barnfamiljer, föräldrar och barn att bli hjältarna i sin 
egen vardag och att hålla sig flytande oavsett sjögång.

Essän utgår från Marja Lindbergs lectio praecursoria som hölls vid Åbo Aka-
demi 29.1.2019. Avhandlingens titel är Staying afloat. Studies on the subjective 
wellbeing and coping strategies of families with children in Finland.
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Granskaren

 � Som tornsvalan i toalettstolen –  
en lägesrapport om vår samtid

Ralf Andtbacka & Ulrika Nielsen (red.): Här/Nu. 
10+1 essäer om samtiden. Vasa, Ellips förlag 2020.

Det som granskas i antologin Här/Nu. 10+1 essäer om samtiden, redi-
gerad av Ralf Andtbacka och Ulrika Nielsen, är ett lika angeläget 
som undflyende tema. Vad är samtiden? Ett kulturellt och samhäl-
leligt nu som vi associerar med klimatkris, antropocen, pandemi 
och allmänt dystra utsikter? Allt det här tangeras i antologin men 
det framkommer också hur svårt det är att få syn på samtiden och 
sig själv i den. Ungefär som att be fisken säga sin åsikt om vattnet, 
som Miia Toivio konstaterar i sitt bidrag.

Snedstrecket i antologins titel antyder att sambandet mellan 
plats och tid är alternativt eller osäkert i något avseende, och valet 
att framställa antalet essäer som en addition hellre än som en 
färdig summa signalerar en önskan att komma ifrån det alltför 
tillrättalagda. Det är lite samma idé som i poesiantologin 27 år, elva 
poeter, en antologi. Ny finlandssvensk dikt 1987–2014 där Andtbacka 
också var en av redaktörerna – i titeln undviks de jämna talen och 
det ordnade sammanhanget, sådant som skulle underlätta över-
blicken men skapa en falsk enhet. 

Sådana destabiliserande grepp ger hursomhelst en rimlig ut-
gångspunkt för en diskussion om samtiden. Detsamma gäller de 
stickord som skribenterna fått välja från en lista som redaktörerna 
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sammanställt utgående från Rebecca Solnits kulturanalytiska essä-
bok Hope in the Dark: Untold Histories, Wild Possibilities (2016). De 
fem ord som inleder varje essä känns som en spännande startpunkt 
även för läsaren, de ger koordinater och antyder vart texten är 
på väg, men lämnar förstås det mesta öppet. Easy despair, hope, 
marginal zones, the prism of the present, somewhere unknown… 
är till exempel Mio Lindmans fem. De blir som en lyrisk signatur. 

De elva skribenterna är alltså Mio Lindman, Sara Abdol-
lahi, Marcus Prest, Torbjörn Elensky, Hannele Mikaela Taivas-
salo, Cia Rinne, Adrian Perera, Miia Toivio, Matilda Södergran, 
Steve Dearden och Henrik Jansson. Flera av dem är verksamma 
i olika roller på kulturfältet – som författare, kulturskribenter, 
journalister, förlagsarbetare, lärare för skrivarutbildningar och så 
vidare – och sammantaget sträcker sig detta fält över finlandssven-
ska, svenska, finska och brittiska sammanhang. Flerspråkigheten 
finns tydligt med (två av bidragen är skrivna på finska respektive 
engelska); den blir en poäng i sig, en del av den pluralism man vill 
lyfta fram. 

Det som jag uppskattar i mångas bidrag är den personliga 
satsningen i reflekterandet kring samtidens utmaningar. Man får 
en känsla av att frågorna som aktualiseras kring nuet, som med 
nödvändighet också måste handla om det förflutna och framtiden, 
verkligen tränger sig in i vardagsliv, tänkande och ibland i själva 
livslusten. 

