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Abstract

Adapting literature from a cultural context to another is the main theme of my master's thesis. The

aim is to determine how publishing houses adapt a book from a different cultural context to their

own, and if there are any specific marketing choices being made during the publishing process. The

thesis highlights two authors, Sara Stridsberg from Sweden and Silke Scheuermann from Germany.

Interviews have been made with the publishers, editors and translators of the translated novels.  One

of the main themes is to be able to showcase differences between the Swedish and the German

publishing business and their particular cultural characteristics in working with translated novels. I

have found that the brand of a publishing house is important when making publishing decisions. For

larger publishing houses, the economical capital is of importance, and for smaller publishing houses

the cultural capital tends to be of a higher value. The book market is becoming more defined by the

economy of attention and economization of culture, which is showing in all different aspects of the

business;  publishing  houses,  newspapers  and agents  are  all  adapting  towards  a  more economic

focus.
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Inledning

Världen  blir  alltmer  globaliserad  och  inflytandet  från  andra  språk,  kulturer  och

litteraturer  är  stort.  Den  svenska  bokmarknaden  har  historiskt  sett  alltid  varit  en

importkultur, både vad avser utländska original och översättningar.1 

Citatet är hämtat ur Ann Steiners uppsats i den statliga utredningen Läsarens marknad, marknadens

läsare. En forskningsantologi från 2012. Globaliseringen är i dag ett faktum och det påverkar även

den svenska bokmarknaden. Vad händer när en bok flyttar från sitt ursprungliga utgivningsområde?

Detta var den övergripande frågan som inledde arbetet med denna masteruppsats. För att frågan ska

kunna besvaras på ett genomförbart sätt  har jag valt att göra en komparativ undersökning av ett

svenskspråkigt  och  ett  tyskspråkigt  författarskap  som  har  översatts  till  respektive  språk.   

Förhållandet mellan den tyska och den svenska bokmarknaden är intressant på många sätt;

till exempel är Bonnierkoncernen Tysklands  tredje största förlagskoncern, där känd under namnet

Bonnier  Media.2 De äger  förlag som Piper  och Ullstein och många av Albert  Bonniers förlags

författare utges i översättning på dessa förlag. På Piper finns exempelvis Arne Dahl, Johan Theorin,

Emma Hamberg, Jonas Hassen Khemiri och Hjalmar Söderberg.3 Det finns även ett flertal mindre

förlag i Sverige som har en stark tyskspråkig utgivning, exempelvis Thorén & Lindskog, Ersatz och

Weyler förlag. Jag har valt ett tyskt författarskap som har givits ut på ett av dessa specialiserade

förlag, nämligen Silke Scheuermann (f. 1973). Hon fick mycket uppmärksamhet i media i samband

med den första  svenska utgivningen.  Som svenskt  författarskap har jag valt  Sara Stridsberg (f.

1972).  Hon  har  fått  medial  uppmärksamhet  inte  bara  i  Tyskland  utan  även  på  den  övriga

tyskspråkiga marknaden. 

Det är viktigt att komma ihåg att tyskspråkig litteratur inte är begränsad enbart till Tyskland

utan  även  sträcker  sig  till  grannländerna  Schweiz  och  Österrike.  Det  gör  den  tyskspråkiga

marknaden ännu större,  med  ungefär  92  miljoner  människor  som talar  tyska  som modersmål.4

Många förlag har  huvudkontor  i  Tyskland men även imprints  eller  avdelningar  i  Schweiz eller

Österrike.5 Att bli översatt till tyska öppnar således för en betydligt större marknad än den svenska –

1 Ann Steiner, ”Läsarnas marknad, marknadens läsare. Reflektioner över litteraturens materiella villkor”, Läsarens 
marknad, marknadens läsare – en forskningsantologi, Ulla Carlsson och Jenny Johannisson (red.), SOU 2012:10 
Stockholm: Norstedts juridik, s. 28.

2 Ernst Fischer, ”Buchverlagssystem in Deutschland”, Goetheinstitutet 2011, 
https://www.goethe.de/ins/id/de/kul/mag/20441597.html (2016-12-02). 

3 Johan Svedjedal, ”Svensk skönlitteratur i världen”, Johan Svedjedal (red.), Svensk litteratur som världslitteratur – 
en antologi, Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi Uppsala universitet 2012, s. 10 och 56.

4 Nationalencyklopedin, ”Tyska”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tyska (2015-03-06).
5 Ett imprint är en uppdelning som många förlag använder sig av för att kunna bredda sin utgivning. Det innebär att 

man skapar flera olika förlagsnamn och ger ut böcker under dessa, men i själva verket är det samma förlag i 
grunden. På det sättet kan man vidga sin utgivning och specialisera sig, på exempelvis flera olika genrer, utan att det
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faktum är att  Tyskland är  världens  tredje största bokmarknad.6 Men för att  utgivningen ska bli

framgångsrik krävs det  att  boken når  ut  till  läsare.  Det  är  därför  av intresse att  undersöka hur

förlagen tänker kring marknadsföring av översatt litteratur och hur de går till väga i utgivningen av

den.

Alla bokmarknader står under specifika nationella förutsättningar. Det kan vara lagar som

styr, som till exempel fast bokpris, eller momsbestämmelser för böcker. Steiner listar i den ovan

nämnda uppsatsen olika faktorer som är specifika för den svenska bokmarknaden:

Den svenska  bokmarknaden är  svensk  på  flera  sätt.  Utgivningen är  starkt  centrerad

kring  svenskspråkiga  originaltexter  och  marknadens  struktur  kan  förklaras  både

historiskt och i samtiden av nationellt specifika förtecken. Samtidigt är detta något som

förändras. Bokmarknaden blir alltmer internationell; försäljningssystem och sätt att ge

ut  böcker  i  andra  länder  påverkar  även  svenska  förhållanden.  Internetförsäljning,  e-

böcker och ökande kunskaper i engelska är exempel på några faktorer och fenomen där

nationella gränser inte är relevanta.7 

Det finns en viss motsättning inom den svenska bokmarknaden om man ser till en internationell

eller  nationell  synvinkel.  Dessa  motsatsförhållanden  som lyfts  fram av  Steiner,  genomsyrar  på

många sätt inte bara hennes nämnda uppsats utan dagens litteratursociologiska forskning i stort.

Tyngdpunkten på det nationella samtidigt som det internationella perspektivet bibehålls är tendenser

som tycks växa sig starkare. Det kan man också se i att svenska förlagsstrukturer ändras och blir allt

mer anglosaxiskt präglade. Den svenskspråkiga litteraturen dominerar den svenska marknaden, trots

att  översättningar  är  en  stor  del  av  marknaden.  Enligt  Steiner  har  den  svenska  marknaden

dominerats av anglosaxisk kultur. Dock så anser hon att det har skett en förändring. Europeiska

topplistor domineras inte i lika hög utsträckning av engelskspråkig litteratur och i Sverige finns det

en  rad  mindre  förlag  som  värnar  om  marginaliserade  språk.  Mindre  språk  har  fått  större

internationell spridning.8 

För att en bok ska kunna utges på en ny marknad krävs i många fall en översättning. I dag

finns  dock  en  trend  av  att  engelska  originalverk  utges  direkt  på  engelska  på  den  svenska

marknaden.9 Detta har varit en åtgärd för anglosaxiska förlag att fortsatt kunna nå ut till en svensk

påverkar ursprungsvarumärket. 
6 Anna-Maria Rimm, ”Ägandekoncentration, förlagsstrategier och litterär kvalitet – Synen på vertikal integration 

inom den svenska respektive tyska bokmarknaden”, Nordicom-Information 2014:36,  
http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/nordicom-information_36_2014_1_pp._9-28.pdf (2015-05-
11) , s. 14.

7 Steiner 2012, s. 31.
8 Ibid., s. 29–30.
9 Ibid., s. 31.
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publik; den engelska boken kommer helt enkelt före den svenska versionen, vilket kan göra den mer

attraktiv ur ett nyhetsperspektiv. Att sälja tyskspråkig originallitteratur i Sverige görs i dag på större

eller specialiserade bokhandlar och nätbokhandlar. Men översättningen är essentiell för att boken

ska få medial uppmärksamhet och nå en större grupp läsare. Därför har jag även valt att inkludera

översättaren i denna uppsats. Min förhoppning är att översättaren ska kunna ge ett annat perspektiv

på  de  utgivna  verken,  till  exempel  hur  man  resonerar  kring  ett  författarskap  under  själva

översättningsprocessen.  Att  ta  översättarens  perspektiv  i  beaktande innebär  att  en  större  del  av

utgivningsprocessen undersöks, vilket kan ge en bättre helhetsbild av hur ett förlag resonerar kring

utgivningen av ett specifikt verk eller författarskap. Med marknadsföring åsyftas inte bara det PR-

arbete som sker när en bok blir utgiven, utan hela arbetet som ligger bakom att en bok blir aktuell

för utgivning. Vilka aspekter gör en bok aktuell för översättning och utgivning, och hur påverkar

dessa arbetet med boken? 

Det finns dessutom fler aspekter kring varför översatt litteratur är värd att undersökas. Den

franska litteraturvetaren Pascale Casanova redogör för översättningens värde i The World Republic

of Letters (2004 [1999]) med Valéry Larbauds begrepp  enrichment. Översättningar ger dels ökat

värde till det land som får översättningen då deras litteratur berikas, dels etablerar de den översatta

författaren i ursprungslandet. Genom översättningen legitimeras verkets kvalité och får ett högre

litterärt kapital.10  

Det finns kulturella aspekter att ta hänsyn till när översättningar görs och utges. Några fall är

konkreta, som att Tyskland har fast bokpris och Sverige inte, eller att texten på bokryggarna skrivs

åt  motsatt  håll  i  respektive land.  Andra saker  kan vara svårare att  upptäcka vid första  anblick.

Omslag,  baksidestexter  och  sättning,  allt  måste  anpassas  efter  den  tilltänkta  publiken.  Det  här

arbetet sker naturligtvis mer eller mindre rutinmässigt hos ett förlag. Utgivningsprocessen är redan

anpassad  efter  landets  specifika  förutsättningar  och  tyska  standardiseringar  behöver  inte

nödvändigtvis stämma överens med de svenska motsvarigheterna. Därför finns det poänger med att

försöka  synliggöra  dessa  mer  eller  mindre  rutinmässiga,  eller  självklara,  processer  inom

utgivningsarbetet. De är en del av det som jag har valt att kalla för marknadsföring, då detta inte

enbart syftar till det som sker i samband med utgivningsdatumet utan snarare är mer eller mindre

aktiva val från förläggarnas sida.

Denna uppsats inleds av en omfattande bakgrund och teoretisk översikt. Dessa bidrar till att

synliggöra de många förändringar som den svenska, och tyskspråkiga, bokmarknaden genomgår

just nu. Dessutom ämnar de tydliggöra och förklara de kulturella aspekter som styr den tyskspråkiga

10 Pascale Casanova, The World Republic of Letters, översättning av M. B. DeBevoise, Cambridge MA: Cambridge 
University Press 2004 [1999], s. 23.  
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bokmarknaden, då den rimligtvis inte är lika bekant för en svensk publik som den svenska. 

För att undersöka de nämnda aspekterna av översatt litteratur och det transnationella flödet

har ett antal frågeställningar ställts upp. De är tänkta att fungera som ett hjälpmedel för att kunna ge

en mer detaljerad bild av ett förlags arbete med utgivningen av översatt litteratur och ge konkreta

exempel  på  hur  litteratur  förflyttas  över  nationsgränser  och  anpassas  efter  de  nationella

förutsättningarna.

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förlag arbetar med översatt litteratur i ett tyskt och ett

svenskt fall.  Hela processen ingår i  undersökningen; från upptäckt  till  utgivning. Särskilt  fokus

ligger  på  marknadsföringen  då  detta  är  ett  sätt  att  utröna  om det  finns  kulturella  skillnader  i

utgivningarna och länderna emellan. I detta ingår även att utreda vilka aktörer som är viktiga för

arbetet och vilka olika uppgifter de innehar, samt vilka kunskaper som finns hos förlagen och vilka

de behöver anlita utifrån. Dessa frågeställningar har formulerats: 

Varför  valde  de  respektive  förlagen  att  utge  översatta  verk  av  Sara  Stridsberg  och  Silke

Scheuermann? Hur arbetade förläggarna med marknadsföring och lansering av författarskapen på

den nya tyskspråkiga respektive svenska marknaden? Hur arbetar förlaget med författarens position

från  ursprungslandet?  Vilken  roll  hade  översättaren  i  överföringen  av  författarskapet  från

ursprungslandet? Varför har förlagen valt att arbeta på det sättet som de gör? Finns det specifika

kulturella aspekter  med svensk eller  tysk litteratur som man har haft  i  åtanke,  som exempelvis

genretrender, formgivningsmallar eller köpstarka målgrupper? 

Tidigare forskning

Det transnationella flödet,  eller  världslitteraturen,  är begrepp som fått stor genomslagskraft.  Det

finns  ett  antal  internationella  forskare som förknippas med dessa termer,  men det  bedrivs även

svensk forskning inom ämnet. Franco Moretti,  David Damrosch och Pascale Casanova är några

kända internationella exempel.

Franco Moretti, professor i litteratur vid Stanford University, beskriver världslitteraturen i

”Conjectures  on World Literature”  (2000).  Han anser  att  det  världslitterära  systemet  liknar  den

globala kapitalismen med sin dubbelhet genom att vara både en och ojämlik, i hans egna ord ”one

and  unequal”.  Den maktbalans  som finns  mellan  världens  litteraturer  härleds  till  maktbalansen

mellan  språk  och  nationer  och  kan  delas  in  i  tre  sfärer:  politiska,  ekonomiska  och  kulturella.

Världslitteraturen är inte ett objekt utan ett problem, som kräver nya metoder och nya synsätt.11

11 Franco Moretti, ”Conjectures on World Literature”, New Left Review,  
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Den  franska  litteraturvetaren  Pascale  Casanovas  The  World  Republic  of  Letters  (2004

[1999])  skapade  många  nya  synvinklar  på  världslitteraturen,  men  har  också  mötts  av  kritik,

framförallt av den amerikanska litteraturprofessorn David Damrosch. Intressant är dock att verket

har haft stor genomslagskraft och att den svenska litterära världen, av olika anledningar, utnämns

som speciell. Hon menar att all litteratur som skapas är sammanlänkad i ”an international literary

space” som är större än den nationella närmiljön. Världslitteraturen kan ses som ett eget fält (enligt

Pierre  Bourdieus  kultursociologiska  begreppsapparat),  skilt  från  det  nationella  fältet.  Viktig  är

tanken om ett litterärt centrum och periferi. Världslitteraturens fält skapas av kraftströmmarna i det

som kan kallas en  litterär världsrepublik och kampen om smakbildningen som pågår där.12 Det

finns ett  centrum som alla  förhåller sig till  och det finns olika faktorer  som påverkar hur nära

centrum ett författarskap befinner sig. Centrum har historiskt sett under lång tid varit Paris, men

senare har även London (och New York) blivit en viktig plats för det internationella flödet. Det

beror dels på politiska faktorer som språk men också på hur betydande den litterära historien har

varit. Allt detta samlas i ett litterärt kapital. Det pågår en ständig hierarkisk kamp mellan författare

och texter.  The international  literary  space är  autonomt,  det  vill  säga fristående från politiska,

sociala och kulturella lagar. Alla i den litterära världen har accepterat dessa lagar, annars skulle de

inte fungera. Det är litteraturkritikerna som upprätthåller dem och har bestämt  criteria of literary

legitimacy. Det är kritikerna som har skapat det litterära värdet. Ju fler som talar språket, desto mer

dominerande är det.13    

David Damrosch, professor i litteratur vid Harvard University, har i sin tur behandlat ämnet i

What is World Literature?  (2003). Han definierar termen  world literature som litteratur som når

utanför sin närmiljö.14 Damrosch inleder med att förklara sin ståndpunkt:

http://www.ffyh.unc.edu.ar/posgrado/cursos/moretti.pdf (2015-08-23).
12 Casanova 2004 [1999], s. 3–4. 
13 Ibid., s. 3, 17, 20, 22–23, 83–90, 117–118 och 351.
14 David Damrosch, What is World Literature?, Princeton N.J.: Princeton University Press 2003. s. 4. 
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My claim is that world literature is not an infinite,  ungraspable canon of works but

rather a mode of circulation and of reading, a mode that is as applicable to individual

works  as  to  bodies  of  material,  available  for  reading  established  classics  and  new

discoveries alike. This book is intended to explore this mode of circulation and to clarify

the ways in which works of world literature can best be read. It is important from the

outset to realize that just as there never has been a single set canon of world literature, so

too no single way of reading can be appropriate to all texts, or even to any one text at all

times. The variability of a work of world literature is one of its constitutive features —

one of its  greatest strengths when the work is well  presented and read well,  and its

greatest vulnerability when it is mishandled or misappropriated by its newfound foreign

friends.15

Redan här kritiseras Casanova indirekt, då hon har en mer statisk syn på vad som är kanoniserad

litteratur. Damrosch menar i stället att det finns möjlighet att göra så många vitt skilda läsningar av

en text att denna typ av kanonisering inte är möjlig.

Claire  Squires  är  professor  vid  University  of  Stirling  och  leder  Stirling  Centre  of

International   Publishing  and  Communication.  Hennes  Marketing  Literature  –  The  Making  of

Contemporary  Writing  in  Britain  (2007  [2009])  lyfter  de  speciella  förutsättningarna  för  att

marknadsföra böcker som finns inom förlagsvärlden. Marknadsföring som term används inte på

samma sätt som inom renodlad marknadsföring utan har anpassats till förlagsverksamheten. Det är

ett vidare begrepp som fokuserar på hela utgivningsprocessen.

Cultural  transfer  är  en  term som förekommer  i  internationell  forskning,  till  exempel  i

antologin  The Invasion  of  Books  in  Peripheral  Literary  Fields  – Transmitting  Preferences  and

Images in Media, Networks and Translation (2011) redaktörer Petra Broomans och Ester Jiresch. I

deras inledande uppsats ”The Invasion of Books” beskriver Broomans och Jiresch olika typer av

cultural transfer, där böcker eller författarskap under olika förutsättningar introducerats till ett nytt

språkområde.  De har  framförallt  fokuserat  på  svenska  författarskap,  som exempelvis  Marianne

Fredriksson och Kerstin Ekman, och deras översättning till holländska. För att utröna hur denna

överföring fungerar har olika faser definierats. Dessa faser av  cultural transmission  kommer att

beskrivas närmare under rubriken Teori.16 Hädanefter kommer begreppens svenska motsvarigheter

att användas: kulturförmedling och kulturell överföring eller kulturöverföring.

Världslitteraturen som fält och ämne finns det även svensk forskning om. Ett exempel är

Svensk litteratur som världslitteratur  – en antologi  (2012) redaktör  Johan Svedjedal.  Svedjedal

problematiserar  en  rad  begrepp  i  sin  inledande  uppsats  ”Svensk  skönlitteratur  i  världen”.

15 Damrosch 2003, s. 5. 
16 Petra Broomans och Ester Jiresch (red.), The Invasion of Books in Peripheral Literary Fields – Transmitting 

Preferences and Images in Meda, Networks and Translation,  Elde: Barkhuis 2011, s. 10.
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Framförallt är det världslitteraturen som system och fält och dess problem samt det transnationella

flödet  som  förklaras  och  problematiseras.  Den  svenska  litteraturen  behandlas  sedan  ur  detta

världslitterära perspektiv för att undersöka hur den har spridits i världen. Antologin i sin helhet gör

nedslag i specifika författarskap för att beskriva den svenska litteraturens plats i det transnationella

flödet.

Ett annat exempel på svensk forskning är Malin Nauwercks licentiatavhandling ”A World of

Myths – Canongate's  Myths Series as a Transnational Publishing Project and World Literature”

(2010),  som fokuserar  på  marknadsföring  och  transnationell  utgivning.  Hon  har  tagit  fasta  på

Squires teorier kring ett vidgat marknadsföringsbegrepp och använder dessa för att förklara förlaget

Canongates utgivning av Myth Series. Avhandlingen fokuserar på denna utgivningsserie som ett

exempel på det transnationella flödet och hur ett förlag kan arbeta med den typen av transnationell

utgivning.17 

Det finns även komparativ forskning om den svenska och den tyska bokmarknaden. Anna-

Maria  Rimm  beskriver  den  vertikala  integrationen  på  den  svenska  och  tyska  bokmarknaden  i

”Ägandekoncentration, förlagsstrategier och litterär kvalitet – Synen på vertikal integration på den

svenska respektive tyska bokmarknaden” (2014) där hon har gjort kvalitativa djupintervjuer med

producenter på den svenska respektive tyska bokmarknaden om deras syn på vertikal integration.