Det gäller inte minst Taivassalos titelessä, även om jag tycker 
att hon skriver in sig i en återvändsgränd som ekar ganska tomt. 
Eller kanske just därför, det finns en ärlighet i hennes belägenhet, 
i förlusten av mening och försöken att skriva fram något ändå. 
Jag tänker att förlusten inte bara är personlig, att den har med 
kulturella premisser att göra. Att älska verkar poänglöst, själva 
levandet verkar poänglöst, konstaterar hon. Ändå gör vi det, fort-
sätter. Och för Taivassalo är det i skrivandet som drivkraften och 
fortsättningen finns. ”Jag är mera text än människa”, skriver hon, 
för varje år mer och mer en fiktion. 

Kopplingen mellan text och verklighet ter sig fruktbarare i 
Cia Rinnes essä. Hellre än att tala om klimatkris borde vi tala om 
antropokris, menar hon, eftersom den ekologiska nödsituationen 
egentligen är en människas kris. Hon hänvisar till filosofen Hans 
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Jonas uppdatering av Kants kategoriska imperativ: ”Handla all-
tid så att följdverkningarna av dina handlingar är förenliga med 
fortsatt liv på jorden.” Men bakom handlingar finns tänkande 
och i tänkandet språk och där kommer poesin och performan-
cekonstnärskapet in; i grunden är språk ett slags avtal som måste 
diskuteras om och om igen.

Matilda Södergran närmar sig den västerländska kulturens 
människocentrering från ett annat håll och i sin essä försöker hon 
återuppväcka en insomnad aktivism, som hon uttrycker det, genom 
att ta upp djurens rättigheter. Hon ger fakta om den industriella 
köttproduktionen, djurförsök och veganism och berättar om sina 
personliga erfarenheter av att vara vegan. Det sker lågmält och 
nyanserat och jag tänker som läsare att det är så man bygger upp 
ett förtroende, ur det kan något börja hända. 

Det huvudsakliga temat för Marcus Prest är det ständiga me-
diala flöde som lägger beslag på människors tid och uppmärksam-
het. Hans kraftiga kritik mot sociala medier och försvar för den 
konkreta boken och tryckta texten är intressant med tanke på att 
han själv är journalist. Även Toivio lyfter fram problemen med 
sociala medier, men det är betecknande att ingen av dem ändå själv 
ställer sig utanför, gör slag i saken och avslutar sina konton. Det 
verkar som om det alternativet ändå känns omöjligt. Rent logiskt 
blir det som att vara vegan men ändå äta kött, det går inte ihop. 

Men det hör kanske till vår samtid att saker inte går ihop? 
Att vi lever i skavet mellan ett otal motsättningar och inte ser hur 
det kunde vara annorlunda? ”Det hela är det osanna” citerar Sara 
Abdollahi i sin essä – det är Theodor W. Adornos ord, uttalade i 
polemik mot Hegels ”Det sanna är det hela”. Kanske för att den 
idén sitter så djupt i kulturen och för att Abdollahi har känsla för 
komposition, beskriver hon en grå tornseglare flyga omkring i en 
lägenhet på Södermalm i början av sin essä för att i slutet finna 
den nedstörtad i badrummets toalettstol med huvudet under vat-
tenytan. Oklart är om den kommer att klara sig, oklart är också 
om inslaget är en dröm, fantasi eller något annat. Det spelar ingen 
större roll, för det finns en följdriktighet i att tornsvalan måste 
hamna där, att den inte kan flyga ut genom fönstret i stället. Och vi 
får nöja oss med att den inte är helt död, allt annat skulle uppfattas 
som falskt hopp, utdaterad idealism eller bara kitsch. 
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Jag väljer mina egna stickord bland dem som finns i boken. 
Turning points, sense of connection, look elsewhere, beauty, hope. 
Det är ett annat sätt att säga att antologin engagerar, involverar, 
bjuder in, får en att känna att ingen kommer undan sin samtid och 
att vi måste prata om var och hur vi finns i den. 