Om  Sara  Stridsberg  har  det  forskats  förvånansvärt  lite.  Det  är  framförallt  ett  antal

kandidatuppsatser och artiklar som har publicerats och då appliceras ofta ett queerteoretiskt eller

annat litteraturteoretiskt perspektiv på något av hennes verk. Stridsbergs  Drömfakulteten är en av

fyra romaner som behandlas i etikavhandlingen Förtvivlade läsningar: litteratur som motstånd och

läsning som etik (2015) av Elisabeth Hjorth.18 Mig veterligen har det hittills inte publicerats svensk

forskning om Silke Scheuermann. 

Det tyska universitetssystemet styrs inte centralt och det kan därför vara svårt att skapa sig

en övergripande bild av forskning inom ett visst ämne. Mig veterligen finns det ingen publicerad

tysk forskning om Sara Stridsberg. Silke Scheuermanns lyrik har figurerat i ett antal uppsatser i

antologier om nutida tyska författarskap. Hennes dikter finns även i åtskilliga samlingsverk över

nutida tysk poesi. Hon finns representerad i forskning om Fräuleinwunder, ett begrepp som kommer

att förklaras senare i denna uppsats.19 

17 Malin Nauwerck, ”A World of Myths” – Canongate's Myth Series as a Transnational Publishing Project and World 
Literature, (Lic.-avh., Avdelningen för litteraturvetenskap, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet)
Uppsala 2010. 

18 Amelie Björck, ”Metaforer och materialiseringar. Om apor hos Vladimir Nabokov och Sara Stridsberg”, Tidskrift 
för litteraturvetenskap, 43, 2013:1. Elisabeth Hjorth, Förtvivlade läsningar : litteratur som motstånd och läsning 
som etik, (diss. Uppsala) Göteborg: Glänta produktion 2015. 

19 Uwe Wittstock, Nach der Moderne : Essay zur deutschen Gegenwartsliteratur in zwölf Kapiteln über elf Autoren, 
Göttingen: Wallstein 2009. Christiane Caemmerer, Walter Delabar och Helga Meise (red.), Fräuleinwunder 
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Metod och material

Metoden för denna uppsats är intervjustudier med förläggare och översättare. Steinar Kvale, som

var verksam vid universitetet i Århus, definierar i boken Kvalitativ forskningsintervju (1997 [2014])

följande:  ”Syftet  med den kvalitativa  forskningsintervjun som här  kommer att  diskuteras  är  att

förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv.”20 Därför är det

lämpligt att utgå från ett specifikt författarskap och diskutera utgivningen av hennes böcker. Detta

ger en grund till att kunna resonera kring hur intervjupersonerna har arbetat med marknadsföringen

med dessa specifika författarskap. 

Det finns vissa problematiska aspekter av intervjuformen som bör beaktas när frågor skapas

och intervjun genomförs. Därför är det viktigt att vara väl förberedd inför ett sådant intervjutillfälle.

Kvale och Brinkmann dekonstruerar intervjuprocessen och visar upp värdefulla poänger som inte

får  glömmas  bort,  varken  i  förberedelserna,  under  själva  samtalet  eller  i  bearbetningen  av

materialet. Med hjälp av dessa punkter blir intervjuerna så effektiva och givande som möjligt och

ger upphov till pålitligt material som skapar en grund för tolkning.

Den  som  intervjuar  leder  den  intervjuade  till  specifika  teman,  men  inte  till  bestämda

uppfattningar om dessa teman. Det är viktigt att inte styra, utan att fokusera och precisera för att

kunna skapa sig en så detaljerad bild som möjligt utan att ha frågor som endast kan besvaras på ett

sätt. Det är inte utgivningen i stort som diskuteras, utan just dessa specifika författarskap.

En viktig hållning vid intervjusamtalet är att försöka samla in så rika och förutsättningslösa

beskrivningar som möjligt men samtidigt kunna vara kritisk mot egna antaganden. Det viktigaste är

att vara lyhörd och att inte ha en förutfattad mening om vad intervjun kommer att ge.

Intervjupersonen kan under samtalet uttala sig motsägelsefullt. Intervjuarens uppgift är då

att klargöra om det innebär en brist i kommunikationen eller om intervjupersonen är inkonsekvent.

Det kan också spegla de objektiva motsägelserna i den värld som intervjupersonen lever i. Det är

upp till intervjuaren att tolka och analysera. Dessutom kan intervjupersonen under samtalet komma

till  insikter  och  själv  börja  se  nya  sammanhang,  då  är  det  intervjuaren  som  även  måste

uppmärksamma detta.21   

Frågorna till intervjuerna har förberetts utifrån forskningsfrågor. Dessa behandlar endast det

tematiska medan intervjufrågorna även tar hänsyn till den dynamiska dimensionen. Detta är viktigt

att ha i åtanke; om frågorna är för akademiskt formulerade kan det hämma intervjusamtalet. De

literarisch : Literatur von Frauen zu Beginn des 21. Jarhunderts, Frankfurt am Main: Peter Lang 2015. 
20 Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, översättning av Sven-Erik Thorhäll, 

Lund: Studentlitteratur 1997 [2014], s. 41. 
21 Ibid., s. 48–49.
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måste  ges  en  lättsam  talspråklig  form  för  att  framkalla  spontana  och  rika  beskrivningar.  I

intervjuerna  med  redaktörer  och  förläggare  omfattar  forskningsfrågorna  hur  det  kom  sig  att

författarskapet blev aktuellt för utgivning, hur arbetsprocessen har sett ut samt hur de ser på medias

roll i förhållande till översatt litteratur. I översättarintervjuerna vill jag utreda hur de tänker kring ett

författarskap och om det finns något som tas i beaktande när de påbörjar arbetsprocessen. Det är

inte  översättningshantverket  som  står  i  fokus  utan  översättarens  perspektiv  på  och  roll  i

utgivningsprocessen.  Forskningsfrågorna  är  till  viss  del  de  frågeställningar  som  tidigare  har

presenterats och till viss del ett större omfång frågor som har förlagts i Bilaga 1.22

Att  efter  intervjun hantera materialet  på ett  adekvat  sätt  är  av största  vikt;  att  skriva ut

intervjun är en tolkningsprocess. Det svåra är att omvandla talspråk till skriftspråk då saker som

tonfall, kroppsspråk och talspråkliga troper som ironi är svåra att ”översätta” till skriftspråk. Kvale

och Brinkmann använder begreppet validering som en kontrollprocess av materialet som inte bara

ska  finnas  efter  den  avslutade  intervjun  utan  genomsyra  hela  processen,  från  förberedelser  till

rapport.23 

Intervjustudien som genomförs är inte lika omfattande som de som används som exempel i

Den kvalitativa forskningsintervjun  och därför är  inte alla metodologiska delar applicerbara.  Att

koda intervjumaterialet efter avslutad intervju kan verka överflödigt då det är ett fåtal intervjuer

som inte  kommer  att  ligga  till  grund för  omfattande statistik.  En  intervjuanalys  med  fokus  på

meningen är det som har gjorts, då det är det mest användbara för denna uppsats.

Den första intervjun som genomfördes var med Sara Stridsbergs tyska redaktör på S. Fischer

Verlag, Isabel Kupski. Inför utgivningen av Stridsbergs tredje tyska roman, Beckomberga, stod det

klart  att  Fischer  skulle  avsluta  utgivningen.  Romanen fick omgående ett  nytt  förlag och därför

intervjuades  även  den  nya  redaktören  Tatjana  Michaelis  på  Hanser  Verlag.  Översättaren  Ursel

Allenstein har översatt samtliga tre romaner och intervjuades av den anledningen. Isabel Kupski

kunde endast svara på frågor via mejl, de övriga två intervjuades via telefonsamtal under hösten

2015. Kupskis svar är därför mer begränsade än de övrigas.

Svante  Weyler  är  Silke  Scheuermanns  svenska  förläggare  och  det  var  även  han  som

översatte den första svenska utgivningen, Timmen mellan hund och varg. Weyler valde att låta Lena

Hammargren översätta de två påföljande utgivningarna. Både Svante Weyler och Lena Hammargren

intervjuades i Stockholm under våren 2016.

Intervjuerna  genomfördes  på  svenska  respektive  tyska.  Samtliga  översättningar  som

förekommer i uppsatsen är gjorda av mig. Detta inkluderar de tyska intervjuerna, tyska teoretiska

22 Kvale och Brinkmann 1997 [2014], s. 173–175.
23 Ibid., s. 217–218 och 298.
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texter och begrepp samt artiklar.

Författarna

Författarskapen som har valts ut är Silke Scheuermann och Sara Stridsberg. De är kompatibla att

jämföra  då  de  har  översatts  lika  många  gånger  till  respektive  språk.  De  har  även  blivit

uppmärksammade  i  de  större  dagstidningarna  i  respektive  språkområde  i  samband  med

utgivningarna. Båda författarskapen ses ofta i förhållande till andra samtida starka kvinnliga röster.

I presentationstexter och intervjuer fokuseras det ofta på att Scheuermann och Stridsberg är unga.

Inlagan i Stridsbergs  Medealand och andra pjäser  (2012) beskriver henne som ”en av våra mest

respekterade, framstående och prisbelönta yngre författare”.24 

Silke Scheuermann (f. 1973) brukar jämföras med Judith Hermann, Tanja Dückers och Juli

Zeh i vad som kom att betecknas som  Fräuleinwunder.  Fräulein betyder som bekant fröken och

syftar till en ung, ogift kvinna.25 Detta begrepp uppmärksammades även i en artikel av Lina Kalmteg

i Svenska Dagbladet 2008.26 Författarna som brukar införas i denna litterära rörelse har inte mycket

gemensamt litterärt förutom att de är yngre kvinnor och betecknas som starka röster. Scheuermann

debuterade 2001 med diktsamlingen Der Tag an dem die Möwen zweistimmig sangen på förlaget

Schöffling & Co. Verlag och hon har belönats med många priser och stipendier för sina verk. 27

Scheuermann är framförallt känd för sin lyrik som hittills inte har översatts till svenska.

 Sara Stridsberg (f. 1972) är känd för sin feministiska prosa och dramatik. Hon debuterade

2004 med  Happy Sally  på Albert Bonniers förlag. Hon har skrivit ett flertal pjäser, bland annat

Medealand  och  Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika. Hon var aktuell på Dramaten

hösten 2015 med  Nelly Sachs kom aldrig fram till havet.  Hennes författarskap har belönats med

många litteraturpriser; våren 2015 tilldelades hon EU:s litteraturpris samt Samfundet De Nios stora

pris.  Tidigare  har  hon  även  fått  Nordiska  rådets  litteraturpris  för  Drömfakulteten  som  var  en

språngbräda för den internationella bokmarknaden.28 Under våren 2016 valdes hon in i Svenska

Akademien.29

24 Sara Stridsberg, Medealand och andra pjäser, Stockholm: Albert Bonniers förlag 2012. 
25 Titeln Fräulein anses mycket ålderdomlig och används ytterst sällan, enbart om personen själv önskar det. Kvinnor 

tituleras med Frau oavsett ålder, yrke och civilstånd. 
26 Lina Kalmteg, ”Hyllat tyskt frökenunder”, Svenska Dagbladet 2008-03-19, 

http://www.svd.se/kultur/litteratur/hyllat-tyskt-frokenunder_995253.svd (2015-05-28). 
27 Titeln kan översättas till Dagen då måsarna sjöng tvåstämmigt. 
28  Nordiska rådet, ”2007 Sara Stridsberg, Sverige: Drömfakulteten”,  http://www.norden.org/sv/nordiska-

raadet/nordiska-raadets-priser/nordisk-raads-litteraturpris/vinnare/2007 (2016-11-22). Albert Bonniers förlag, ”Sara 
Stridsberg får EU:s litteraturpris”, http://www.albertbonniersforlag.se/Nyheter/2015/4/15/sara-stridsberg-far-eus-
litteraturpris-for-beckomberga/ samt ”Sara Stridsberg tilldelas De Nios stora pris”, 
http://www.albertbonniersforlag.se/Nyheter/2015/5/19/sara-stridsberg-tilldelas-de-nios-stora-pris-2015/ (2015-05-
28).

29 Svenska Akademien, ”Ny ledamot i Svenska Akademien, http://www.svenskaakademien.se/press/ny-ledamot-i-
svenska-akademien-4 (2016-09-27).
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Följande verk av Silke Scheuermann har utgetts på Weyler förlag:

Timmen  mellan  hund  och  varg (2008)  översättning  av  Svante  Weyler.  I  original  Die  Stunde

zwischen Hund und Wolf (2007), Schöffling & Co. Verlag.

Rika  flickor (2011)  översättning  av  Lena  Hammargren.  I  original  Reiche  Mädchen  (2005),

Schöffling & Co. Verlag.

Shanghai performance (2013) översättning av Lena Hammargren. I original Shanghai performance

(2011), Schöffling & Co. Verlag.

Följande verk av Sara Stridsberg har utgetts på S. Fischer Verlag:

Traumfabrik  (2010)  översättning  av  Ursel  Allenstein.  I  original  Drömfakulteten  –  tillägg  till

sexualteorin (2006), Albert Bonniers förlag.

Darling River  – Doloresvariationen  (2013) översättning av Ursel Allenstein.  I  original  Darling

River – Doloresvariationer (2010), Albert Bonniers förlag. 

Planerad utgivning av Sara Stridsberg på Carl Hanser Verlag:

Das große Herz  (2017) översättning av Ursel Allenstein. I original  Beckomberga – Ode till min

familj (2014), Albert Bonniers förlag. 

Sara  Stridsbergs  två  pjäser Valerie  Solanas ska bli  president  i  Amerika  (2006) och  Medealand

(2009)  finns  tillgängliga  digitalt  via  Felix  Bloch  Erben,  Verlag  für  Bühne,  Film  und  Musik.30

Dessutom har Sara Stridsberg medverkat i en internationell utställning,  Cindy Sherman Untitled

Horror, som var ett samarbete och visades i Oslo, Stockholm samt Zürich under 2013. Ett antal

författare bidrog med texter, till exempel även Lars Norén, och Ursel Allenstein har översatt dem till

tyska. Denna utgivning uppstod i samband med utställningen och är en museiutgåva av Kunsthaus

Zürich.31 

Utgivningen  av  Stridsberg  och  Scheuermann  ligger  till  grund  för  intervjuerna  med  de

berörda  förläggarna  och  översättarna.  Det  finns  även  teoretiska  perspektiv  att  anlägga  på

författarskapen. Casanova skriver:

30 Sara Stridsberg, Medealand, översättning av Jana Hallberg, Berlin: Felix Bloch Erben, http://www.felix-bloch-
erben.de/ (2016-12-07). Sara Stridsberg, Valerie Solanas, Präsidentin von Amerika!, översättning av Jana Hallberg, 
Berlin: Felix Bloch Erben, https://www.felix-bloch-erben.de/ (2016-12-07). 

31 Lena Essling (red.), Cindy Sherman Untitled Horrors, Ostfildern: Hatje Cantz 2013.
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Each writer enters into international competition armed (or unarmed) with his entire

literary ”past”: by virtue solely of his membership in a linguistic area and a national

grouping, he embodies and reactivates a whole literary history, carrying this ”literary

time” with him without even being fully concious of it. He is therefore heir to the entire

national and international history that has ”made” him what he is.32

Vare sig en författare vill eller inte så är hen en del av det transnationella flödet. Trots att Casanova

menar  att  Paris  fortfarande  i  mångt  och  mycket  är  den  centrala  knutpunkten  för  internationell

litteratur så finns det även andra ”literary regions and linguistic areas”. För Norden, de tysktalande

länderna samt ”countries of central Europe that emerged from the breakup of the Austro-Hungarian

Empire” är Berlin en viktig stad. Den är dock inte av lika stor betydelse som London (och New

York), som dessutom till viss del konkurrerar med Paris.33 

32 Casanova 2004 [1999], s. 40.
33 Ibid., s. 117–119.
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Teori och begrepp

En viss begreppsapparat används i analysen av arbetet med respektive författarskap. Begreppen är

framförallt hämtade ur litteratursociologiska teorier för att förklara litterära processer. 

Världslitteratur och det transnationella flödet

För att få en bild av den internationella litteraturvärlden kommer jag att använda mig av The World

Republic of Letters  av Pascale Casanova då den har fått en stor genomslagskraft och nämner den

svenska  marknaden  som speciell.  Casanova  beskriver  i  ett  avsnitt  översättningens  värde  i  det

världslitterära fältet: 

Translation is the foremost example of a particular type of consecration in the literary

world. Its true nature as a form of literary recognition (rather than a mere exchange of

one language for another or a purely horizontal transfer that provides a useful measure

of the volume of publishing transactions in the world) goes unrecognized on account of

its apparent neutrality. Nonetheless it constitutes the principal means of access to the

literary  world  for  all  writers  outside  the  center.  Translation  is  the  major  prize  and

weapon in international literary competition, an instrument whose use and purpose differ

depending on the position of the translator with respect to the text translated that is, on

the relation between what are commonly called ”source” and ”target” langugages.34 

Att bli översatt är en konsekration i sig, som gör att verket når utanför sitt nationella litterära fält,

men även här syns maktkampen mellan starka och svaga språk samt litteraturer. Enligt Casanova är

Sverige ett ovanligt litterärt fält av olika anledningar. Av den totala utgivningen i Sverige är 60

procent  översatt  litteratur,  vilket  är  högt  i  förhållande  till  övriga  Europas  15  procent.35 Andra

svenska forskare menar att siffran ser annorlunda ut. Svedjedal visar i stället att åren 2005–2009 var

översättningarna från respektive språkområde följande: 33 procent engelska, en procent tyska, två

procent franska, tre procent norska eller danska samt fem procent övriga.36 Resultatet blir lite högre

om man går längre bak i tiden, men det visar ändå på att den svenskspråkiga originallitteraturen är

starkare än översatt  (56 procent i  jämförelse).  Ett  resultat  som också är värt  att  nämnas i  detta

sammanhang är tyskan som källspråk och dess nedgång. 1965–1970 var tre procent av den totala

utgivningen litteratur som översatts från tyska, i rena siffror 225 mot det senare 125 antal verk. Det

tyska språket ser inte ut att ha lika stort inflytande på den svenska litterära marknaden och kan i dag

ses  mer  som  speciallitteratur  än  standard  (detta  kan  man  härleda  till  att  det  finns  förlag

34 Casanova 2004 [1999], s. 133. 
35 Ibid., s. 168.
36 Svedjedal 2012, s. 43. 
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specialiserade på tyskspråkig litteratur som vill värna om dess framtid). Att tysk litteratur kan ses

som ett specialintresse på den svenska marknaden blev även tydligt i intervjun med Svante Weyler,

då  han påpekade att  det  är  få  som följer  den tyska litteraturen specifikt.37 Sveriges  höga antal

översatta  utgivningar  finner  Casanova en förklaring  till  i  Svenska  Akademien och Nobelpriset;

övriga  länder  vill  göra  sig  kända  i  Sverige.  Nobelpriset  är  en  av  de  viktigaste  internationella

kvalitetsmarkörerna  med  konsekrationsförmåga  där  konsekrationsmakten  är  erkänd  över  hela

världen  och  den  största  utmärkelsen  en  författare  kan  få.38 Svedjedal  dementerar  Casanovas

påstående med att framhäva att andelen översättningar inom utgivningen av fiktionsprosa i bokform

ligger på omkring hälften i  Sverige sedan drygt  150 år,  med en allt  starkare dominans för den

angloamerikanska litteraturen, och att det krav som marknaden skulle ha på sig att orientera sig i

den  internationella  litteraturen  inte  existerar  på  det  sättet.  Översättningarnas  starka  ställning  är

ingen nyhet och var tvärtom starkare innan Nobelpriset i litteratur började delas ut.39

Casanova  beskriver  även  tyskans  systematiskt  nedåtgående  popularitet  i  Storbritannien.

Många läsare associerar ”tyska” med ”heaviness and an absence of humour and style”.40 Som redan

har  konstaterats,  domineras  den  svenska  bokmarknaden  av  angloamerikanska  inslag.  Om  den

ledande litterära förebilden anser att tyska är ett språk som är svårtillgängligt kommer de länder

som befinner sig mer i utkanten av centrum att följa efter och anamma inställningen.

 Svedjedal skriver att ”Forskningsfältet 'världslitteraturen' är därmed inte bara ett neutralt

studium av smakbildningens mekanismer, utan en verksam del av kampen om smaken”.41 London

(och New York) är ett viktigt centrum för den internationella litteraturen. Eftersom engelskan är vår

tids  lingua franca är det rimligt att mycket av dagens litteratur fokuserar på den engelskspråkiga.

Dessutom översätter förläggare i London ytterst lite till engelska och brittiska priser delas endast ut

till verk skrivna på engelska.42 

De nederländska litteraturvetarna Petra Broomans och Ester Jiresch skriver i ”Invasion of

Books” att kulturell överföring sker i olika faser och att dessa håller på att ändras på grund av den

ökade globaliseringen. De har definierat  totalt  sex faser för kulturförmedling.  Faserna beskriver

förloppet när ett verk migrerar från ett språkområde eller kulturell kontext till ett annat. Den första

fasen är upptäckten och introduktionen av en författare eller text av en cultural transmitter eller en

grupp av  cultural transmitters. Det svenska begreppet för  cultural transmitter  är nodperson och

hädanefter  kommer  det  begreppet  att  användas. Den  här  första  fasen  sker  allt  oftare  i  en

37 Svante Weyler, förläggare Weyler förlag, Stockholm. Intervju 2016-01-20, s. 137, fråga Tysk litteratur.
38 Casanova 2004 [1999], s. 147.
39 Svedjedal 2012, s. 44. 
40 Casanova 2004 [1999], s. 167–168.
41 Svedjedal 2012, s. 22. 
42 Casanova 2004 [1999], s. 119. 
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kommersiell miljö. En nodperson är enligt Broomans och Jiresch en fristående aktör som agerar

relativt autonomt. Den andra fasen är en period av quarantine, det vill säga karantän, för författaren.

Här försöker  författarens aktör att  hitta en passande förläggare eller  ett  annat  sätt  att  publicera

texten på. I den här fasen kan det också förekomma förhandlingar mellan förläggare och författaren.

Den tredje fasen är själva  översättningen och detta är en kritisk fas. Det här är ”the point of no

return” och kan ses som en viktig del i processen. Dock så kan verket även i denna fas mötas av

karantän, då det inte är självklart att översättningen blir utgiven eller att den kommer att tas emot av

den nya  marknaden.  Den här  fasen kan även leda  till  karantän av det  översatta  verket  om det

hamnar i en gråzon och inte ens blir utgivet. Den fjärde fasen är utgivningen av översättningen och

är självfallet essentiell för den kulturella överföringen. Den femte fasen är reception och handlar om

att attrahera läsare och recensenter. Att verket blir sålt och läst bygger på olika faktorer; förlagen

kan välja att satsa mycket marknadsföring på titeln eller så har de inte några medel alls till detta.

Det är svårt att förutse hur resultatet kommer att bli, exempelvis så kan verket bli läst av många

men inte recenserat eller tvärtom. Än en gång kan verket hamna i en gråzon eller karantän. Den

sjätte och sista fasen är när författaren genomgår en andra fas av post-utgivningsreception bestående

av olika saker som artiklar, föreläsningar, recensioner och böcker som behandlar författarskapet och

konsekrerar det samt förstärker dess kulturella position. Efter detta är  kulturöverföringen komplett

och en lyckad sådan innebär att den översatta författaren har stort inflytande på det nya området.

Det kan dock vara svårt att avgöra om så är fallet. Det finns två tillvägagångssätt för att kunna

avgöra författarens inflytande. Det ena är att utröna hur mycket författaren nämns i olika typer av

sociala medier eller exempelvis brev, där människor möts. Den andra tekniken är en textnära analys

av verk för att se intertextuella samband med författarskapet.43 De sex faserna kommer att appliceras

på författarskapen för att se hur deras kulturella överföring har fungerat på den svenska respektive

tyska marknaden. 

Världslitteratur ur ett svenskt forskningsperspektiv

Som tidigare nämnts finns det en motsägelse om man ser till den svenskspråkiga litteraturens plats i

relation till det transnationella flödet, eller världslitteraturen. Johan Svedjedal bedriver forskning

om  ämnet  och  redogör  för  detta  i  sin  inledande  uppsats  i  antologin  Svensk  litteratur  som

världslitteratur. Trots att det översätts mycket till och från svenska är språket inte tillräckligt stort

för att kunna mäta sig med världsspråk som engelska, spanska, franska och tyska.  Svenskan är ett

litet  språk och i regel krävs det översättningar för att  verken ska nå utanför Nordens gränser.44

Svedjedal beskriver kortfattat det svenska litterära systemets plats på följande sätt: 

43 Broomans och  Jiresch 2011, s. 10–14.
44 Svedjedal 2012, s. 10 och  24. 
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Inga delar av det svenska litterära systemet är i sig delar av det världslitterära systemet

(som  exempelvis  Amazon.com  eller  de  stora  transnationella  förlagskoncernerna)  

– förutom den instans som har en viktig konstituerande roll för själva föreställningen

om ett internationellt litterärt fält. Så är det litterära Nobelpriset i sig ett perfekt uttryck

för asymmetrin inom det område som kallas ”världslitteratur”.45

Detta  är  ett  tydligt  exempel  på  den  dubbelhet  som just  det  svenska  litterära  fältets  funktion  i

jämförelse med det internationella. Det är på en och samma gång litet och betydelsefullt. Sedan

Svedjedals uppsats publicerats har HarperCollins Nordic etablerats och detta förlag är en del av den

internationella  gruppen  HarperCollins  Publishers  som  är  ”the  second-largest  consumer  book

publisher in the world.” De bedriver förlagsutgivning i 18 länder.46 Detta är ett bevis för att den

svenska förlagsvärlden globaliseras i en allt högre takt.

Det  finns  en  rad  olika  databaser  vars  uppgift  det  är  att  samla  information  om utgiven

litteratur och som brukar användas för att kunna skapa data kring översättningsflöden. Exempel på

sådana är WorldCat, Index Translationum och Suecana extranea. Även UNESCO publicerade fram

till 1999 tryckt statistik över bokproduktionen i olika länder. Dock är dessa olika typer av databaser

inte helt tillförlitliga. Den svenska  Suecana extranea är en deldatabas inom Libris och har som

uppgift att samla information om all litteratur som översätts från svenska, men informationen är inte

alltid fullständig. I övriga nämnda databaser finns det en rad olika problem som gör att datan inte är

komplett; enskilda länder rapporterar in material i olika omfattning. Dessutom har inte alla länder

samma definition av ”bok”,  detta  är  något  som också har  förändrats  över  tid.47 Detta  är  en av

anledningarna till att det transnationella flödet är svårt att analysera, just eftersom materialet inte är

helt tillförlitligt.

De  transnationella  litterära  flödena  kan  beskrivas  på  olika  sätt  varav  ett  är  UNESCO:s

statistik över importerade och exporterade böcker. Enligt den statistiken är USA, Storbritannien,

Tyskland,  Spanien,  Frankrike  och  Italien  de  sex  största  exportnationerna,  Sverige  kommer  på

artonde plats. Vad gäller import är de största nationerna USA, Storbritannien, Kanada, Tyskland,

Frankrike och Hongkong, Sverige kommer även här på artonde plats. Svedjedal sammanfattar sin

analys av Sveriges position med följande mening: ”Saken kan uttryckas på två sätt,  lika sanna:

svensk litteratur på originalspråket är internationellt svag – och Sverige tillhör de länder som är

litterärt mest öppna mot omvärlden.” De gynnande språken gynnas mer och de svagare i periferin

riskerar att marginaliseras ytterligare.48 

45 Svedjedal 2012, s. 23.
46 HarperCollins Publishers, ”Company Profile”, http://corporate.harpercollins.com/about-us/company-profile (2016-

12-06).
47 Svedjedal 2012, s. 12–13 och 34. 
48 Ibid., s. 34.
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Svedjedal redogör även för Johan Heilborns begrepp för litterära översättningar. Heilborn

har arbetat med att urskilja huvuddrag inom det internationella litterära fältet. Hans slutsatser är att

systemet är hierarkiskt uppdelat i, litterärt sett, centrala, halvperifera och perifera språk och språkets

ställning  avgörs  av  det  litterära  utflödet  och  inflödet  till  dem.49 Dessutom  påverkas  hierarkin

ytterligare: ”ju starkare ett språk är internationellt sett, desto fler sorters verk översätts från det. Från

ett litterärt svagt språk kanske bara en typ av verk översätts (till exempel romaner, kriminalfiktion

med mera),  men från de centrala litteraturspråken översätts  många sorters skönlitteratur,  liksom

facklitteratur i en rad genrer.50

Den svenska litteraturens del i världslitteraturen har ändrats mycket över tid. Historiskt har

författare som Selma Lagerlöf och Elin Wägner varit stora, och 1960–1970 fanns många kända

namn som Kerstin Ekman och Marianne Fredriksson bland de mest översatta. Den allra viktigaste

är  Astrid  Lindgren,  som  är  Sveriges  mest  översatta  författare  enligt  kartläggningen  som Lars

Lönnroth gjort i  Den svenska litteraturen  ([7] 1997). Åren 2006–2010 låg Henning Mankell och

Stieg  Larsson  på  andra  respektive  tredje  plats.51 Under  samma  period  översattes  totalt  3339

skönlitterära verk av svenska författare, målspråket på andra plats är tyskan med 433 titlar (på första

plats  finns  danskan  med  493  titlar).  Det  är  moderna  kriminalförfattare  och  barn-  och

ungdomsförfattare  som dominerar,  med några inslag av kvalitetsförfattare  och klassiker.52 Detta

påvisar att det finns ett obalanserat förhållande mellan det svenska och det tyska språket sett till

antalet översättningar. Det verkar finnas ett större intresse att översätta svenska till tyska än tvärtom.

En aspekt som också är intressant just för den här uppsatsen är den svenska litteraturens väg

till den världslitterära marknaden. Lars Lönnroth menar att sedan romantiken har vägen varit via

danskan och tyskan: ”först måste [författaren] bli berömd i Danmark och i Tyskland innan han

kunde  bli  berömd  i  resten  av  Europa.”53 Mönstret  för  de  transnationella  flödena  är  att  vissa

närstående  länder,  antingen  kulturellt  eller  geografiskt,  är  viktiga  för  spridningen  av  landets

litteratur  i  form  av  översättningar.  Därtill  kommer  den  så  kallade  multiplikationseffekten,

framgångschanserna är större på ett centralt språk än ett perifert.54 

Nodpersonen  är  viktig  för  att  ett  författarskap  ska  kunna  introduceras  till  ett  nytt

språkområde,  så  som  Broomans  och  Jiresch  beskriver  det  i  den  tidigare  nämnda  uppsatsen.

Svedjedal nämner att dessa personer kan vara översättare, introduktörer, kritiker eller forskare (ofta

49 Svedjedal 2012, s. 34.
50 Ibid., s. 37.
51 Lars Lönnroth och Hans-Erik Johannesson, Den svenska Litteraturen [7], ”Den svenska litteraturen på 

världsmarknaden”, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1997 [1990], s. 41. 
52 Svedjedal 2012, s. 51.
53 Lönnroth 1997 [1990], s. 39. 
54 Svedjedal 2012, s. 54.
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i en och samma person), som inte nödvändigtvis är intresserade av ekonomisk vinning utan snarare

ett kulturellt värde. För många författare finns en nodperson vid ett avgörande tillfälle någonstans i

deras  litterära  karriär.  Som  Svedjedal  skriver  är  detta  intressant  ur  ett  litteratursociologiskt

perspektiv, då fattade beslut baserade på enskilda personers vänskaper kan bilda ett större mönster

att analysera: ”Nodpersonen är på en gång väsentliga individer och delar av ett överindividuellt

system som ger plats åt den enskilde”.55

En  viktig  poäng  i  Svedjedals  uppsats  är  att  framgångarna  för  den  svenska

kriminalförfattarvågen inte har uppstått ur tomma intet utan har förberetts under lång tid. Genom att

svensk litteratur länge har synts utomlands, med exempelvis barn- och ungdomslitteratur, så har

detta banat väg även för vuxenlitteraturen. Svedjedal anser att vad som har hänt under de senaste

åren är att svensk kriminalfiktion har skapat sin egen multiplikationseffekt. Dessutom tycks den

svenska litteraturen ingå i  en medial  ström där Sverige syns i  omvärlden med film, popmusik,

dataspel,  regissörer  och  skådespelare.  Det  är  därför  inte  en  omöjlighet  att  även  Stridsbergs

författarskap i förlängningen kan ha gynnats av den här mediala strömmen. Avslutningsvis påpekar

Svedjedal att den svenska litteraturen har en starkare ställning än vad landets storlek och antalet

invånare kan indikera.56 

Marknadsföring ur ett bredare perspektiv

Som tidigare nämnts används termen marknadsföring i ett annat perspektiv än det traditionella, där

enbart PR i samband med själva utgivningen brukar sammankopplas med begreppet. I stället är

marknadsföring ett tankesätt hos förlaget som genomsyrar arbetet med ett specifikt verk eller ett

helt författarskap. Det finns omständigheter som gör att ett författarskap är attraktivt att utge. Det

kan vara saker som det går att skapa en  storytelling kring författarskapet med. Begreppet brukar

definieras som bakgrundshistoria som är menat att skapa en viss känsla kring marknadsföringen.

Denna bredare syn på marknadsföring inom förlagsvärlden är hämtad ur Claire Squires Marketing

Literature  –  The  Making  of  Contemporary  Writing  in  Britain  (2009  [2007].  Squires  definition

redogörs för i korta drag i verkets inledning: 

That definition includes the acts of a publisher's marketing and press departments: for

example, the production of point of sale (POS) materials, advertising, reading events

and publicity campaigns. It also includes the decisions publishers make in terms of the

presentation of books to the marketplace, in terms of formats, cover designs and blurbs,

and imprint.57 

55 Svedjedal 2012, s. 64–67.
56 Ibid., s. 57–58 och 68. 
57 Claire Squires, Marketing Literature – The Making of Contemporary Writing in Britain, Basingstoke: Palgrave 
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Så  här  långt  följer  definitionen  den  som kan  anses  traditionell  för  marknadsföring.  Men  hon

fortsätter sedan med att utvidga begreppet för att anpassa det till förlagsbranschen och bokutgivning

specifikt:

Marketing is conceived as a form of representation and interpretation, situated in the

spaces between the author and the reader – but which authors and readers also take part

in – and surrounding the production, dissemination and reception of texts.58 

Här syns de stora skillnaderna mellan ett traditionellt användande av marknadsföring som begrepp

och ett mer utvidgat sådant. Marknadsföringen är en process som kretsar kring boken och som drivs

av att olika aktörer är verksamma kring arbetet, dels det som kommer från förlaget som tidigare

nämnts,  dels  det  som skapas  av exempelvis kritiker.  Marknadsföring sker på fler  nivåer  än det

regelrätta PR-arbetet vid en utgivning. 

Squires citerar ett flertal specialister inom marknadsföring och Philip Kotlers definition är

kanske den mest tillgängliga. Han anser att marknadsföring är en ”reactive and proactive process”,

som både skapar och reagerar på marknaden. Marknadsföring är det som skapar marknaden genom

att  vara  en  funktionell  länk  mellan  samhället  och  industrin.  Därav  menar  Squires  att

marknadsföring  i  förlagsväsendet  är  en  vital,  dynamisk  handling,  och  skapare  av  den  litterära

marknaden.59  

Squires ger en omfattande teoretisk bakgrund till sitt marknadsföringsbegrepp och sätter det

i relation till annan litteratursociologisk och bokhistorisk forskning. Bourdieus klassiska begrepp

fält  är särskilt  intressant då det är  användbart  även för denna uppsats.  Det litterära fältet  är  en

dynamisk plats där olika verks  position definieras utifrån varandra samt att det finns smakbildare

som är aktiva inom fältet.60 För att förstå och kunna urskilja det som kommer att kallas författarens

position  kommer Bourdieus fältteori att användas. En annan lika klassisk term är  kapital  och då

främst  i  versionen  kulturellt  eller  litterärt  kapital.  Även  denna term är  hämtad  från  Bourdieus

kultursociologiska begreppsapparat och ämnar rama in de värden som inte kan mätas i pengar eller

annan enhet. Detta används i samband med position på fältet då det blir ett effektivt sätt att avgöra

det ena med hjälp av det andra. 

Medias roll för marknadsföringen är också en intressant aspekt. Har det funnits speciella

anledningar till att författarskapet väckt intresse? Hur hanteras detta av förlaget? Hur stor påverkan

har kultursidorna haft i marknadsföringen av respektive författarskap, har de spelat en viktig roll?

Macmillan 2009 [2007], s. 2–3. 
58 Squires 2009 [2007], s. 3. 
59 Ibid., s. 51.
60 Ibid., s. 55. 
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Squires låter några viktiga kritiker beskriva hur de ser på sin roll i förhållande till bokmarknaden.

På ett sätt är deras svar varandras motpoler, där den ena knappt har någon påverkan och den andra

är en del i skapandet av en publik. Robert McCrum, Literary Editor på The Observer, har sagt att ”A

book will  only sell  on a  large scale  (as  a  bestseller)  by word of mouth,  a process  that  is  like

alchemy”. Erica Wagner,  Literary Editor på  The Times anser att  hennes roll  är ”influencing her

readers  and  creating  an  audience  for  the  book”.61 Har  kritiker  haft  den  funktionen  även  för

Scheuermann  och  Stridsberg?  Stämmer  någon  av  åsikterna  överens  med  förlagets  syn  på

kultursidornas funktion?

Marknadsföringen anpassas efter författarens position i hemlandet och denna vill förläggare

bevara och återskapa i  det  nya  språkområdet.  Dock kan detta  behöva göras  på  andra sätt  än i

ursprungslandet.  En viktig aspekt nämner Svedjedal i ”Svensk skönlitteratur i världen”, nämligen

att en svensk författare kan i Sverige tillhöra det intermediala kretsloppet, men utomlands räknas till

det speciallitterära.62 Sara Stridsberg är ett känt namn i Sverige, men inte så pass populärlitterär att

alla  känner  till  henne.  Detta  kan  komma att  ändras  sedan  hennes  inval  i  Svenska  Akademien

eftersom hon då får än mer medial uppmärksamhet. I Tyskland däremot är det mycket troligare att

hon är ännu mindre känd. Motsvarande omständigheter gäller för Silke Scheuermann i Tyskland.

Hon är välkänd, men inte populärlitterär, och ofta aktuell med nya romaner och diktsamlingar samt

tar aktivt del i det offentliga samtalet. I Sverige räknas hon snarare som speciallitterär än som en del

av det intermediala kretsloppet.

Uppmärksamhetsekonomi och litteraturens ekonomisering

Begreppet uppmärksamhetsekonomi är hämtat från Barbara Bastings uppsats ”Das Ende der Kritik,

wie  wir  sie  kannten”  i  antologin  Literaturbetrieb  –  Zur  Poetik  einer  Produktionsgemeinchaft

(2013). Antologin kommer att presenteras närmare under rubriken Bakgrund. Basting redogör för de

många förändringar  som har  skett  i  litteraturbevakningen och på kultursidorna de senaste  åren.

Bastings  tes  är  att  den  klassiska  litteratur-  och  konstkritiken  allt  mer  håller  på  att  ersättas  av

marknadsföringsstrukturer. Uppmärksamhetsekonomin är det som styr konstnärligt skapande. Detta

syns i det stora intresset för topplistor, men också i ökningen av lekmannamässig kritik på internet.

Den  traditionella  media-eliten  har  fått  utstå  en  systematisk  minskning  av  deras  kritik-  och

informationsmonopol till följd av nya mediers uppgång. Tillsammans med topplistor har hype och

skandal blivit de nya formerna för att alstra uppmärksamhet.63 I inledningen av Hype – Bestsellers

61 Squires 2009 [2007], s. 64–65. 
62 Svedjedal 2012, s. 23.
63 Barbara Basting, ”Das Ende der Kritik, wie wir sie kannten”, Philipp Theisohn och Christine Weder (red.), 

Literaturbetrieb – Zur Poetik einer Produktionsgemeinschaft, München: Wilhelm Fink Verlag 2013, s. 49.
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and Literary Culture (2014) beskriver antologins redaktörer begreppet hype på följande vis: 

The word 'hype' is used to describe trends, things, fashions, and phenomena that recieve

massive attention at a given point in time. In the world of literature, the word 'hype' is

often used to describe bestseller phenomena – the books that sell the most, that are read

by large numbers of people, and that are talked about everywhere. It is frequently the

success itself that generates the interest – popularity begets popularity.64

Popularitet skapar mer popularitet; hypen föder sig själv. Hype-kultur och topplistor göder varandra

och urlakar de traditionella kultursidornas auktoritet. 