Anna Möller-Sibelius

 � Religionsläskunnighet i det finländska samhället

Tuula Sakaranaho, Timo Aarrevaara & Johanna 
Konttori (red.): The Challenges of Religious 
Literacy: The Case of Finland. Springer 2020.

Antologin The Challenges of Religious Literacy: The Case of Finland 
introducerar och förespråkar begreppet religionsläskunnighet i 
den finländska kontexten med hjälp av fem fallstudier. Redak-
törer är religionsvetare Tuula Sakaranaho, administrationsvetare 
Timo Aarrevaara och religionssociolog Johanna Konttori. Anto-
login består av en introduktion, fem artiklar och en konklusion. 
I introduktionen presenterar redaktörerna religionsläskunnighet 
som referensram, verktyg och glasögon för hur man ska förstå 
betydelsen av religion i det finländska samhället. Författarna delar 
synen på religionsläskunnighet även om de påpekar att fältet inte 
är homogent. De poängterar att även om det finländska samhället 
för många framstår som sekulärt har religion betydelse på olika 
plan. Med hjälp av begreppet religionsläskunnighet vill författarna 
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fokusera på mångfalden och bredden av religion i stället för för-
enklade förståelser. Religion ska inte ses som ett problem, men inte 
heller som ett specialfall. Författarna förespråkar också förståelsen 
av kontexten och dess betydelse för religionsläskunnighet. Det som 
uppmärksammas i flera artiklar är både avsaknaden och behovet 
av religionsläskunnighet.

I den första artikeln behandlar Teemu Pauha och Johanna 
Konttori religionsläskunnighet i anknytning till olika kommu-
nalvalskandidaters åsikter om byggandet av en stor moské i Hel-
singfors. Därefter studerar Tapio Nykänen och Aini Linjakumpu 
hur gammallaestadianers religiositet kan ses som en resurs som 
påverkar deras aktivitet i politik och entreprenörskap, områden 
som oftast anses tillhöra samhällets sekulära domäner. Nykänen 
och Linjakumpu hävdar att religioners roll i samhället med hjälp 
av religionsläskunnighet kan förstås på ett bredare plan som också 
inkluderar sekulära sammanhang. Inkeri Rissanen, Martin Ubani 
och Tuula Sakaranaho diskuterar de utmaningar som finns inom 
skolvärlden, specifikt när det gäller islam i skolor med religiös 
mångfald. Mulki Al-Sharmani och Sanna Mustasaari studerar 
behandlingen av skilsmässor både enligt den finska lagen och en-
ligt den islamska familjelagen bland finska muslimer med somalisk 
bakgrund. I ljuset av religionsläskunnighet blir det klart att dessa 
två behandlingssätt inte ses som motsatser utan att de kombineras 
av finska somalier. Slutligen studerar Marja Tiilikainen och Tarja 
Mankkinen religionsläskunnighetens roll i förebyggande av vålds-
bejakande radikalisering och extremism i Finland. De visar hur 
religionsläskunnighet har påverkat planeringen av förebyggande 
arbete och samarbetet mellan samhälleliga och politiska instanser 
och religiösa institutioner.

Utmaningar förknippade med religionsläskunnighet härleds i 
antologin till den relativt snabba ökningen av religiös pluralism i 
Finland från och med slutet av 1900-talet. Denna mångfald har 
också skapat utmaningar för administrativt arbete, beslutsfattande 
och samhälleligt samspel för att inte tala om genomförandet av 
beslut och instruktioner på det praktiska planet, till exempel i 
skolor. Rissanens, Ubanis och Sakaranahos artikel fokuserar på 
inkluderandet av muslimer i de finska skolorna och på de utma-
ningar som pedagoger har i denna uppgift. Pedagoger kan för det 
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första ha svårigheter att inse skillnaden mellan religion och kultur, 
för det andra kan det vara utmanande för dem att identifiera och 
behandla intra-religiös mångfald och för det tredje kan de delvis 
vara omedvetna om lutherska förståelser av religion och kultur. 
Dessa utmaningar visar att det finns en benägenhet att antingen 
förstå olika situationer i skolvardagen enbart genom att förklara 
dem med hjälp av religion (på engelska ’religionisation’) eller att 
inte se betydelsen av religion överhuvudtaget (på engelska ’religi-
on-blindness’). Därför anser författarna att religionsläskunnighet 
borde erkännas och utvecklas som en viktig del av interkulturell 
kompetens hos pedagoger. 