Bokhistorikern  Ute  Schneider  citerar  i  uppsatsen  ”Literatur  auf  dem  Markt  –

Kommunikation, Aufmerksamkeit, Inszenierung” i  Literaturbetrieb  en empirisk studie som gjorts

av Walter Hömberg, där han undersökt en redaktörs arbetsuppgifter. Han menar att förutsättningen

för att litteraturen ska lyckas på marknaden är allt beroende av uppmärksamhetsskapande. Att vara

redaktör  är  numer  ett  kommunikationsyrke.  Georg  Francks  avhandling  Autonomie,  Markt  und

Aufmerksamkeit  behandlas  även,  då  den  tar  upp  att  inom  litteratur-  och  kulturbranschen  kan

uppmärksamhet ses som en valuta som kan konverteras direkt till pengar.65 Uppmärksamheten är det

enda som räknas för förlagens överlevnad.

Många  av  uppsatserna  i  Literaturbetrieb berör  även  den  ökande  ekonomiseringen av

litteraturen och begreppet går att sammanlänka med uppmärksamhetsekonomin. Anna Augusciks

uppsats  om litterära  priser  (framförallt  det  tyska  bokpriset  Deutscher  Buchpreis)  tar  upp  olika

indikationer på att litteraturvärlden allt  mer håller på att ekonomiseras:  professionaliseringen av

författare  som är  skolade  genom kreativt  skrivande-utbildningar  (en  vanligare  företeelse  i  den

angloamerikanska  kontexten  än  i  den  tyska),  PR  och  marknadsföring  som  blir  allt  viktigare,

prisdumpningar i bokhandeln (rea-korgar och ”ta tre betala för två”-erbjudanden), reklamstrategier

från förlagen som påkostade blurbs på böcker med information om priser de har nominerats till eller

vunnit  samt  tidspressen  på  kulturredaktionerna.66 Det  som  blir  tydligt  är  att

uppmärksamhetsekonomin är ett led i den ökade ekonomiseringen av litteraturen.

En annan typ av ekonomisering av litteraturvärlden skriver Anja Johannsen om i uppsatsen

”Stroh  zu  Gold  oder  Gold  zu  Stroh?  Zur  Ambivalenz  öffentlicher  Autorenlesungen”  där

64 Jon Helgason, Sara Kärrholm och Ann Steiner (red.), Hype – Bestsellers and literary culture, Lund: Nordic 
Academic Press 2014, s. 7.

65 Ute Schneider, ”Literatur auf dem Markt – Kommunikation, Aufmerksamkeit, Inszenierung”, Philipp Theisohn och 
Christine Weder (red.), Literaturbetrieb – Zur Poetik einer Produktionsgemeinschaft, München: Wilhelm Fink 
Verlag 2013, s.  s. 242.

66 Anna Auguscik, ”Lost in Translation: Literaturpreise im nationalen Litteraturbetrieb”, Philipp Theisohn och 
Christine Weder (red.), Literaturbetrieb – Zur Poetik einer Produktionsgemeinschaft, München: Wilhelm Fink 
Verlag 2013, s. 108–109. 
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författarevenemang och författarläsningar behandlas. Johannsen menar att kommersialiseringen inte

bara  nått  eventkulturen,  utan  att  hela  bokbranschen domineras  av  den  påskyndade  marknaden,

koncentrationen inom bokhandeln och inom förlagen samt de stigande profitförväntningarna på

förlagen. Johannsen citerar Sigrid Löfflers artikel ”Im Sog der Stromlinie” från 2008. Där påpekas

att  mindre  förlag  får  det  allt  svårare  att  sätta  emot  utvecklingen  från  de  stora  koncerner  som

kontrollerar marknaden. Gamla värden som att knyta ett författarskap till förlaget gäller inte längre

i lika stor utsträckning och inflytandet från agenter växer sig allt större. På grund av den stora

överproduktionen av litteratur blir läsaren överväldigad och söker sig till topplistor för att kunna

orientera  sig.  Många  anser  att  kulmen  av  den  här  typen  av  kommersialisering  är

kulturevenemangen.  Författarresorna  ses  som ett  rent  marknadsföringsinstrument,  då  man  inte

räknar med att sälja böcker på dessa evenemang utan snarare vill visa upp dem.67 

Svenska och tyska förlagsbegrepp

Svenska och tyska förlag liknar varandra i mångt och mycket, men det finns skillnader i arbetstitlar,

arbetsuppgifter och till viss del i arbetsprocessen. Därför följer här en förklarande ordlista för de

begrepp som kommer att kunna användas på tyska och vad deras motsvarighet är på svenska.

Verleger/Verlegerin:  Detta  är  förläggaren  som  har  ett  större  övergripande  ansvar  över  själva

förlagsarbetet.  Detta kan jämföras med en svensk förläggare som inte nödvändigtvis jobbar lika

nära manuset som redaktören gör. 

Lektor/Lektorin: Hen är ansvarig för arbetet med manuset när det kommer in till förlaget och ska

förberedas för utgivning. Det är vad vi i Sverige skulle kalla en redaktör, då detta är den person som

står i direkt kontakt med författaren (och/eller översättaren) och arbetar med att förbereda manuset

för utgivning. Det är inte samma person som en svensk lektör, och har inte gatekeeper-funktionen

som på ett svenskt förlag. 

Lektorat: Detta är förlagets redaktörsavdelning som arbetar med bokens litterära gestaltning. Den

före  detta  förläggaren  David  Marc  Hoffmann  beskriver  lektoratets  uppgifter  i  uppsatsen  ”Das

prosaische Verlagsgeschäft  – ein Praxisbericht”. Lektoratet  prövar manuset för att  se om det är

moget  för  utgivning,  något  som kan ses  som en kvalitetsprövning.  Sedan prövas  manuset  mot

förlagets katalog och på vilket sätt det skulle kunna finansieras från förlagets sida.68 Begreppet är

svåröversatt, då man sällan pratar om en sammanhållen redaktion inom svenska förlag. 

67 Anja Johannsen, ”Stroh zu Gold oder Gold zu Stroh? Zur Ambivalenz öffentlicher Autorenlesungen”, Philipp 
Theisohn och Christine Weder (red.), Literaturbetrieb – Zur Poetik einer Produktionsgemeinschaft, München: 
Wilhelm Fink Verlag 2013, s. 66–68.

68 David Marc Hoffmann, ”Das prosaische Verlagsgeschäft – ein Praxisbericht”, Philipp Theisohn och Christine Weder
(red.), Literaturbetrieb – Zur Poetik einer Produktionsgemeinschaft, München: Wilhelm Fink Verlag 2013, s. 37. 
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Literaturbetrieb:  Anna  Auguscik  definierar  termen som summan  av  de  olika  litterära

utgivningsformerna i  Tyskland, den mångfaldiga marknaden där författare och verk rör sig och

bevisar sitt värde. Detta innebär att man kan välja att vara en aktör inom fältet, men också aktivt

välja att ställa sig utanför i ”den fria konstens sfär” (den österrikiske författaren Arno Geiger är ett

känt exempel på en författare som tar avstånd från Literaturbetrieb).69   

Unabhängige Kunst: Detta begrepp sätts ofta i kontrast till Literaturbetrieb, då många anser att man

antingen verkar för det ena eller det andra. Begreppet kan översättas till fri konst. 

Belletristik: Kan översättas till skönlitteratur.

Neuerscheinung: Kan översättas till nyhet, inte att förväxlas med nyutgivning. 

General-Interest: Detta är ett begrepp för ett förlag som ger ut allmänlitteratur. På svenska används

även begreppet allmänförlag.

Spitzentitel: Kan översättas till topptitel eller bästsäljande titel. 

Lehre: Lärlingssystemet är fortfarande starkt i den tyskspråkiga världen. En Lehre innebär att man

har varit lärling och på det sättet lärt sig yrket.

Paratexter

Litteraturteoretikern  Gérard  Genettes  tongivande  Paratexts  (1997  [1987]) ligger  till  grund  för

analysen av de tyska och svenska bokomslagen. Paratexter kan definieras som allt material på en

bok som inte är själva bokmanuset, det vill säga texter som presenterar det litterära verket. Epitext

och peritext är viktiga begrepp för att särskilja olika typer av paratexter. Epitexter definieras utifrån

sin placering och är material som befinner sig utanför verket, exempelvis recensioner. Peritexter är

de fragment som används i verket, exempelvis kapitelindelning. I  The Publisher's Peritext ingår

bland annat allt som syns på utsidan av boken, det vill säga omslaget, baksidestexten (please-insert

som  Genette  kallar  den),  eventuella  blurbs  (ett  kort  utlåtande  om  verket),  genreindikationer,

pressutlåtanden  med  mera.  Som  begreppet  antyder  ingår  det  som  förläggaren  (eller  förlaget)

ansvarar för och kontrollerar. 

En please-insert, Genettes begrepp för baksidestext, är uppbyggd av tre beståndsdelar: först

en beskrivning, sedan en kommentar om tema och teknik och till sist en värderande del. Genette

poängterar vikten av att please-insert är menad för och riktar sig till den potentiella köparen, inte till

den eventuella kritikern.70 De paratexter som framförallt analyseras är omslagen och därmed även

please-insert. De fysiska böckerna är även de intressanta, då pappersval, bindning och eventuella

skyddsomslag konnoterar olika saker beroende på hur de används. Genom att identifiera vilka typer

69 Auguscik 2013, s. 99. 
70 Gérard Genette, Paratexts : Thresholds of Interpretation, översättning av Jane E. Lewis, Cambridge: Cambridge 

University Press 1997 [1987], s. 15–16 , 107–108 och 344.
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av peritexter som används på de översatta verken kan slutsatser dras kring vad förlagen vill lyfta

fram  kring  det  specifika  verket  eller  författarskapet.  Även  här  appliceras  Squires

marknadsföringsbegrepp, då det är tydligt att alla dessa val är en del av verkets marknadsföring.
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Bakgrund 

Den svenska och den tyska bokmarknaden

Det finns kulturella aspekter som gör att den svenska och tyska bokmarknaden skiljer sig åt. Vissa

saker har redan påpekats men här följer en grundligare genomgång. Anna-Maria Rimm beskriver i

”Ägandekoncentration, förlagsstrategier och litterär kvalitet – Synen på vertikal integration på den

svenska  respektive  tyska  bokmarknaden”  att  ägandekoncentration  är  en  viktig  fråga  inom

bokmarknaden, då internationella mediekoncerner konsolideras och blir en allt längre länk i bokens

värdekedja.  Dessa  stora  koncerner  äger  allt  fler  led,  vilket  gör  att  de  kan  styra  över  allt  från

produktionen till bokhandlarna där böckerna säljs och den här processen kallas vertikal integration.

Som exempel ges att nätbokhandeln Amazon tillverkar mjukvara för läsplattor och att även många

mindre förlag säljer sina böcker via nätet samt har social interaktion via sociala medier. 

Det finns vissa aspekter som direkt skiljer den svenska och tyska bokmarknaden åt: Amazon

har en betydande roll på den tyska marknaden men har ännu inte etablerats på den svenska och

Tyskland har fortfarande fast bokpris vilket inte längre finns i Sverige. Vidare är ägandemönstren

för  förlagen  inte  desamma.  I  Sverige  är  den  största  ägaren Bonnierkoncernen;  för  dem  blir

minskandet av mellanleden även en fråga om kostnadseffektivisering. Rimm menar att det är en

speciell  situation  i  Sverige,  också  om  man  jämför  med  våra  nordiska  grannländer.  Det

kulturpolitiska intresset för vertikal integration har varit svalt, i Norge har man till exempel kvar det

fasta bokpriset just av anledningen att det ska minska risken för vertikal integration. I Danmark

möttes avskaffandet av det fasta bokpriset 2011 av mycket motstånd, särskilt av bokhandlarna. I

Sverige  har  privata  aktörer,  på  eget  initiativ,  fått  stärka  ägarkoncentrationen.  Det  finns  många

nackdelar med den här typen av utveckling på den svenska marknaden. De starka blir ännu starkare

och får mer kontroll över marknaden, de får direkt tillgång till ”metadata” (till exempel information

om bokköp som gör att marknadsföringen kan bli än mer inriktad på ”rätt” kunder) och det pressar

fram en ”bästsäljerism” som kan hota att minska den allmänna litterära kvaliteten. Till fördelarna

kan begreppet ”the long tail” nämnas, som innebär att små aktörer kan gynnas av systemet då mer

specialiserad litteratur främjas långsiktigt, exempelvis genom att finnas tillgänglig via nätet. Det

påpekas också att det aldrig har varit så lätt som i dag att starta ett eget förlag.71 

Bonnierkoncernen i Sverige kan komma att få mer konkurrens i framtiden. I nummer 19

2016 av  Svensk Bokhandel  presenteras ett kommande förlag på den svenska marknaden. Danska

Politiken ska starta förlaget Polaris med en utgivning om 40–50 titlar per år.72 Tillfällig chefredaktör

71 Rimm 2014, s. 9–12. 
72 Lars Schmidt, ”Politiken startar förlag i Sverige”, Svensk Bokhandel 2016:19, s. 12. 
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för  Svensk Bokhandel Carina Jönsson kommenterar:  ”Politiken ägs  av JP/Politikens  hus,  ett  av

Danmarks  största  mediehus,  med fyra  miljarder  i  omsättning  förra  året.  Det  finns  alltså  rejäla

muskler  bakom  satsningen,  som  jag  tror  kan  bli  aggressiv  och  skrapa  upp  en  hel  del  sår  i

branschen.”73 Hon  tillägger  även  att  de  som ska  vara  oroliga  är  bästsäljarförlagen,  Bonniers,

Norstedts,  Piratförlaget  och  Natur  & Kultur.74 Det  finns  all  anledning  att  tro  att  den  svenska

förlagsbranschen kommer att genomgå stora förändringar de närmaste åren. Dessutom finns redan

nu  nya  internationella  förlag  som  satsar  på  den  svenska  marknaden  där  ett  exempel  är

HarperCollins  Nordic.  Förlaget  ligger  på  tredje  plats  efter  Bonnierförlagen  och  Norstedts  i

kategorin  ”Största  allmänförlagen”  i  Svensk  Bokhandels  förlagsstatistik  över  året  2015.75

HarperCollins Nordic har funnits i två år och hade 2015 en omsättning på 194 miljoner kronor.76

Den här typen av internationella förlagsstrukturer kommer onekligen att spela en större roll på den

svenska marknaden i framtiden.

Den tyska bokmarknaden styrs av fasta bokpriser för att värna om boken som en produkt

med mer värde än andra, ge en bredd i utgivningen samt skapa tillgänglighet för konsumenterna.

Den  vertikala  integrationen  är  svagare,  men  det  finns  stora  konglomerat  som Random House

(tidigare Bertelsmann) och Amazon på marknaden. De fysiska bokhandlarna går, trots Amazon,

bättre än i Sverige vilket man ofta menar är tack vare det fasta bokpriset. Dock så går de större

kedjorna Thalia och Hugendubel allt sämre, i likhet med kedjorna i väst.77 

För att även kunna återspegla ett tyskt(-talande) teoretiskt perspektiv har jag valt att använda

mig av antologin  Literaturbetrieb – Zur Poetik einer Produktionsgemeinschaft. Antologins första

del består av uppsatser skrivna av människor som är yrkesverksamma inom litteraturbranschen och

dessa uppsatser är skrivna ur en självmedveten, reflexiv vinkel. Den andra delen är i sin tur skriven

av  forskare  som inom  sin  forskning  har  närmat  sig  särskilda  områden  av  litteraturbranschen,

exempelvis ett visst författarskap eller ett särskilt fenomen som Literaturhäuser.78 Uppsatserna som

är skrivna av yrkesverksamma författare, kritiker, jurister och forskare ger en ovärderlig inblick i

hur  litteraturbranschens  olika  mekanismer  fungera.  Styrkan  ligger  i  mångfalden  av  vitt  skilda

perspektiv. Självfallet bör en viss försiktighet iakttas då det till viss del är subjektiva upplevelser av

litteraturbranschen. Det bör även tilläggas att redaktörerna Philipp Theisohn och Christine Weder är

verksamma  vid  universitet  i  Schweiz  och  därför  har  antologin  ett  i  vissa  fall  (o-)avsiktligt

73 Carina Jönsson, ”Ny spelare skakar om”, Svensk Bokhandel, 2016:19, s. 4.
74 Ibid.
75 Sara Djurberg och Mats Ahlström, ”Med vind i seglen”, Svensk Bokhandel 2016:19, s. 24.
76 Sara Djurberg, ”Den anonyma jätten”, Svensk Bokhandel, 2016:18, s. 26.
77 Rimm 2014, s. 15. 
78 Literaturhäuser är så kallade litteraturhus, vanliga i den tyskspråkiga litterära världen. På dessa arrangeras vanligen 

författarkvällar och de har ofta olika sätt att stimulera skapandet av ny litteratur, exempelvis genom skrivtävlingar.
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schweiziskt perspektiv. Som redan nämnts är den schweiziska bokmarknaden djupt sammanvävd

med den tyska (samt den österrikiska), och mekanismer där emellan går inte alltid att särskilja från

varandra. I jämförelse med intervjuerna kommer dessa perspektiv att vara av stort betydelse. Det är

också ett intressant verktyg att jämföra med de svenska intervjusvaren, då det kommer att kunna gå

att urskilja skillnader och likheter mellan den svenska och den tyska bokmarknaden. Jag har valt

denna antologi, till skillnad från ett tyskt översiktsverk, då de enskilda personernas forsknings- och

yrkeserfarenheter ligger närmast min metod, nämligen intervjun. På det sättet blir materialet inte

bredare, men kan belysas ur andra subjektiva perspektiv och på så sätt ge en bredare bild. 

En  av  uppsatserna  i  Literaturbetrieb  som  särskilt  belyser  förhållanden  på  den  tyska

bokmarknaden är Ute Schneiders ”Literatur auf dem Markt – Kommunikationen, Aufmerksamkeit,

Inszenierung”. Den ger en bra överblick över vilka som är de starkaste aktörerna på bokmarknaden

och de största förändringarna som skett de senaste tio åren. I Tyskland omsätter bokbranschen nio

till tio miljoner euro per år. 2009 utkom 90 000 nya titlar, varav 14 000 räknades som underhållande

skönlitteratur. Om begreppet vidgades till ”tysk litteratur” bestod andelen av en fjärdedel av den

totala utgivningen, det vill säga 22 500 titlar. Detta innebär att konkurrensen förlagen emellan är

oerhört  stor,  framförallt  när det  kommer till  enskilda titlar.  De senaste tio  åren har  antalet  nya

utgivningar ökat med 24 procent, men läsarstatistiken har inte ökat i samma takt utan har tvärtom

minskat.  Detta  har  lett  till  att  genomsnittsupplagorna  har  minskat  i  storlek  och  att

marknadsavdelningarna har koncentrerat sig på topptitlar med potential att bli bästsäljare.79 Detta

kan även härledas till det som Rimm påpekar i uppsatsen som tidigare nämnts, att ”bästsäljerismen”

pressas  fram  och  andra  typer  av  böcker  marginaliseras.80 Trots  detta  finns  fortfarande  den

ekonomiska tanken på förlagen om att de starkare titlarna finansierar de svagare. ”Bästsäljerismen”

har lett till att kundens uppmärksamhet ska riktas till en specifik titel, serie eller kanske till och med

förlagskatalog. Ett mål, sett ur företagsperspektiv, blir att få in en eller till och med flera titlar på

topplistan.  Listplaceringen  garanterar  uppmärksamhet,  inte  bara  från  kunder  utan  även  från

bokhandlare.  Bokhandlare  köper  in  stora  mängder  av  topptitlarna  och  dessa  blir  i  sin  tur

presenterade på de viktigaste platserna i bokhandeln: vid kassan eller på bord för nyheter. Trots att

bästsäljarna ofta betraktas misstänksamt då det finns en risk att de är triviala, bör inte topplistan

underskattas  i  sin  roll  som litteraturförmedlare.  Bästsäljare  kan  även  räkna  med  att  få  medial

uppmärksamhet. 