Också Pauhas och Konttoris studie synliggör utmaningar 
och visar hur man kan närma sig dessa utmaningar med hjälp av 
religionsläskunnighet. Författarna studerar olika diskurser kring, 
eller sätt att debattera byggandet av en moské bland kommunal-
valskandidater i Helsingfors våren 2017. Flera kandidater stödde 
religionsfrihet men var tveksamma när det gällde byggandet av en 
moské. Motståndare såg Finland som ett kristet land i vilket islam 
representerade det främmande och en moské sågs som en möjlig 
inkörsport till konflikter. De såg mosképrojektet som ett politiskt 
projekt och inte som ett religiöst. Enligt dessa kandidater skulle 
religion och politik inte blandas samman. De som var för moské-
bygget tyckte bland annat att ”en muslimsk kyrka” ska behandlas 
lika som en kristen kyrka. Moskéns betydelse för lokala muslimer 
ansågs viktig, men få kandidater såg på vilka olika sätt en moské 
skulle kunna bidra till samhället. 

Enligt Pauha och Konttori ger kandidaternas åsikter sällan 
uttryck för religionsläskunnighet, samtidigt som de avspeglar och 
är en del av större kontexter och diskurser i det finländska och 
europeiska samhället. I enlighet med Diane L. Moores förståelse 
av religionsläskunnighet presenterar Pauha och Konttori fyra för-
slag för att öka religionsläskunnighet gällande islam. Det första 
förslaget handlar om att se mångfalden i en religion, en insyn som 
saknades helt i kandidaternas kommentarer. Det andra förslaget 
uppmanar till att inse religionens föränderliga karaktär. Pauha 
och Konttori poängterar till exempel att islam inte längre är en 
främmande religion i Finland och borde inte heller behandlas som 
en sådan. För det tredje ska religion förstås som en del av det 
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sociala livet. På detta sätt bidrar man till en nyanserad förståelse 
av religion i samhället. Som fjärde punkt påminner Pauha och 
Konttori om att muslimer inte är en isolerad grupp utan en del 
av deras omgivning, i detta fall staden Helsingfors. Staden kan 
påverka deras liv men de kan också påverka stadens liv. Bortom det 
religiösa, skulle en moské som organiserar utbildning och socialt 
stöd kunna vara en viktig resurs och fylla behov som ingen annan 
service direkt tar sig an. Byggandet av en moské borde inte enbart 
utvärderas på basis av tänkbara risker och hotbilder utan också på 
basis av de potentiella positiva funktioner den kan ha för staden 
och dess invånare. 

Antologin är ett viktigt bidrag till förståelsen av religion och 
religionsläskunnighet i det finländska samhället. För en icke-
finländsk läsare skulle en introduktion till det finländska religiösa 
fältet kunnat presenteras i början av antologin. Nu öppnar sig detta 
fält långsamt, bit för bit i varje enskild artikel. Antologin kan 
rekommenderas till alla som är intresserade av ämnet, men mest 
nytta kan någon som arbetar med frågor kring religiös mångfald 
i sin vardag ha av den. Därför kan den varmt rekommenderas till 
representanter för myndigheter som är verksamma på samhällets 
olika plan och som kan dra nytta av de olika fallstudier som pre-
senteras i antologin. Antologin är lätt att nå då den är publicerad 
som ’open access’ – tillgänglig avgiftsfritt för läsaren. Eftersom 
temat är viktigt, inte enbart för myndigheter utan för oss alla, 
skulle jag också gärna läsa en populärvetenskaplig version som 
skulle belysa religionsläskunnighet på en individuell vardagsnivå.