Schneider  tar  även  upp  en  annan  viktig  faktor  som inte  tidigare  nämnts,  nämligen  att

bokhandlarna har mycket stor makt inom den litterära marknaden i Tyskland. För att en titel ska

79 Schneider 2013, s. 237–239. 
80 Rimm 2014, s. 10–11.
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sälja handlar det inte i  lika stor utsträckning om att  få kundens, läsarens, uppmärksamhet utan

snarare bokhandelns. Maktförhållandet kan översättas med de olika aktörernas omsättning: 2010

omsatte Tysklands största bokhandelskedja Thalia Holding (knappt 300 filialer, även i Schweiz och

Österrike, samt en försäljningskanal via internet, Buch.de) cirka en miljard euro. Detta kan jämföras

med förlagsgruppen Random House som kommer på fjärde plats 2010, räknat i omsättning, (det är

den första koncernen på listan som är ett så kallad General-Interest-förlag och inte ett vetenskapligt

förlag), med en omsättning på 319 miljoner euro, en tredjedel av vad bokhandeln Thalia omsatte.81

Vad som bör has i åtanke är att dessa siffror är från 2010 och att mycket kan ha ändrats sedan dess,

till  exempel att internetaktörer växt sig allt starkare (exempelvis Amazon). Dock så är detta ett

mycket intressant perspektiv som allt för sällan tas i beaktande. Maktförhållandet mellan de stora

bokhandelskedjorna  och  förlagen  (det  är  framförallt  50  förlag  och  förlagsgrupper  som är  den

huvudsakliga  affärskontakten  för  bokhandelskedjorna  som  Thalia,  Weltbild,  Jokers  och

Hugendubel) består i att förlagen ger stora rabatter till bokhandlarna som köper in deras böcker. En

annan förhandlingsaspekt för bokhandeln är hyllmetern som de olika förlagen får tillgång till, vilket

är det som räknas i  en uppmärksamhetsekonomi.  Bokhandelskedjor i Tyskland har många färre

titlar i sina sortiment än en oberoende bokhandel. Weltbild har 1000 titlar i sitt sortiment, vilket kan

jämföras  med  att  en  traditionell  bokhandel  har  ungefär  40  000  olika  titlar.  Den  här

sortimentsutvecklingen  är  framförallt  intressant  för  de  större  förlagen,  de  så  kallade  General-

Interest-förlagen.  De  tre  stora  koncernen  som  dominerar  är  Random  House,  Holtzbrinck  och

Bonnier.82 

Bokmarknaden är inte bara dynamisk utan även snabbt föränderlig. Kortare förlopp har lett

till kortare livslängder och detta har påverkat marknadsföring och PR-aktiviteter. En bok är aktuell

under  ett  kvartal,  sedan drunknar  den  i  mångfalden  av  titlar.  Detta  stämmer  illa  överens  med

förlagsarbetet,  där  böcker  utkommer  halvårsvis  om  våren  och  hösten.  Detta  har  lett  till

innovationstvång för förlagen som har varit tvungna att hitta nya vägar för att göra böcker aktuella. 

Det  är  dock viktigt  att  komma ihåg att  inte  alla  förläggare enbart  tänker  på ekonomisk

vinning. Några viktiga kulturella förläggare i Tyskland genom tiderna anses vara Samuel Fischer,

Kurt Wolff, Peter Suhrkamp och Siegfried Unseld. De har tagit för vana att knyta författare till

förlagen och att sedan utge deras samlade verk. Detta har skapat en stabil igenkänningseffekt samt

en backlist som på ett helt annat sätt ständigt är aktuell. 

Schneider menar att  begreppet litteraturmarknad ofta har varit  synonymt med Bourdieus

begrepp litterärt fält. Nu har även nya teorier börjat cirkulera, nämligen att förlag inte längre är

81 Schneider 2013, s. 237–239. 
82 Ibid., s. 239–240. Schneider använder sig av fyra begrepp för att gruppera olika typer av förlag: General-Interest, 

Special-Interest, Educational-Interest och Professional-Interest. 
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renodlade litteraturförmedlare utan en instans där kulturella värden omsätts till ekonomi. Dock så

blir pengar även insatta för att konstruera kulturella värden och stabilisera dessa, eftersom förlagen

inte enbart fattar kulturella beslut utifrån ekonomiska aspekter utan även låter det kulturella påverka

ekonomin. Det litterära fältet är inte enbart ett kraftfält utan även ett kommunikationsrum. Inom

detta  kommunikationsrum  agerar  aktörer  från  den  litterära  världen  för  att  positionera  sig.83 

Schneider  citerar  Hömbergs studie som tidigare nämnts,  där han undersökt  en redaktörs

arbetsuppgifter.  Han menar  att  för att  litteraturen ska lyckas  på marknaden är  allt  beroende av

uppmärksamhetskapandet. Att vara redaktör är ett kommunikationsyrke. Schneider tar upp att inom

litteratur- och kulturbranschen kan uppmärksamhet ses som en valuta, som kan konverteras direkt

till pengar. Denna uppmärksamhetsekonomi har lett till att förlag har skapat strategier för att få just

uppmärksamhet.  En stark trend är personifiering av författare.  En bok förmedlas över personen

författaren. Detta har lett till en iscensättning av författaren, det vill säga ett skapande av denne eller

en författarpersona. Mer konkret har det lett till många förlagsskapade paratexter om författare. Allt

detta  kan sammanfattas  som ett  imagebygge av författaren eller  storytelling.  Detta  syns  även i

tendensen att kultursidornas debatter inte längre drivs av kultursidorna själva utan av författare som

vill provocera. Detta kan ses som en iscensättning av författaren, där författarens eget varumärke

byggs. 

Byggandet av författarens varumärke, eller iscensättning som Schneider kallar det, har även

kallats  litterär  kultmarknadsföring av  Nobert  Bolz  som forskat  om ämnet.  Han  menar  att  ett

författarskap är marknadsföring och bästsäljande  författare  är  kultmärken.  Ett  varumärke  sänder

signaler om kvalité till kunden och lockar till köp. En boks framgång är därför nära sammanvävt

med författarens kändisskap. Bolz menar även att denna migrering från författare till varumärken

har smittat av sig på germanistiken och litteraturvetenskapen, som allt oftare rör sig mot medie- och

kommunikationsvetenskapen.84

I dagens samhälle blir  det sociala kapitalet  som en enskild person innehar, det vill  säga

sociala kontakter och nätverk, allt viktigare, menar Schneider. Detta leder till att även böcker blir

viktiga  i  våra  sociala  kontakter  och  kommunikation,  som bland  annat  på  bokportalsidor,  eller

sociala boknätverk. I Tyskland finns ett antal:  Lovely Books  (som ägs av Holtzbrinck),  Booktick

samt  BücherTreff  är tre exempel. En stor internationell sida är  Goodreads. Bokbranschen har allt

mer insett vikten av sociala medier, men än är det ovisst på vilket sätt förlagsnärvaron på den typen

av sidor påverkar bokförsäljningen.

En annan trend är att det har upprättats så kallade ”kundprofiler” och att mer analyser har

83 Schneider 2013, s. 240–241. 
84 Ibid., s. 245.
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gjorts av de tilltänkta köparna för att på så sätt kunna nå ut till rätt målgrupp. Schneider förklarar

detta med individualiseringen i Tyskland. Denna har lett till många olika sociala miljöer, vilka har

inneburit att skikt- och bildningsspecifika utgångspunkter för läspreferenser har blivit omöjliga att

förutse.85

Barbara Basting menar att en annan förändring av den tyska bokmarknaden är att den kanon

som framtagits (av just den elit  som länge haft åsiktsmonopol på kultursidorna) har ifrågasatts,

försvagats samt korrigerats och ersatts med ”objektiva” rankningar som topplistor. Dessa listor är

ständigt närvarande i litteraturen. De styr sedan länge de allt mer likartade bokhandelskedjorna som

tränger  undan små,  oberoende  bokhandlar.  Problemet  med  topplistorna  är  det  samma  som för

statistik: de påstås vara objektiva, trots att de, precis som kanon före dem, har konstruerats. Numera

är  det  inte  böckernas  litterära  värde  som avgör  placeringen  utan  data.  Data  och  den  därifrån

härledda statistiken går att manipulera. Kvalité och innehåll trängs undan och tas inte hänsyn till,

vilket gör att listorna inte återspeglar titlarnas litterära värde.86 

Många av de aspekter som lyfts av Schneider och Basting är direkt applicerbara på svenska

förlagsomständigheter,  andra  inte.  Genom  att  jämföra  dessa  teoretiska  perspektiv  med

intervjusvaren kommer det att  ge en bättre bild av vad som kan direktöversättas till  en svensk

kontext och vad som är specifikt för den tyska marknaden. 

Förläggaren och redaktören

Förläggarens huvudsakliga uppgift är att avgöra om ett manus är moget för utgivning eller inte.

Detta gör att olika värden kalkyleras och tas i beaktande. Värdet av en bok är svårt att beräkna, med

begreppet ”värde” åsyftas det sammanlagda värdet av ekonomiskt och kulturellt kapital. Att det är

svårberäknat menar Squires indikeras av att förläggare ofta har svårt att avgöra vilken bok som

kommer  att  sälja  bra.87 Det  är  förläggarens  uppgift  att  avgöra  om det  är  värt  att  satsa  på  ett

författarskap eller inte.

Förläggaren kan även fungera som en nodperson som introducerar ett författarskap på ett

nytt språkområde. Särskilt små förlag kan ha den funktionen för en marknad, då de ofta har särskild

kompetens eller drivs av personligt engagemang. En person som har den här funktionen för många

utländska författarskap på den svenska marknaden är Svante Weyler.

Som tidigare nämnts kan enstaka personer ha ett stort inflytande över enskilda författare.

Den  tyska  författaren  och  journalisten  Angelika  Overath  skriver  i  Literaturbetrieb  om  hur

litteraturbranschen egentligen aldrig har haft en påverkan på hennes skrivande, utan att det alltid har

85 Schneider 2013, s. 242–246.
86 Basting 2013, s. 56.
87 Squires 2009 [2007], s. 57.
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varit slumpen och enskilda personer som drivit henne framåt.88 Detta är en intressant aspekt av den

så kallade nodpersonen. En nodperson kanske inte enbart är viktig för ett språk eller för att förmedla

ett författarskap från ett språk till ett annat, utan även för enskilda författarskaps utveckling. Det må

låta självklart, men det tyder ändock på att den enskilda personens inverkan i många fall är mycket

stor.

Författarens position 

På  det  litterära  fältet  finns  det  vissa  saker  som ger  högre  kulturellt  kapital;  Bourdieu  har  satt

kvalitetslitterärt i motsats till den breda massans underhållning. Det som har nått till en bred massa

får  generellt  sett  lägre kulturellt  kapital  än det  som nått  ut  till  få (då är det  mer exklusivt och

troligtvis svårare att förstå vilket gör att det inte är till för ”alla”). Det finns flera detaljer hos både

Sara Stridsberg och Silke Scheuermann som konnoterar kvalitetslitteratur framför populärlitteratur.

Stridsberg  har  innehaft  en  gästprofessur  vid  Freie  Universität  i  Berlin,  något  som  konnoterar

akademiska meriter samt kan styrka och validera hennes författarskap. Gästprofessuren lyfts även

fram i andra sammanhang, exempelvis i en recension av  Darling River  i  Frankfurter Allgemeine

Zeitung .89 Stridsberg är, som nämnts, sedan maj 2016 invald som ledamot Svenska Akademien.90 

I tysktalande medier lyfts Stridsberg fram som en högkvalitativ författare med stora litterära

anspråk.  Stridsbergs  Traumfabrik  och  Darling  River  recenserades  bland  annat  i  Neue  Zürcher

Zeitung i samband med utgivningarna. Båda recensioner är referensfyllda och dessa nämns tidigt i

texterna. Litterära och intertextuella referenser skänker mer kulturellt kapital till författarskapet och

placerar det samtidigt i en litterär tradition. I recensioner fyller de även en förklarande funktion för

läsaren då hen får författarskapet jämfört med liknande författare. Valerie Solanas, Andy Warhol

och Vladimir Nabokovs Lolita nämns flitigt i recensionerna. Liknande referenser används även i en

recension av  Darling River i  Frankfurter Allgemeine Zeitung  från 2013. Här beskrivs Stridsberg

som radikalfeminist och fokus ligger på romanens kvinnliga perspektiv. Intressant i den recensionen

är att Stridsberg benämns som en dansk författare i stället för svensk.91 

88 Angelika Overath, ”Apoiren der Gefälligkeit”, Philipp Theisohn och Christine Weder (red.), Literaturbetrieb – Zur 
Poetik einer Produktionsgemeinschaft, München: Wilhelm Fink Verlag 2013, s. 25. Overath är född och uppvuxen i 
Tyskland men bosatt i Schweiz och ingår på så sätt även i den schweiziska litterära sfären. 

89 Freie Universität Berlin, ”Sara Stridsberg, Gastprofessur”, http://www.geisteswissenschaften.fu-
berlin.de/we03/institut/gastprofessuren/samuel_fischer/stridsberg/index.html (2015-04-13). Martin Halter, ”Reise 
durch die Hölle auf Nabokovs Beifahrersitz”, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2013-04-08.

90 Svenska Akademien, ”Ny ledamot i Svenska Akademien”, http://www.svenskaakademien.se/press/ny-ledamot-i-
svenska-akademien-4 (2016-09-27).

91 Peter Urban-Halle, ”Lolita im Spiegelkabinett”, Neue Zürcher Zeitung 2013-05-22, 
http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/literatur/lolita-im-spiegelkabinett-1.18084776 (2015-05-28). Peter Urban-Halle,
”Die intellektuelle Hure”, Neue Zürcher Zeitung, 2010-10-26,  http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/die-
intellektuelle-hure-1.8147598 (2015-05-28). Martin Halter, ”Reise durch die Hölle auf Nabokovs Beifahrersitz, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 2013-04-08.
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Silke  Scheuermann  kopplas  samman  med  ett  tyskt  litterärt  fenomen  som  kallas

Fräuleinwunder. Uttrycket literarisches Fräuleinwunder myntades av Volker Hage i en artikel i Der

Spiegel 1999, där han beskrev nya strömningar i den tyskspråkiga litteraturen.92 Hans huvudpoäng

är att många vackra unga kvinnor fick mycket uppmärksamhet i media, kanske framförallt för att de

var just unga och vackra och inte för deras litterära talanger. Men de har även skrivit mycket god

litteratur och han menar att denna snedvridna uppmärksamhet även väckte ett större intresse för

krävande tysk litteratur i stort. Han påpekar även att dessa unga kvinnor inte skyr de stora känslorna

och det överdramatiska. Artikeln publicerades två år innan Scheuermann debuterade, men uttrycket

levde kvar och hon kom också att förknippas med det.  Att vara en del av en litterär strömning

tillsammans med andra kvalitetsförfattare kan stärka det egna författarskapets kulturella kapital.

Fräuleinwunder har kritiserats för att kvinnorna inte har något gemensamt litterärt utan att det har

grupperats samman för att de alla var unga kvinnor. 

Scheuermann presenteras som en högkvalitativ författare i svenska medier i samband med

den första svenska utgivningen. I en intervju av Jenny Aschenbrenner för  Dagens Nyheter  2008

berättar Scheuermann om Timmen mellan hund och varg och utforskandet av det mänskliga psyket.

Hon menar att man måste glömma Freud för att människan inte är så enkel. Både hänvisningen till

Fräuleinwunder och till Freud gör att intervjun konnoterar att Scheuermanns författarskap är seriöst

och kvalitetsbetonat.93 Det faktum att romanen recenserades i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, i

P1  Kultur  samt  i  Sydsvenskan  visar  på  en  bred  genomslagskraft  i  de  svenska  traditionella

kulturmedierna.94 Sett utifrån denna synvinkel finns det vissa kulturella kapital som framhävs för att

författarskapen ska konnotera kvalitetslitteratur.

Att  Scheuermann  är  en  ansedd  poet  bidrar  även  det  till  hennes  kulturella  kapital.  Det

skänker mer förtroende för hennes författarskap ut ett kvalitetslitterärt perspektiv, trots att hennes

lyrik inte har översatts  till  svenska. Scheuermanns lyrik har publicerats i  ett  tiotal  tyskspråkiga

antologier utöver de egna lyriksamlingarna.95 Att ingå i en antologi innebär en konsekration av

författarskapet  och  ett  likställande  med  de  övriga  författarna  i  verket.  Att  ingå  i  många  olika

antologier och samlingsverk ger därför högt kulturellt kapital.  Scheuermann har även innehaft en

92 Volker Hage, ”Ganz schön abgedreht”, Der Spiegel, 1999-03-22, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-
10246374.html (2016-10-12). 

93 Jenny Aschenbrenner, ”Vi måste glömma Freud”, Dagens Nyheter 2008-03-22, http://www.dn.se/dnbok/vi-maste-
glomma-freud/(2015-05-28).

94 Kalmteg, ”Hyllat tyskt frökenunder”. Louise Epstein, ”Timmen mellan hund och varg – tysk debut på svenska”, P1 
Kultur/Kulturnytt 2008-04-14, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=1951801 (2016-12-
05). Henrik Nilsson, ”Från mörker till ljus”, Sydsvenskan 2008-05-22, http://www.sydsvenskan.se/2008-05-22/fran-
morker-till-ljus (2016-12-05).

95 Ett urval av antologier som Scheuermanns lyrik upptagits i: Marcel Reich-Ranicki (red.), 35. Frankfurter 
Anthologie, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 2012. Thomas Geiger (red.), Laute Verse : Gedichte aus der 
Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2009. Anja Möbest (red.), Alles auf Anfang : 
Trennungsgedichte, Stuttgart: Reclam 2011.
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rad stipendier och tilldelats många priser, vilket konnoterar kvalitetslitteratur.96

Förlagen

S. Fischer Verlag är en del av den näst största förlagskoncernen i Tyskland, Holtzbrinck-Konzern.

Förlagen står här, till skillnad från i den största koncernen Random House (tidigare Bertelsmann-

gruppen), i intern konkurrens med varandra och kan vid framgång agera självständigt.97 S. Fischer

Verlag  är  jämförbart  med  Albert  Bonniers  förlag  vad  gäller  anseende,  och  till  viss  del

ägandestruktur  då  de  är  delar  av  en  större  koncern.  S.  Fischers  utgivning  fokuserar  på

kvalitetslitteratur, främst skönlitteratur. Förlaget har gett ut två av Sara Stridsbergs verk som har nått

störst framgång, framförallt internationellt sett. De valde dock att avsluta utgivningen och därför

utkommer inte Beckomberga på förlaget.

Carl Hanser Verlag, Stridsbergs nya tyska utgivare, är ett förlag med starkt kulturellt kapital.

Det  har  en  gedigen  utgivning  av  skönlitteratur  (belletristik)  och  ingår  i  gruppen  Carl  Hanser

Verlage, där flertalet förlag ingår (däribland Hanser Berlin, Nagel & Kimche i Zürich och Hanser

München). Hanser är en välkänd kvalitetsbetonad utgivare och har även ett antal andra svenska

författare, till exempel Aris Fioretos och Lars Gustafsson. Ännu har de inte utgivit något av Sara

Stridsberg, men utgivningsdatumet för Beckombergas tyska översättning Das große Herz är bestämt

till den 30 januari 2017.

Schöffling & Co. Verlag är ett oberoende förlag i Frankfurt. Grundaren Klaus Schöffling

gjorde en Lehre på Suhrkamp Verlag och grundade 1993 sitt eget förlag.98 De har specialiserat sig

på kvalitetslitteratur. Grundaren Klaus Schöffling är känd för att ha stor kunskap i exillitteratur och

har varit aktiv i tyska PEN. Schöffling & Co. är Silke Scheuermanns tyska förlag. Ett författarskap

som Scheuermann ofta jämförs med, Juli Zeh, finns även det på förlaget. I november 2016 utsågs

Klaus Schöffling till årets förläggare av branschtidskriften Buchmarkt. Han är även känd för vara en

viktig lyrikfrämjare.99 

Albert  Bonniers  förlag  är  en  del  av  Bonnierkoncernen  som  är  Sveriges  största

mediekoncern.  Förlaget  är  även  Sveriges  största  förlag  för  allmänlitteratur.  Sara  Stridsbergs

samtliga romaner och dramatik har utgetts här.100

Weyler  förlag  grundades  2007 av  Svante  Weyler,  tidigare  förläggare  och förlagschef  på

96 Schöffling & Co. Verlag, ”Silke Scheuermann”, https://www.schoeffling.de/autoren/silke-scheuermann (2016-09-
27).

97  Fischer, ”Buchverlagssystem in Deutschland”.
98 Lehre går att översättas med lärling. Lärlingssystemet är mycket mer utbrett i Tyskland, Schweiz och Österrike än i 

Sverige och ett vanligt sätt att utbilda sig till ett yrke.
99 Schöffling & Co. Verlag, ”Aktuelles”, http://www.schoeffling.de/presse/aktuelles (2016-12-06).
100 Albert Bonniers förlag, ”Om förlaget”, http://www.albertbonniersforlag.se/Om-oss/ (2016-12-06).
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Norstedts förlag. Hösten 2015 blev förlaget uppköpt av Natur & Kultur.101 Förlaget ger ut svensk

och utländsk skönlitteratur samt sakprosa.102 Förlaget har följande tyskspråkiga författarskap: Silke

Scheuermann, Juli Zeh och Saša Stanišić. 

Nedan  följer  ett  diagram över  enskilda  förlags  ägandestrukturer  i  förhållande  till  andra

viktiga förlagsgrupper inom marknaden. Inga imprints har listats här utan alla förlag är fristående.

Översättaren

Översättare har länge ansetts vara så kallade nodpersoner. Dessa kulturförmedlare krävs på ett eller

annat sätt för att en bok ska få en väg in på den internationella litterära marknaden. Dessa personer

är viktiga för spridningen av en viss typ av litteratur. Det kan enligt Svedjedal exempelvis vara

översättare som under lång tid arbetat med ett visst språk eller författarskap. Svedjedal menar att en

bra första översättning är essentiell för att ett verk ska lyckas inom det nya språkområdet. Om den

inte är det så kommer den att ratas av målpubliken.103 Vad som blir tydligt är översättarens dubbla

roller, dels  som nodperson, dels som faktisk översättare.  I intervjuer med översättarna har även

andra roller upptäckts, och dessa kommer att redogöras för i analysen.

101 Kalle Laxgård, ”Svante Weyler”, Svensk Bokhandel, 2016:5, s. 20.
102 Weyler förlag, ”Om oss”, http://www.weylerforlag.se/omoss/ (2015-06-03). 
103 Svedjedal 2012, 64–67. 
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Analys

Den tyska utgivningen av Sara Stridsberg

Översatt litteratur

Under intervjusamtalen tydliggjordes att det inte finns en enkel sanning om hur översatt litteratur

behandlas  i  det  tyska  språkområdet.  Det  finns  många olika faktorer  som spelar  in;  exempelvis

genre, källspråk och målpublikens bild av källspråket. Översättaren Ursel Allenstein beskriver den

svenska litteraturens roll i Tyskland:

I  Tyskland  är  översättningar  svårsålda,  det  finns  en  större  tolerans  gentemot  tyska

författare.  Läsvanor  ändrar  sig;  läsarna  vill  snarare  ha  underhållning  och  episkt

berättande som Jonathan Franzén, vilket är otypiskt för skandinavisk litteratur. Det finns

ingen tolerans för  genreöverskridande litteratur;  Knausgård behövde lång tid för  sitt

genombrott. Förlagen måste alltid hålla detta i åtanke: hur ska jag kunna sälja det här?

Anspråksfull litteratur som Sara Stridsberg är tyvärr svårsåld.104

Allenstein beskriver en försäljningsmedvetenhet som finns hos förlagen från första stund de läser ett

nytt manus: ”hur ska jag kunna sälja det här?” Försäljningen är i mångt och mycket det som styr

utgivningen.  Squires  benämner  detta  som  förläggarens  samlade  värdering  av  kulturellt  och

ekonomiskt kapital.105 Om det är ett verk som faller inom ramen för ”svårsåld översatt litteratur”

minskar  chanserna  för  utgivning.  Allenstein  tycker  sig  se  skillnader  mellan  hur  den  svenska

marknaden  tar  emot  översättningar  i  jämförelse  med  den tyska.  Dessutom har  hon  upplevt  en

utveckling under de tio år som hon har varit verksam som översättare:

I  Sverige  finns  en  större  öppenhet  gentemot  svåra  författare,  det  återspeglas  i

recensionerna. De är skrivna med respekt för böckerna. Jag har arbetat som översättare i

nästan tio år, sex år på heltid. Under loppet av min karriär har jag upplevt det så här: det

blir allt svårare för de litterära titlarna men för deckarna har det sedan länge gått bra.

Det finns ett fåtal bästsäljare som står för den huvudsakliga omsättningen, jag tror att

det blir allt svårare att kalkylera. God litteratur blir medfinansierad. Det är viktigt att det

förblir så, annars skulle det innebära slutet för skandinavisk litteratur. De så kallade små

böckerna får det allt svårare att nå ut till bokhandeln. Ur ett geografiskt perspektiv tror

jag att det är lättare att sälja litterära böcker i storstäderna.106

Att god litteratur blir medfinansierad kan även beskrivas med uttrycket ”gungor och karuseller”, det

104 Ursel Allenstein, översättare, Hamburg. Intervju 2015-11-03, s. 131–132, fråga Översättningar generellt.
105 Squires 2009 [2007], s. 57.
106 Allenstein  2015-11-03, s. 131–132, fråga Översättningar generellt.
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vill säga att det som får höga försäljningssiffror kan finansiera det som inte säljer lika bra. Detta

uttryck förklarar  i  stor  utsträckning förlagsarbetet,  även om en ”bästsäljerism” pressas  fram på

förlagen enligt Rimm och Schneider.107 Trots detta övergripande arbetssätt finns exempel på när så

inte är fallet. Tydligast blir det i frågan om varför Fischer Verlag valde att sluta utge Sara Stridsberg.

Lågt intresse var en av faktorerna som redaktören Isabel Kupski nämnde, detta behandlas senare i

analysen.

Trots att Allenstein menar att intresset för Skandinavien är lågt, har hon märkt av en ökning.

Allenstein beskriver svenska böcker på den tyska marknaden på följande sätt:

Skandinavien får emellertid mer uppmärksamhet i Tyskland, intresset har ökat. När jag

säger att jag arbetar med svensk litteratur så tänker de flesta, jaha Hundraåringen eller

på deckare. Generellt tänker jag att de andra böckerna flyter med. Det finns bra förlag

som går i bräschen för svensk litteratur; vid sidan av Hanser har Btb en bra skandinavisk

utgivning. DVA ger till exempel ut Jonas Hassen Khemiris nya roman. Det är svårt att

generalisera vad förlagen söker efter; de är intresserade av bra berättelser som inte är för

komplexa.108

Även i tanken om uppmärksamhet finns ”gungor och karuseller” representerat. Detta knyter även an

till Svedjedals argument om att den framgångsrika svenska litteraturexporten har förberetts under

lång  tid  genom  den  uppmärksammade  barnlitteraturen  som  har  banat  väg  för  vuxenlitteratur.

Svedjedal menar att kriminallitteraturen har upplevt en egen multiplikationseffekt.109 Detta skulle

även kunna vara fallet för skönlitteratur: om kvalitativ litteratur från ett land får uppmärksamhet så

kan en trend skapas och bana väg för fler verk i samma anda. Böcker banar väg för nya böcker i en

positiv uppmärksamhetsspiral. Dessutom påpekar Allenstein att det finns förlag som intresserar sig

mer specifikt för svensk litteratur. Varken Fischer Verlags eller Hanser Verlags redaktörer uttryckte

ett specialintresse för svensk litteratur under intervjuerna, vilket kan tolkas som att intresset för

Stridsberg inte kom från att hon var just svensk utan ett starkt författarskap.

Redaktören Isabel Kupski svarar på frågan hur viktig översatt litteratur är för Fischer Verlag

och  den  tyska  marknaden  i  stort  på  följande  sätt:  ”[M]arknaden  bestäms  huvudsakligen  av

översättningar,  den  internationella  bokmarknaden  är  väldigt  viktig  för  S.  Fischer.  Tyska  och

internationella  författare,  både  inom  skönlitteratur  och  facklitteratur,  är  lika  viktiga  för  S.

Fischer.”110 Här tillskrivs i stället översatt litteratur en mycket stor roll på den tyska marknaden, i

jämförelse med Allensteins uttalande. Möjligtvis kan det röra sig om att Kupskis svar behandlar

107 Rimm 2014, s. 10–11. Schneider 2013, s. 237.
108 Allenstein, 2015-11-03, s. 131–132, fråga Översättningar generellt.
109 Svedjedal 2012, s. 57–58.
110 Isabel Kupski, Lektorin S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main. Mejlintervju 2015-10-29, s. 114, fråga 15.
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översättningar  i  stort,  vilket  även  inkluderar  angloamerikansk  litteratur  (som  i  många  länder

dominerar den översatta litteraturen) och att Allenstein syftade på svensk litteratur. Kupski tillade

att internationella och nationella författare är lika viktiga för Fischer Verlag. Detta är intressant, då

det kan ses som högst otroligt att Fischer, till skillnad från den övriga tyska marknaden, inte skulle

låta sig domineras av den internationella bokmarknaden i lika hög grad som andra förlag. Fischer är

ett allmänförlag och deras utgivning är bred. Därför kan detta uttalande ses som en förstärkning av

förlagets varumärke, som ska fungera som en garanti och locka trogna kunder.111 

Förläggaren  Tatjana  Michaelis  på  Hanser  Verlag  besvarar  frågan  om vikten  av  översatt

litteratur på följande vis:

Hanser har traditionellt sett satsat väldigt mycket på utländsk litteratur. Den första stora

bästsäljarframgången  var  med  Umberto  Ecos  roman  Rosens  namn.  Men  under  de

senaste åren har de tyska författarna blivit lika viktiga hos oss. Det glädjer oss desto mer

eftersom översatt litteratur dominerade den tyska marknaden (och även Hanser) under

1970- och 80-talen.112

Här syns en liknande hållning som Kupskis, nämligen att översatt litteratur i stort och inte enbart

skandinavisk  eller  svensk  litteratur  åsyftas.  Båda  redaktörerna  gör  ingen  skillnad  på  de  olika

språkområdena  inom  översatt  litteratur  utan  den  behandlas  som  en  enhet.  Här  finns  även  en

förklaring  till  varför  Kupski  väljer  att  lyfta  fram  den  tyska  litteraturen  i  förhållande  till  den

översatta. Om den tyska litteraturen tidigare varit svag finns det nu en större stolthet i att framhäva

den. Det gör även Michaelis i citatet ovan, vilket visar att det är viktigt att även lyfta fram den

inhemska litteraturen i förhållande till den översatta för att den senare inte ska återfå sin dominans. 

Översättaren och språkets makt

Ursel Allenstein hade sedan länge stått i  kontakt med Fischer Verlag när hon fick uppdraget att

översätta Stridsberg. Det var det första förlaget som hon översatte för.113 Kupski kommenterar valet

av översättare med att  de tidigare arbetat  tillsammans med Allenstein och att  hon är fantastisk.

Dessutom menar hon att Allenstein genast var entusiastisk över projektet.114 Allenstein har fortsatt

att översätta Stridsberg trots förlagsbytet. Michaelis på Hanser Verlag berättar att även hon kände

Allenstein sedan tidigare och att de arbetar bra tillsammans. Eftersom hon dessutom redan hade

översatt Stridsberg var valet en självklarhet.115 

111 Hoffmann 2013, s. 39–40.
112 Tatjana Michaelis, Lektorin Carl Hanser Verlag, München. Intervju 2015-11-25, s. 121, fråga 14.
113 Allenstein 2015-11-03, s. 124–125, fråga 1.
114 Kupski 2015-10-29, s. 111, fråga 3.
115 Michaelis 2015-11-25,  s. 115, fråga 3.
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Allenstein beskriver sin roll i samband med utgivningen av Traumfabrik på Fischer Verlag

på följande sätt:

Översättare har en förmedlarroll; de är även lektörer för de tyska förlagen. De flesta

redaktörerna kan inte språket, hos Fischer finns det ingen inhouse som kan svenska. Jag

läste  Drömfakulteten  och  rekommenderade  den.  Vissa  förlag  vill  inte  ge

översättningsuppdraget till lektören som rekommenderar boken. Så minskar risken att

en översättare enbart rekommenderar en bok för att hen själv gärna vill översätta den.

Så var det inte hos Fischer; jag skrev utlåtandet och fick översätta boken. Kanske fanns

det även andra förlag som var intresserade (det fanns minst ett till förlag).116

Det  som  saknas  på  förlaget  får  översättaren  bistå  med  och  det  innebär  framförallt

språkkompetensen. Översättaren är mer än bara den som fysiskt översätter ett manus; hen får även

agera  lektör  och  rådgivare  till  förlagen  som annars  inte  skulle  kunna  pröva  ett  verks  kvalité.

Allenstein fortsätter med att beskriva förhållandet mer ingående:

Jag rekommenderade den med själ och hjärta, jag var modigare förr. Översättare är ett

mellanled; agenturen vill sälja boken och då är vi som en andra gatekeeper. Länge fanns

inga agenturer i Sverige (eller Skandinavien), då upptäckte översättarna böckerna. I dag

finns nästan inga böcker som inte kommer via en agentur. I regel fungerar det så här:

agenturer  erbjuder  och  översättarna  är  förlagens  rådgivare.  Översättare  från  de

skandinaviska språken är mycket starkare sammanlänkade med den här processen än

översättare  från  franska  och  engelska.  Eftersom det  finns  för  få  översättare  från  de

skandinaviska  språken,  övertar  de  flesta  båda  uppgifterna  –  de  är  översättare  och

lektörer.117 

Översättaren hade förr agentens roll och upptäckte samt rekommenderade böcker till förlagen på

grund av den bristande språkkompetens inhouse, något som Svedjedal nämner när han skriver att

översättare kan vara typiska nodpersoner.118 I och med agenternas uppkomst så har detta förskjutits

och översättarna  har  i  stället  blivit  lektörer,  så  kallade  gatekeepers,  som skyddar  förlagen från

kvalitetsundermåliga utgivningar. Språket är nyckeln till översättarens dubbla roller.

På frågan om vilket inflytande förlaget hade på Allensteins översättningsarbete svarar hon:

116 Allenstein 2015-11-03, s. 124–125, fråga 1.
117 Ibid.
118 Svedjedal 2012, s. 64.
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Mycket lite. I början får man ett kontrakt där det står att man i översättningen ska vara

trogen originalet så mycket som möjligt, det är en riktlinje. Man borde alltså inte stryka

meningar  eller  ändra  kapitel  bara  så  där.  Lektoratet  är  den  svenska  redaktören.  I

Tyskland redigerar man mycket mer, i svensk genrelitteratur dyker det ofta upp fel som

åtgärdas i den tyska versionen. I Tyskland arbetar man i princip med en översättning

som vore den en originaltext. I genrelitteratur kan man ändra vokabulär om något är

felaktigt. Ibland kan man, i samråd med författaren, stryka personer och ändra saker i

händelseförloppet. Inom litteraturen görs nästan inga sådana ändringar eller så hanteras

de  mycket  varsammare.  Sedan  kontrollerar  korrekturavdelningen,  i  anslutning  till

redaktionen, grammatik och kommatering. Översättningars titlar ändras ofta, men det

gör inte översättaren utan förlaget. Jag hade exempelvis låtit Drömfakulteten vara, med

fabrik tänker man på Hollywood. De anspelar på Andy Warhols fabrik, men det ger ett

felaktigt intryck av bokens handling. Fakultet låter kanske för vetenskapligt och hade

avskräckt vissa läsare, därför ändrade det tyska förlaget titeln.119

Genrespecifika  regler  appliceras  på  kriminallitteratur  men  inte  på  kvalitetslitteratur.  Allenstein

påvisar även att  redigeringsarbetet  är  mer omfattande på tyska förlag än på svenska.  Dessutom

lyfter hon en viktig del av kulturförmedling: ändringar av verkets titel. Denna anpassas ofta till det

nya språkområdet, då en titel ibland kan innehålla kulturella referenser som inte betyder samma sak

för målpubliken. En annan faktor är att titlarna förenklas eller anpassas så att andra konnotationer

blir tydligare. I fallet  Drömfakulteten  har titeln ändrats till  Traumfabrik, det vill säga drömfabrik.

Som Allenstein påpekar har detta gjorts för att lyfta konnotationen Andy Warhol och ”The Factory”.

Detta syns även på omslaget av den tyska översättningen, som analyseras under rubriken Paratexter.

Översättarens synpunkter på dessa förändringar är intressanta eftersom hen är den som troligtvis

tillbringat mest tid tillsammans med verket och därför känner det bäst. Åsikterna om omslag och

titlar kan därför gå isär översättare och redaktörer emellan, då de har olika inställningar till verket. 

På Hanser Verlag tas vissa utgivningsbeslut på inrådan av översättaren – bokens titel väljs på

inrådan av översättaren, där både Allenstein och Michaelis skulle komma att ge förslag.120 Kupski

på Fischer Verlag svarar att omslag och baksidestexter väljs ut med hjälp av marknadsavdelningen

och  nämner  inte  översättaren  i  sammanhanget.121 Detta  pekar  på  att  översättaren  har  större

inflytande på Hanser Verlag än på Fischer Verlag. Allenstein var upprörd över vissa val som Fischer

gjorde i utgivningen av Darling River och på Hanser verkar de ta tillvara på hennes åsikter på ett

annat sätt.122 

Allenstein beskriver indirekt även samarbetet mellan internationella översättare som arbetar

119 Allenstein 2015-11-03, s. 127, fråga 3.
120 Michaelis 2015-11-25, s. 117, fråga 7.
121 Kupski 2015-10-29, s. 113, fråga 12.
122 Allenstein 2015-11-03, s. 132, fråga Omslagen. 
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med  samma  författarskap.  På  frågan  om  hon  samarbetar  med  Stridsberg  under  arbetets  gång

poängterar hon att hon alltid har många frågor till  henne och att hon träffar henne vid tillfälle.

Stridsbergs franska översättare är till stor hjälp: ”[D]en franska översättaren är redan klar och av

honom får jag svar på frågor som vi båda har haft. Jag tror att det är svårt för en författare att prata

om en bok som utkommit för länge sedan.”123 Här finns en implicerad idé om att översättare stöter

på likartade problem i sitt arbete, oavsett vilket målspråk de översätter till. Detta skulle betyda att

många frågor som översättaren har är länkade till källmaterialet och inte nödvändigtvis hur detta ska

te sig i översättning. Ett starkt översättarnätverk blir viktigt i dessa lägen då det kan vara lättare att

svara på frågor för en översättare som precis har arbetat textnära och har en mer aktuell bild av

verket än författaren. Som Allenstein påpekar så kan det vara svårt för författaren att besvara frågor

om ett verk som utgetts för länge sedan och då kan översättarens svar vara pålitligare. 

Den kulturella kontexten är en viktig ram för översättningsarbetet. Allenstein påpekar att de

två första böckerna av Stridsberg som hon översatte hade amerikanska kontexter snarare än svenska

(båda böckerna utspelar sig till största delen i USA). För Drömfakulteten läste hon in sig på 1960-

talet,  Valerie  Solanas  och  Andy  Warhol.124 Att  Stridsberg  är  en  svensk  författare  betyder  inte

automatiskt  att  hennes  verk  är  skrivna  med  en  svensk  kontext  som huvudtema.  Beckomberga

däremot  utspelar  sig  i  en  mycket  svensk  miljö,  där  själva  Beckomberga  är  ytterst  svensk-

konnoterande.  Allenstein  beskriver  sina  förberedelser  inför  arbetet  och  vissa  problem  med

översättningen som hon då arbetade med.