Karoliina Dahl
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 � Christian Ludvig Hjelt –  
en mångsysslare i bokbranschen

Anna Perälä: Tilanomistaja kirja-alalla. Christian Ludvig 
Hjelt kirjanpainajana, kustantajana ja kirjakauppiaana 
1823–1849. Bidrag till kännedom av Finlands natur och 
folk 207, Helsingfors, Finska Vetenskaps-Societeten 2019.

Anna Perälä har skrivit en diger och detaljrik bok om Christian 
Ludvig Hjelt (1886–1849) och hans verksamhet inom bokbranschen. 
I motsvarande bok- och företagsforskning har man vanligen haft 
tillgång till ett mer eller mindre omfattande arkiv. Detta gäller 
dock inte för Hjelts verksamhet. Det finns inget arkiv, varken för 
det affärsmässiga eller det privata. Endast några få anteckningar i 
andra bokhandlares och -tryckares arkiv finns tillgängliga. Detta 
gör Peräläs forskning både mera utmanande och samtidigt vikti-
gare då hon använder sig av andra än direkta arkivuppgifter. 

Hjelt var en mångsidig och aktiv aktör i affärslivet i Åbo med 
omnejd. Han studerade vid Åbo Akademi där han år 1810 promo-
verades till filosofie magister och fick enligt dåtida bestämmelser 
rätt att använda titeln filosofie doktor, vilket han gjorde främst 
från 1836. Efter finska krigets slut 1809 stationerades rysk militär 
i Åbo och Hjelt började idka en lukrativ handel med dem med 
bland annat spannmål och senare också med andra förnödenhe-
ter. Hjelt var också jordägare, han ägde bland annat Vanhalinna 
gård och Moisio säteri i Lundo och var den största jordägaren i 
Lundo. Från 1823 drev han Littois klädesfabrik tillsammans med 
två kompanjoner. Fabriken exporterade en stor del av produktionen 
till Ryssland. 

Finska Bibelsällskapet inledde sin verksamhet i Åbo år 1812 
och dess främsta uppgift var att trycka biblar på finska och sprida 
dem i landet. Sällskapet ville ha ett eget tryckeri för att få sina 
produkter tryckta snabbt. Det enda tryckeri som från tidigare 
fanns i Åbo var Frenckells tryckeri som hade monopol på bland 
annat allt akademiskt tryck. En sund konkurrens, ett lägre pris och 
en snabbare tryckningsprocess ansågs vara till gagn för sällskapet. 
Senaten gav tillstånd till tryckeriet 1816 och från 1823 var Hjelt den 
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enda intressenten i tryckeriet. Från 1825 angavs ”Tryckt hos Christ. 
Ludv. Hjelt” eller motsvarande i tryckeriets produkter.

Hjelt väntade inte på att någon skulle intressera sig för att 
trycka olika skrifter på hans tryckeri. För att främja verksamheten 
startade han en tidning 1824 som utkom två dagar i veckan. Det var 
Åbo Underrättelser – den äldsta ännu utkommande tidningen i Fin-
land. I tidskriften annonserade Hjelt ut egna aktuella tryckalster. 
Han upplät också utrymme för andra, främst lokala annonsörer 
som ville marknadsföra sina produkter. Hjelt gav först ut Åbo Un-
derrättelser på Bibelsällskapets tryckeri och från år 1829 på sitt eget.

Situationen inom tryckeribranschen i Åbo ändrades betydligt 
sedan Bibelsällskapet fått en driftig man med egna ekonomiska 
intressen i ledningen. Konkurrensen stod mellan Frenckells tryck-
eri och Bibelsällskapets. Frenckells tryckeri hade ensamrätt att 
trycka Åbo Akademis publikationer. En av de allra viktigaste och 
mest spridda var almanackan. År 1823 begärde akademin anbud 
på tryckning av denna och Hjelt förlorade mot Frenckell. Följande 
gång konkurrerade de två tryckerierna 1825 och då var det fråga om 
tryckning av handlingar till det kommande synodalmötet. Denna 
gång fick Hjelt tryckningsuppdraget. De båda tryckerierna fort-
satte sedan att ge anbud på samma publikationer och en gång vann 
den ena och en annan gång den andra.