Beckomberga-kontexten  var  svår,  eller  snarare  att  översätta  den  psykiatriska

terminologin. Just nu läser jag en gammal handbok om sjukvården från 1930-talet. Jag

har även pratat  med den franska översättaren om begreppen. Den svenska och tyska

psykiatrin från den tiden liknade varandra. Inför arbetet läste jag mycket om boken. Det

svåra är att återskapa allt på tyska (till exempel ”Stora Mans”, kanske blir det översatt

till ”Manshus” eller ”Manspaviljongen”. Om det blir översatt måste ordet existera på

tyska).  I  översättningar till  tyska är  det  vanligare än  i  andra  språk att  man låter  de

skandinaviska begreppen stå kvar (till exempel ”kyrka” kommer jag att låta stå kvar). I

övrigt är Stridsbergs Beckomberga en egen värld, precis som i de andra böckerna. Den

speglar utvecklingen av socialstaten – Olof är en symbol för socialstaten. Allt detta är

viktigt  för  översättningen,  det  är  ett  eget  universum.  Jag  har  varit  tvungen  att  läsa

mycket om psykiatrireformen i Sverige.125

För  Beckomberga  var den svenska kulturella kontexten viktig framförallt eftersom det även finns

123 Allenstein 2015-11-03 s. 129, fråga 6.
124 Ibid., s. 128, fråga 4.
125 Ibid.
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tematiska kopplingar till det svenska samhällets utveckling i romanens undertext. 

Förläggarens roll

Förläggarens uppgift har tidigare beskrivits som att avgöra om ett manus är moget för utgivning

eller inte.126 Detta kan koncentreras till om förlaget vågar satsa på författarskapet eller inte och om

de tror att det kommer att löna sig genom antingen ekonomiskt eller kulturellt kapital. Kupski på

Fischer Verlag beskriver kortfattat hur de valde Stridsberg. Erbjudandet om Drömfakulteten kom via

Stridsbergs  agent  Hedlund Agency.  De valde att  påbörja utgivningen för  att  Stridsberg ”har  en

intressant kvinnlig/feministisk röst och därtill är hon en av de mest intressanta i Skandinavien”.127

Här lyfts det faktum att Stridsberg är skandinavisk. Detta är enda gången i intervjun som Kupski

poängterar Stridsbergs ursprung och då säger hon skandinavisk och inte svensk. Detta tyder på att

Stridsberg var en del av den översatta litteraturen på förlaget och när denna indelning finfördelades

placerade hon i gruppen ”skandinaviska författare”. Att hon är svensk verkar inte vara av någon

större betydelse.

Michaelis på Hanser Verlag förklarar att hon har känt till Stridsberg sedan hon först blev

aktuell för den tyska marknaden. Dock så hade hon inte vågat påbörja utgivningen vid det tillfället

eftersom hon var skeptisk när det kom till försäljningschanserna.128 När det blev känt att Stridsberg

sökte ett nytt förlag, sex år efter att Traumfabrik antagits av Fischer, blev hon övertygad om att det

var  Hansers  chans  att  påbörja  utgivningen.  Hon  fick  gång  på  gång  höra  positiva  saker  om

författarskapet  exempelvis  från  en  annan  författare  på  förlaget,  Aris  Fioretos,  som  uppskattar

Stridsbergs böcker väldigt mycket.129 Michaelis satte stor vikt vid Fioretos ord då de var en del i att

kunna skapa sig en uppfattning om hur starkt författarskapet är och vad detta kunde innebära för

förlaget. Det var ett sätt att beräkna Stridsbergs ekonomiska och kulturella värde på. Uttalandet är

därför ett exempel på det som Squires menar är svårt i förläggaryrket; att beräkna vilken bok som

kommer  sälja  eller  inte.130 Genom  att  ständigt  höra  positiva  saker  om  författarskapet  kunde

Michaelis dra slutsatsen att det var ett viktigt sådant som var värt att satsa på.

Både  Kupski  och  Michaelis  nämner  Stridsbergs  agent  i  intervjuerna.131 Broomans  och

Jiresch menar att kulturförmedlingens första fas,  introduktionen, allt oftare sker i en kommersiell

miljö.132 Att detta har skett i båda tyska fall tyder på att svenska agenter har den funktionen på den

tyska marknaden och allt fler författarskap introduceras via kommersiella vägar.

126 Hoffmann 2013, s. 37.  
127 Kupski 2015-10-29, s. 111, fråga 2.
128 Michaelis 2015-11-25, s. 115, fråga 1.
129 Ibid.
130 Squires 2009 [2007], s. 57.
131 Kupski 2015-10-29, s. 111, fråga 2. Michaelis 2015-11-25, s. 118, fråga 10.
132 Broomans och Jiresch 2011, s. 10.
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Förläggarens och redaktörens uppgifter är många och vitt skilda. Kupski på Fischer Verlag

ger  en  mycket  kort  sammanfattning  av  processen  för  en  boks  tillkomst:  ”[...]  processen  är

egentligen  alltid  densamma:  kontrakt,  texter  till  förlaget,  texter  till  programmet,  positionering,

företrädarkonferens,  redaktörsavdelning, produktion,  marknadsföring, författarläsningar,  press.”133

Hoffmann poängterar att  redaktörens arbete allt  mer börjar likna  project management  för att  så

många varierade uppgifter numera ingår i arbetet.134 Det mest intressanta i Kupskis uppräckning kan

anses  vara  positioneringen.  Detta  är  en  del  av  det  marknadsföringsperspektiv  som  Squires

presenterat.135 Marknadsföring genomsyrar hela processen och därför är positioneringen intressant

då den påverkar alla beslut i produktionen. Kupski valde att inte återkomma med svar på vidare

frågor om positioneringen, därför kommer dessa att utläsas ur de beslut som har fattats angående

paratexter och vad de konnoterar.

Positioneringen innebär en analys och bedömning av den tilltänkta publiken och vem verket

riktar sig till.  Kupski på Fischer Verlag besvarar frågan om vem den tilltänkta publiken var på

följande sätt: ”För få läsare. Först hoppades vi att särskilt kvinnor skulle läsa Stridsbergs böcker,

men  det  slog  tyvärr  fel,  försäljningen  var  dålig.”136 Även  Michaelis  på  Hanser  anser  att

Beckomberga snarare riktar sig till en kvinnlig publik:

Bokens tilltänkta publik är en litterär sådan. Därför passar Sara Stridsberg väldigt bra

hos Hanser. Det är svårt att ringa in det mer än så. Det är kanske snarare en kvinnlig

publik,  om man ser  till  identifikationspersonen i  boken.  Men det  säger  inte mycket

eftersom  det  hur  som  helst  snarare  är  kvinnor  än  män  som  läser  romaner.  Med

fackböcker görs en noggrannare målgruppsundersökning, inte med litterära böcker.137

Båda  redaktörerna  menar  att  Stridsbergs  verk  framförallt  riktar  sig  till  en  kvinnlig  publik.  En

kvinnlig identifikationsperson verkar innebära att en bok snarare riktar sig till kvinnor än till män.

Att Fischer riktade sig till den kvinnliga publiken syns framförallt i omslaget till  Darling River.

Detta kommer att avhandlas under rubriken Omslag. 

Det är känt att översatt litteratur i mångt och mycket är beroende av finansiellt stöd för att

kunna utges. Så ser framförallt situationen ut på mindre förlag i Sverige.138 Därför var detta även en

fråga som ställdes under intervjuerna, då det är ett intressant perspektiv inte minst ur en komparativ

133 Kupski 2015-10-29, s. 113, fråga 9.
134 Hoffmann 2013, s. 37–38.
135 Squires 2009 [2007], s. 2–3.
136 Kupski 2015-10-29, s. 112, fråga 5.
137 Michaelis 2015-11-25, s. 117, fråga 8.
138 Urban Lindstedt, ”Kvalitetsförlag helt beroende av kulturstöd”, Svensk Bokhandel 2006-11-07, 

http://www.svb.se/nyheter/kvalitetsforlag-helt-beroende-av-kulturstod (2016-11-07).
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synvinkel.  Kupski  på Fischer  Verlag svarar  endast  nej  på  frågan om det  fått  finansiellt  stöd.139

Michaelis på Hanser Verlag däremot svarar att de hoppas på översättningsstöd från Kulturrådet då

detta är  till  stor hjälp när  man gör en kalkyl  för en översatt  bok.140 Det kan därför anses vara

intressant  att  Kupski  svarar  nej  på  frågan,  framförallt  i  relation  till  att  de  valde  att  sluta  utge

Stridsberg. Möjligheten kvarstår att hon missuppfattat frågan, men det är trots allt anmärkningsvärt

att hon svarar nej.

En  väsentlig  fråga  inför  intervjuerna  var  varför  Fischer  hade  valt  att  upphöra  med

utgivningen av Stridsberg. Kupski svarar följande: 

Vi var väldigt intresserade av Stridsbergs nya bok. Tyvärr kunde vi inte göra så mycket

för författaren som vi hade önskat, trots att hon innehade Samuel Fischer-professuren

som brukar leda till att utländska författare blir uppmärksammade i Tyskland. Hos ett

annat  förlag,  som  hon  ju  genast  hittade,  passar  hon  kanske  bättre  och  får  mer

uppmärksamhet.141

Kupski  svarar  även  att ”[I]ntresset  var  tyvärr  alldeles  för  lågt”;  varken  läsare,  branschen  eller

medier visade ett tillräckligt stort intresse.142 I uttalandet antyds att Stridsberg eventuellt inte riktigt

passade in hos Fischer. Det är även tydligt att de var intresserade av  Beckomberga men av olika

anledningar  inte  kunde  fortsätta  med  utgivningen.  Översättaren  Allenstein  kommenterar

förlagsbytet:

Hos Fischer stod redaktionen helt bakom Stridsberg, men man stötte på strukturer hos

marknadsavdelningen  där  det  inte  går  vidare  oavsett  hur  entusiastisk  man  är.  Det

behöver inte nödvändigtvis vara så att den är svårsåld i bokhandeln, utan att den hela

tiden vidareförs som sådan. Engagemanget för en bok måste genomsyra alla avdelningar

på förlaget för att den ska komma till bokhandeln (och på det sättet även till läsaren).

Beckomberga  är  varmare,  alla  tre  har  mycket  energi  och känslomässighet,  men den

berör på ett annat sätt. I mitt utlåtande skrev jag att den var den mest lättillgängliga

boken. Det handlar också om hur mycket man gör för författaren. Jag tror att Stridsberg

var för smal för Fischer och att den sålde för lite.143

Detta skulle kunna anses vara den mest utförliga förklaringen till varför Fischer Verlag valde att

upphöra med utgivningen. Allenstein belyser motsättningar inom förlag som sällan syns utåt. En

139 Kupski 2015-10-29, s. 111, fråga 4.
140 Michaelis 2015-11-25, s. 116, fråga 4.
141 Kupski 2015-10-29, s. 112, fråga 7.
142 Ibid., s. 114, fråga 14. 
143 Allenstein 2015-11-03, s. 133, fråga Förlagsbytet.
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författare kan bli märkt med etiketten ”svårsåld” och den blir sedan omöjlig att komma bort från.

De  initiala  uppfattningarna  om ett  författarskap kan  vara  det  som avgör  framtiden  för  hen  på

förlaget. Marknadsavdelningen styrs av tanken om försäljning och kan bevisligen komma i konflikt

med redaktören.  Maktkampen som vanligtvis  förknippas  med andra delar av litteraturbranschen

finns  följaktligen  även inom förlagen själva.  När  konflikten  varar  tillräckligt  länge  finns  ingen

annan utväg än att ge upp författarskapet, vilket var det som hände med Stridsberg. Utifrån detta

kan även slutsatsen dras att det var av ekonomiska skäl som Fischer valde att avsluta utgivningen.

Som Kupski betonar flertalet gånger var intresset för lågt vilket ledde till att Stridsberg inte sålde

tillräckligt.  Allt  detta  kan  härledas  till  begreppen  ekonomisering  och uppmärksamhetsekonomi.

Schneider  menar  att  förlagens marknadsavdelningar  satsar  på topptitlar  som säljer  hos  de stora

bokhandelskedjorna och att  de är de viktiga titlarna för förlagens överlevnad.144 Titlar som inte

stämmer  överens  med  detta  tenderar  därför  att  ligga  i  riskzonen.  Johannsen  poängterar  att

ekonomiseringen av litteraturen innebär ett påskyndande av arbetsprocessen hos förlagen vilket i sin

tur  leder  till  att  gamla  värden luckras  upp.  Något  som tidigare  har  värderats  högt  är  att  knyta

författarskap till det egna förlaget.145 Fischer verkar därför påverkas mycket av ekonomiseringen

eftersom  de  2010  trots  allt  valde  att  påbörja  utgivningen  av  Stridsbergs  verk.  Eftersom

uppmärksamheten närmast betraktas som en egen valuta är det ödesdigert för en roman att inte få

just  uppmärksamhet.146 Därför fäster  Kupski en sådan vikt vid att  Stridsberg inte  möttes av ett

tillräckligt stort intresse. Det i sig blir ett argument för att avsluta utgivningen. Schneider nämner att

vissa förlag tenderar att stå över det ekonomiska fokuset. Hon nämner viktiga kulturella förläggare

som genom historien har värnat om att knyta författare till förlaget och satsa på författarskapet, det

vill  säga  deras  samlade  verk.147 Bland  dessa  viktiga  förläggare  nämns  Samuel  Fischer,  som

grundade förlaget 1886.148 Detta till trots valde Fischer Verlag att avsluta utgivningen av Stridsbergs

verk, utan hänsyn till att de är allmänt kända för att ta sig an ett helt författarskap. De har byggt upp

sitt varumärke kring detta stabila anseende, med en backlist som aldrig blir inaktuell.149 

Det har tidigare nämnts att Fischer ingår i Holtzbrinck-koncernen och denna har genomgått

förändringar under hösten 2016. Samtliga förlag som ingår i koncernen har bildat en ledningsgrupp

som har som uppgift att diskutera gemensamma problem. Holtzbrincks profil bygger på att det råder

konkurrens förlagen emellan, och ändå har denna typ av ledningsgrupp bildats. Den nytillträdda

VD:n  Joerg  Pfuhl  kommenterade  gruppens  formande  med  att  den  inte  kommer  att  påverka

144 Schneider 2013, s. 238–239.
145 Johannsen 2013, s. 66–68.
146 Schneider 2013, s. 242.
147 Ibid., s. 241. 
148 S. Fischer Verlage, ”Die Fischer Verlage”, http://www.fischerverlage.de/verlage (2016-11-21).
149 Schneider 2013, s. 241.
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konkurrensen som byggts upp förlagen emellan, och att samma konkurrens är koncernens vinnande

koncept.150 Det kan dock inte bortses från att ett förlagsöverskridande samarbete på detta sätt kan

komma att påverka förlagens värderingar. Möjligtvis kan detta även komma att påverka de enskilda

förlagen  i  fråga  om  ekonomi  och  försäljningsprognoser.  Detta  kan  ses  som  ett  led  i

ekonomiseringen av litteraturen där förlagen behandlas som vilket annat bolag som helst.

Redan nu syns en trend i att smala författarskap får det allt svårare att överleva på Fischer.

Det bör därför påpekas att Fischer gick emot sin profil när de valde att avsluta samarbetet med

Stridsberg.  Kanske  ansåg  de  att  författarskapet  var  tillräckligt  betydelselöst  för  den  tyska

marknaden och att de på så sätt inte behövde räkna med en försämring av varumärket. Ett annat

alternativ skulle vara att de inte längre har råd att fortsätta med utgivningen som de tidigare gjort. I

relation till att Kupski svarade blankt nej på om de fått finansiellt stöd för utgivningen så skulle

detta ha kunnat vara annorlunda om de hade sökt stöd från Kulturrådet. Fallet kan ses som ett led i

ekonomiseringen av litteraturen, där de ekonomiska kapitalet spelar en större roll än det kulturella.

Frågan är vad som kvarstår av Fischer i slutändan: ett urholkat varumärke med god profit?

Michaelis  på  Hanser  Verlag  beskriver  hur  det  kom sig  att  de  tog  över  utgivningen  av

Beckomberga:

Fischer gav ut den första och den andra boken, men Stridsberg dröjde sig kvar i mitt

minne. Fischer hade förköpstur även på den tredje boken. Jag ville inte konkurrera om

författaren med Fischer, men när det stod klart att Fischer definitivt hade tackat nej till

Beckomberga, införskaffade jag mig ett lektörsutlåtande och köpte boken.151

Med tanke på att Kupski påpekar att intresset för Stridsberg var alldeles för lågt, inte bara från

läsare utan även från branschen, verkar detta inte stämma överens med Michaelis åsikter. Hon har

tvärtom varit intresserad av Stridsberg från det att hon blev aktuell för tysk utgivning och hade lagt

henne på minnet. Kupskis svar ter sig i förhållande till Michaelis något förenklat.

Vissa  tyska  förlag  framhävs  som särskilt  kvalitetsbetonade  i  den  före  detta  förläggaren

David Marc Hoffmanns uppsats i Literaturbetrieb. Han menar att skönlitterära författare ofta söker

ett  ”förläggar-hem”  som  de  vill  stanna  hos,  och  skönlitterära  förlag  försöker  att  behålla  sina

författare långsiktigt. På så sätt finns det typiska Suhrkamp-, Hanser- och Stroemfeld-författare som

är sina förlag trogna. I varje fall är de personliga kontakterna mellan författare och redaktörer av

största vikt.152 Michaelis nämner detta i intervjun. Hon säger att på Hanser arbetar de långsiktigt

150 Buchreport, ”Joerg Pfuhl formiert sein Team für »übergreifende Themen«”, 
https://www.buchreport.de/2016/09/16/joerg-pfuhl-formiert-sein-team-fuer-uebergreifende-themen/ (2016-09-20).

151 Michaelis 2015-11-25, s. 115, fråga 2.
152 Hoffmann 2013, s. 35.
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med sina författare.153 Denna långsiktighet syns även i utgivningsprocessen som är ovanligt lång hos

Hanser Verlag. Allenstein skickade in det färdiga manuset våren 2016 och ett år senare kommer den

färdiga boken att utges.154  Långsiktigheten står i stark kontrast till det som uppdagats om Fischers

förhållningssätt, trots att Fischer anses vara ett kvalitetslitterärt förlag i Tyskland.

Michaelis beskriver indirekt ett tankesätt på förlaget om att författare i säsongskataloger inte

får  likna varandra för mycket  eftersom de då står i  konkurrens  med varandra.  Under intervjun

nämndes ofta Aris Fioretos som var aktuell på förlaget med  Mary i tysk översättning. Michaelis

nämner att Stridsberg eventuellt skulle utges hösten 2016 men att hon inte ville att Fioretos skulle

vara i samma katalog: ”[T]vå svenska litterära romaner skulle stå i vägen för varandra.”155 Detta är

ett typexempel på redaktörens eller förläggarens avvägningar som görs för att  positionera det nya

författarskapet i förlagets katalog. Dessutom är detta en försäljningsavvägning; en katalog får inte

ha får många liknande titlar samtidigt. Två svenska författare i samma säsongskatalog är en för

mycket.

En annan intressant aspekt av utgivning är det som inte har varit  aktuellt  för utgivning.

Stridsbergs debutroman Happy Sally (2004) har inte nämnts i någon intervju och verkar därför inte

ha varit aktuell för översättning. Detta visar på hur beroende författare är av uppmärksamhet som

når ut över språkgränserna. Stridsberg fick internationellt genomslag när hon fick Nordiska rådets

litteraturpris för  Drömfakulteten. Pris är ofta en viktig kvalitetsmarkör och anledningen till att ett

verk  överhuvudtaget  får  internationell  uppmärksamhet.  Detta  knyter  även  an  till  Schneiders

uppmärksamhetsekonomi. Att välja att utge översatt litteratur som redan har fått uppmärksamhet

kan  räknas  som ”säkra  kort”  och  kan  därför  säljas  lättare.156 Möjligen  är  detta  ytterligare  en

förklaring till varför Fischer Verlag valde att påbörja utgivningen, även om det sedan visade sig att

försäljningen inte blev tillräckligt bra i förlagets mått mätt. Vad som måste sägas i sammanhanget är

att  Fischer  Verlag  trots  allt  vågade  satsa  på  Stridsberg  2010.  Det  visar  att  hon  fick  mycket

uppmärksamhet och att de trodde på henne, åtminstone från redaktörernas sida.