Finska evangeliska sällskapet grundades 1817 och hade som sin 
främsta uppgift att sprida småskrifter med religiöst innehåll till 
de breda folklagren. Dessa anspråkslösa skrifter trycktes i stora 
upplagor både på svenska och finska och spreds, vanligen gratis, 
främst via prästerskapet. Skrifterna trycktes främst hos Hjelt. Ett 
annat viktigt tryck var domkapitlets cirkulärbrev. I dessa kunde 
domkapitlet också informera om annan religiös litteratur som 
Hjelt tryckte. Det kunde till och med ingå korta utdrag ur en 
aktuell bok och tryckta beställningsblanketter. År 1827 ansökte 
Hjelt om tillstånd att grunda ett tryckeri också i Borgå. Domka-
pitlet där förordade ansökan så att man skulle kunna trycka sina 
cirkulärbrev. Därtill behövdes bland annat olika handböcker för 
prästerskapet och läroböcker för gymnasiet. Tryckeriet avslutade 
sin verksamhet efter sex år och Hjelt koncentrerade sig på tryck-
eriet i Åbo som han efter stadens brand 1827 byggde upp på nytt.
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Hjelt fungerade även som bokförläggare, vilket innebar att 
han åtog sig att trycka, distribuera och sälja litteratur skriven av 
en lång rad olika författare. Tidigare var författaren vanligen sin 
egen förläggare. För Bibelsällskapets räkning trycktes hela Bibeln i 
praktutgåva och också Nya Testamentet. Därtill trycktes en hand-
bok för prästerskapet. Olika läroböcker för gymnasier och skolor 
trycktes, till exempel Lärobok i Finlands historia och geografi. Listan 
kan förlängas med läroböcker i latin, grekiska och hebreiska. De 
två sistnämnda måtte ha varit en utmaning för sättarna. Också 
tryckning av skönlitteratur ingick i tryckeriets verksamhet. Det 
var fråga om historiska romaner, sedelärande berättelser, äventyrs-
berättelser men också poesi.

 Hjelt hade 1827 fått senatens tillstånd att öppna en bokhandel 
i Åbo. Branden ledde dock till att öppningen försenades. I slutet 
av 1829 annonserade Hjelt i sin tidning ut det utbud av böcker han 
hade till försäljning. I utbudet fanns böcker som tryckts hos Hjelt, 
men också böcker han köpt från utlandet, främst från Sverige och 
Tyskland. I Lars Arnell fick Hjelt en kulturellt och litterärt väl 
bevandrad person för att ansvara för och sköta bokhandeln. Slut-
ligen visade det sig dock att Hjelt, på grund av Arnells ekonomiska 
transaktioner, själv måste överta ansvaret för bokhandeln.

Då Christian Ludvig Hjelt dog var det inget av hans barn 
som var intresserat av att överta verksamheten. Formellt övergick 
äganderätten till sonen Albert. Han sålde tryckeriet och alla till 
detta ansluta rättigheter till Johan Wilhelm Lilja. I köpet ingick 
även Åbo Underrättelser.

Att göra Anna Peräläs omfattande och gedigna forskning 
kring Hjelt och hans verksamhet inom bokbranschen rättvisa i en 
kort recension låter sig inte göras. En kritik som kan anföras är 
att alla enskilda forskningsresultat kanske inte skulle redovisas så 
detaljerat. Den fråga som osökt inställer sig är varför Hjelt, som 
var engagerad i så mycket annat, gav sig in i den föga lukrativa 
bokbranschen. Frågan får inget entydigt svar.

Britt-Marie Villstrand
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