153 Michaelis 2015-11-25, s. 120, fråga 13.
154 Allenstein 2015-11-03, s. 133, fråga Förlagsbytet.
155 Michaelis 2015-11-25, s. 116, fråga 6.
156 Schneider 2013, s. 238–239.
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Agentens påverkan

Samarbetet med Albert Bonniers förlag spelar i fallet Sara Stridsberg ingen roll då alla

rättigheter  ligger  hos  Hedlund  Agency.  Allt  förhandlas  via  agenturen.  Men  vi  har

naturligtvis även direktkontakt med Bonnier.  Eva Bonnier  var  nyligen på besök hos

Hanser, med anledning av en fest för Lars Gustafsson. Det är viktigt att vi tar hand om

kontakterna  med  våra  författares  förlag  och  agenter.  Jag  kommer  bra  överens  med

Magdalena Hedlund, hon var länge på Norstedts avdelning för utlandsrättigheter och vet

precis hur det fungerar på ett förlag. Jag arbetar gärna tillsammans med henne.157

Michaelis uttrycker respekt för Hedlund Agency då de länge har samarbetat och eftersom agenturen

förstår hur branschen fungerar. Hon framhäver deras roll som branschkollegor, något som hon inte

anser att alla agenter är. Hon besvarar frågan om det är lättare att samarbeta med agenter på följande

sätt:

Nej,  det  är  inte  nödvändigtvis  lättare  med  agenturer,  ofta  måste  man  förklara  hur

beslutsprocessen på ett förlag fungerar. I Sverige har vi ett ytterligare problem – här

finns  det  alldeles  för  många  agenter,  nästan  fler  agenter  än  intressanta  böcker.  På

bokmässorna ska jag träffa minst sex agenter från Sverige, hur ska det gå till? Jag är ju

inte  bara  ansvarig  för  Sverige,  Norge  och  Danmark  utan  även  Frankrike,  Ryssland,

Israel och många andra länder. Antalet svenska litterära agenter är överdrivet. Även i

Tyskland finns det  agenter för de tyska författarna,  men jag tror att de är färre än i

Sverige!158

Förtroende för kollegor är viktigt inom litteraturbranschen. Michaelis är inte särskilt positivt inställd

till agenter. Det är tydligt att hon anser att de svenska agenterna är alldeles för många till antalet och

vet  för  lite  om hur  förlagsarbetet  fungerar.  För  förläggarna  verkar  agenterna  i  många  fall  ha

inneburit mer problem än nytta. I dagsläget förlitar sig inte förlagen på deras åsikter utan vill ha

utlåtande från andra parter, till exempel översättare. Michaelis beskriver själv att hon har tagit in

lektörsutlåtanden  innan  hon  valde  att  påbörja  utgivningen  av  Beckomberga.159 Den,  enligt

Michaelis, enorma tillväxten på svenska agenter specialiserade på utlandsrättigheter kan ha att göra

med en snöbollseffekt där författare och agenter i Sverige vill utnyttja framgångsvågen från många

svenska kriminalförfattare. 

Det  finns  även  ett  annat  perspektiv  på  agenten  än  förläggarens,  nämligen  författarens.

Författaren Angelika Overath beskriver författarens syn på agenten i sin uppsats i Literaturbetrieb.

157 Michaelis 2015-11-25, s. 118, fråga 10.
158 Ibid., s. 119, fråga Är det lättare att samarbeta med agenturer.
159 Ibid., s. 115, fråga 2.

50



Den författare som vill bli framgångsrikt utgiven i dag behöver en agent. Hon menar att sedan hon

fick en agent har hon ett skydd gentemot förlaget, då hon inte behöver förhandla om pengar och

kontrakt.  I  stället  kan  hon  koncentrera  sig  på  att  skriva.  Overaths  agent  får  15  procent  av

förlagsförskottet och agenten ser till att förskottet blir så högt som möjligt. Overath själv hade aldrig

kunnat förhandla sig till den typen av förskott.160 Detta ger en mer nyanserad bild av agenten. För

förlagen  må  agenten  vara  ett  irritationsmoment  som  inte  alltid  har  rätt  uppfattning  om  hur

förlagsvärlden fungerar, men för den enskilde författaren kan agenten närmast betraktas som ett

skydd. Faktumet kvarstår att Michaelis upplever ett överflöd av svenska agenter i jämförelse med

många andra länder och språkområden.

Marknadsföring – aktiva val eller kulturell kontext?

Hoffmann nämner i sin uppsats att förläggare och redaktörer ofta famlar i blindo när det kommer till

marknadsföring,  framförallt  vid  valet  av  titel  och  omslag.  Ofta  är  det  helt  andra  faktorer  som

påverkar om en bok säljer bra eller inte; det kan ligga helt utanför förläggarens arbete. Det kan röra

sig om oberäkneliga saker som recensioner, att boken blir omtalad i teve eller på radio, topplistor,

tidsanda och populära teman. Därför försöker förlagen att skapa en stark profil, så att kunden kan

återkomma till förlaget när hen söker något nytt att läsa. Förlaget ska vara en kvalitetsgaranti för

den typen av bok som just de utger.161  Hanser Verlag har en stark kvalitetslitterär profil, något som

Allenstein nämner i  intervjun. Dessutom har de nära relationer till  tidningars kultursidor och är

kända för  att  få  uppmärksamhet  för  ”svår”  litteratur.162 Allt  detta  kan summeras  till  att  Hanser

Verlag har en stark kvalitetslitterär profil.

Som tidigare nämnts har även Fischer Verlag en kvalitetslitterär profil, något som verkar

sättas på prov av ekonomisering. Redaktören Kupski beskriver marknadsföringen som de gjorde i

samband med Stridsbergs utgivningar: ”[M]arknadsföringsbudgeten var väldigt begränsad, eftersom

det  inte  var  några  stortitlar  eller  tyngdpunkter  i  utgivningen.”163 Traditionellt  sett  används

marknadsföring  som  en  förstärkning,  det  vill  säga  att  det  som  redan  har  potential  att  sälja

marknadsförs för att öka försäljningen. Eftersom Stridsberg inte hade några stortitlar på förlaget

fick dessa heller inte en stor marknadsföringsbudget. Kupski beskriver att Stridsberg endast var

involverad i författarläsningar.164 Att Stridsberg reste till Tyskland för författarläsningar kan i allra

högsta  grad  ses  som  marknadsföring.  Författarläsningar  anses  av  många  vara  kulmen  av

160 Overath 2013, s. 27–29. 
161 Hoffmann 2013, s. 39–40.
162 Allenstein 2015-11-03, s. 133, fråga Förlagsbytet.
163 Kupski 2015-10-29, s. 113, fråga 11.
164 Ibid., s. 113, fråga 13.
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litteraturens  ekonomiseringen  då  de  innebär  ett  skapande  och  stärkande  av  författarens

varumärke.165 Även  denna  del  av  Fischers  utgivning  av  Stridsberg  kan  betecknas  som  starkt

påverkad av litteraturens ekonomisering.

Nästan ett år efter att intervjuerna med Allenstein och Michaelis genomförts kontaktade jag

dem och bad om en kort uppdatering om var de befann sig i utgivningsprocessen av Beckomberga. I

september  2016  hade  översättningsmanuset  lämnats  in  och  korrekturen  var  i  sitt  slutskede.

Michaelis skriver att ”[N]ästa måndag kommer jag att presentera romanen på ett möte med våra

förlagsrepresentanter. Mycket hänger på förlagsrepresentanternas reaktioner, eftersom det är de som

ska placera  boken i  bokhandeln.”166 Schneider  lyfter  att  de  som har  den  egentliga  ekonomiska

makten i den tyska litteraturvärlden är bokhandelskedjorna.167 Michaelis kommentar går därför hand

i  hand  med  detta  argument.  Eftersom  det  är  bokhandelskedjorna  som  köper  in  den  största

kvantiteten  måste  förlagen  övertyga  dem  om  just  deras  böcker.  Förlagsrepresentanterna  är  av

yttersta vikt för att förlagets katalog ska bli uppmärksammad av bokhandeln. Därför är det viktigt

att entusiasmera representanterna.

Paratexter

Under intervjun i november 2015 svarar Michaelis att den tyska titeln för Beckomberga ännu inte

var bestämd:

Det kan jag inte sia om i dagsläget. Det bestäms först när det tyska manuset är färdigt

och efter att vi har läst det. Ursel Allenstein kommer att ge förslag och jag likaså. Sedan

hålls  ett  möte  tillsammans  med  förläggare,  redaktörsavdelningen  och

marknadsavdelningen där vi bestämmer den rätta titeln. Den blir i varje fall avstämd

med författaren.168

I september 2016 hade titeln fastslagits: ”Efter diskussion med författaren har vi bestämt oss för den

tyska  titeln  'Det  stora  hjärtat',  ett  ledmotiv  i  romanen,  eftersom institutionen  Beckomberga  är

nästintill obekant här.”169 På tyska heter romanen Das große Herz.  Processen med urvalet av titel

inkluderar översättaren så väl som författaren själv. Översättaren spelar även en viktig roll, då hen

är  en  av  dem som känner  materialet  mycket  väl.  Dessutom godkänns  den  översatta  titeln  av

författaren. Något som kan nämnas i sammanhanget är att den engelska titeln kommer att vara The

165 Auguscik 2013, s. 108–109. 
166 Tatjana Michaelis, Lektorin Carl Hanser Verlag, München. Mejlintervju 2016-09-19, s. 122.
167 Schneider 2013, s. 238–239.
168 Michaelis 2015-11-25, s. 117, fråga 7.
169 Michaelis 2016-09-19, s. 122.
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Gravity of Love och utgavs på MacLehose Press i november 2016.170 Vad som är än mer intressant

är att den franska översättningen har valt att behålla den exakta titeln  Beckomberga – Ode à ma

famille (2016).171 Den franska och den engelska utgåvan har samma omslagsbild, om än annorlunda

beskurna, men komplett olika titlar. Den tyska titeln knyter snarare an till den engelska där ”det

stora hjärtat” kan sammanlänkas med den stora kärleken. De översatta titlarna blir förenklade för att

målpubliken lättare ska kunna relatera till  dem. Som Michaelis poängterar fungerar inte platsen

Beckomberga som konnotation för en tysk publik. Därför har de valt att ändra titeln och anpassa

den till ett mer allmänmänskligt tema i romanen.

I november 2015 säger Michaelis även att: ”Sara Stridsberg behöver inte se baksidestexten

eftersom hon inte kan tyska, men vi visar henne omslaget.  Med Fioretos är det annorlunda, han kan

språket och läser även översättningen. Därför är han mycket mer involverad.”172 Stridsberg har rätt

att ha en åsikt om omslaget men är inte involverad i baksidestexten på grund av språkbarriären.

Omslag

Omslagen är en viktig del av peritexten som möter den eventuella läsaren. De färger och bilder som

används  signalerar  olika  saker  och  det  är  därför  betydelsefullt  att  analysera  dem och  jämföra

originalet med översättningen. Dessutom är det intressant att få redaktörernas perspektiv på hur

skapandeprocessen fungerar på förlaget. Michaelis på Hanser Verlag beskriver hur omslaget skapas:

Baksidestexten  kommer  jag själv  att  skriva.  Men först  skriver  jag katalogtexten  till

bokhandlare och pressen. Då pratar jag även om den med översättaren och texten blir

omläst och redigerad många gånger av kollegor inhouse. Katalogtexten i lätt redigerad

och  utökad  form används  oftast  till  baksidestexten.  Omslaget  görs  av  vår  inhouse-

grafiker. Han utformar de flesta av våra omslag. Det börjar med ett omslagsmöte där jag

kortfattat presenterar boken och eventuellt redan föreslår ett motiv. Även detta sker i en

större grupp så att även de andra avdelningarna (reklam, sälj och PR) kan uttrycka sina

åsikter.173

Omslaget kommer att skapas specifikt för Hanser vilket innebär att det troligtvis inte kommer att

likna den engelska eller franska översättningen. Möjligheten kvarstår att samma bild kommer att

användas. Dock så kommer omslaget inte att vara lika mörkt som originalet.  Michaelis besvarar

frågan om hur svenska och tyska omslag skiljer sig från varandra på följande sätt:

170 MacLehose Press, ”Sara Stridsberg elected to the Swedish Academy”, 2016-05-14, 
http://www.maclehosepress.com/2016/05/14/sara-stridsberg-elected-to-the-swedish-academy/ (2016-11-08).

171 Gallimard, ”Beckomberga”, http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Du-monde-entier/Beckomberga 
(2016-11-08).

172 Michaelis 2015-11-25, s. 120, fråga 12.
173 Ibid., s. 119–120, fråga 11.
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Tyska omslag är ofta ljusare än omslagen på originalutgåvorna. De flesta svenska Lars

Gustafsson-omslagen till exempel är alldeles för mörka för den tyska smaken. De ljusa

omslagen fungerar bättre i Tyskland. Omslagssmaken är annorlunda i varje land. Det

händer  sällan  att  man  övertar  ett  originalomslag.  Vi  kanske  gör  det  med  Mary av

Fioretos, det är ett väldigt fint omslag som också faller den tyska publiken i smaken.174

Michaelis  påpekar  att  den  tyska  och svenska  smaken  skiljer  sig  åt  och  att  mörka  omslag  inte

fungerar  i  Tyskland.  Eftersom  Beckomberga  har  ett  mörkt  omslag i  original,  lär  översättningen

skilja  sig  från det.  Översättaren Allenstein nämner sin  reaktion på Fischers omslag av  Darling

River: ”Darling River-omslaget med de långa kvinnobenen förmedlar egentligen exakt motsatsen

till det som författaren vill säga med boken. Jag var chockad när jag fick se det, men då var det

redan  för  sent  för  att  protestera  mot  det.  Båda  böckerna  har  ljusare  omslag  på  tyska  än  på

svenska.”175 Reaktionen vittnar dels om att Allenstein inte var en del av omslagsprocessen, dels om

att hon tyckte att de hade missuppfattat romanens innehåll i tolkningen. 

Drömfakultetens omslag kan analyseras ur en peritextuell synvinkel. Omslaget visar en rad

kvinnligt-konnoterande klichéer: rosor, spets, rosa, söta djur (kattungar) och kvinnliga stereotyper

som modersrollen  (katten  och dess  unge).  Där  syns  även två  cowboys  som försöker  tämja  en

stegrande häst. Bilden kan ses som en metafor för att ”tämja ett vilddjur” och paralleller kan direkt

dras till romanens innehåll om att Valerie Solanas vägrade definieras utifrån stereotyper och var

”vild”. Hon rättade sig inte efter traditionella kvinnoroller. På omslagsbilden finns en teve-skärm

där en strand syns,  vilket även det är  en direkt hänvisning till  romanens innehåll.  Alla bildliga

referenser på omslaget är direkt hämtade ur romanen. Titeln och författarnamnet står i lika stor

punktstorlek. Genette menar att författarnamnets storlek på omslaget beror på hens rykte. Det finns

även en rad olika sätt för förläggare att öka författarens synbara popularitet genom att modifiera

storleken  på  namnet.176 I  please-insert  nämns  Sara  Stridsbergs  namn  i  samband  med

romankaraktären Valerie Solanas.

Traumfabriks omslag  konnoterar  något  helt  annat  än  originalet.  Titeln  syftar  på  Andy

Warhols studio ”The Factory” och detta återspeglas i bilden på omslaget. Bilden är en typisk New

York-konnoterande  tegelbyggnad  med  tydliga  brandstegar, framställda  i  popkonst-stil.  Samtliga

delar för tankarna till Andy Warhol, inte Valerie Solanas som romanen handlar om. Det finns inga

egentliga  hänvisningar  till  bokens  innehåll  förutom  Warhol-referensen  (som  är  svag  då  det

egentligen är Solanas relation till Warhol som står i fokus i romanen). På det tyska omslaget syns

inte samma mångfald i referenser som på det svenska, tvärtom har man försökt renodla budskapet

174 Michaelis 2015-11-25, s. 120, fråga Omslag Tyskland/Sverige.
175 Allenstein 2015-11-03, s. 132, fråga Omslagen.
176 Genette 1997 [1987], s. 39.
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till ett enda tema.  Detta kan ses som ett försök att göra innehållet mer lättillgängligt. Genom att

fokusera på ett tema förenklas budskapet och kan göra en svårsåld, svensk roman mer tillgänglig.

Dessutom är det av största vikt att konnotationen är tydlig och skapar igenkänning hos målpubliken.

Andy Warhol är en mycket tydligare och mer lättillgänglig referens än Valerie Solanas, därför har

omslaget  förenklats  för  målpubliken.  Romanens  titel  står  i  betydligt  större  punktstorlek  än

författarnamnet. Detta signalerar att författaren är mindre känd och att titeln är det som ska väcka

intresse hos den eventuella läsaren. I please-insert nämns inte Stridsberg, men namnet finns med i

ett presscitat på romanens baksida.

Det svenska omslaget för Darling River har en metabild, en ”bild i bilden”, på omslaget. En

ung, vit, kvinnligt-konnoterande person, håller en svartvit bild på en kvinnligt-konnoterande kropp

som går upp ur vatten bland vasstrån. Personen som håller bilden är avklippt från näsan och uppåt

så att ögonen inte syns. Personen är blond med mörkt underhår och står utomhus eftersom grönska

syns i bakgrunden. Detta fotografi är centrerat på omslaget och satt mot en svart bakgrund. Titeln

står  i  större  punktstorlek  än  författarnamnet.  I  please-insert  finns  ett  stycke  om Stridsberg och

hennes litterära framgångar i form av pris hon har tilldelats.

Det tyska omslaget för  Darling River  var det som översättaren Allenstein reagerade starkt

negativt  på.177 Utgåvan har  plockat  upp  Lolita-referensen och har  starka  konnotationer  till  den

romanen. Den visar en av berättelserna i romanen, nämligen den med Lo och hennes far som gör

nattliga utflykter i bil. På omslaget syns en bilhuv och på denna sitter en ung flick-konnoterande

person med utsträckta ben. Färgerna är varma och går i gult, orange, lila och rött. I jämförelse med

originalet konnoterar omslaget snarare underhållningslitteratur än kvalitetslitteratur, inte minst ur en

svensk synvinkel. Därför reagerade Allenstein så pass starkt när hon såg omslaget; det stämmer inte

överens med innehållet. Omslaget konnoterar snarare chick-lit, underhållningslitteratur riktad till en

kvinnlig publik, än kvalitetslitteratur. Detta är besynnerligt då en läsare som förväntar sig chick-lit

knappast skulle bli nöjd med att läsa kvalitetslitteratur eller tvärtom. Det ser ut som ett försök från

förlagets sida att popularisera innehållet och göra det mer lättillgängligt för målpubliken. Det kan

även  vara  på  detta  sätt  som marknadsavdelningen  försökte  fånga  upp  den  kvinnliga  publiken.

Dessutom är det, likt  Traumfabrik, endast ett tema som framhävs ur romanen.  Lolita-referensen

signalerar kulturellt kapital och trovärdighet vilket på det sättet även stärker romanens kulturella

kapital. Referenserna till Warhol och Nabokov fungerar som kvalitetsmarkörer och ska garantera

målpubliken att romanerna är värda att läsa. Viktigt är att båda omslagen har förenklats när de har

översatts  och  presenterats  inom  ett  nytt  språkområde.  Titeln  står  i  en  större  punktstorlek  är

författarnamnet. I please-insert nämns Stridsbergs namn i förhållande till en Lolita-referens.

177 Allenstein 2015-11-03, s. 132, fråga Omslagen.
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I oktober 2016 presenterades delar av uppsatsens analys på en workshop i Gent inom ramen

för samarbetet U4.178 Forskarna som var närvarande under presentationen blev upprörda när de såg

omslaget till den tyska översättningen av  Darling River. Deras starka reaktioner stämmer överens

med det som Allenstein sade under intervjun, nämligen att omslaget konnoterar något helt annat än

bokens innehåll. Vissa poängterade att det inte var konstigt att Fischer inte hade lyckats bättre med

försäljningen om de  valde  att  marknadsföra  en kvalitetslitterär  bok på kultursidorna  med detta

omslag.  De  menade  att  få  kultursidesläsare  uppskattar  den  typen  av  omslag  som  konnoterar

underhållningslitteratur. 

I november 2016 publicerades omslaget till Das große Herz på Hanser Verlags hemsida. På

omslaget syns en spiraltrappa som leder upp till en öppning mot en klarblå himmel. I den runda

öppningen syns  en  fågel  som liknar  en  fiskmås.  Trappan syns  ur  ett  underifrånperspektiv  som

skapar en svindlande känsla av att det är långt till ”himlen”. Omslaget går i mörka toner av brunt.

Titeln följer  trappans rundning (med den grammatiskt inkorrekta stavningen av  große med ss i

stället  för  ß,  av  layout-skäl). Författarnamnet  är  i  något  mindre  punktstorlek  än  titeln  och

genreindikationen i samma punktstorlek som förlaget. Omslagsbilden ger en känsla av att det är en

lång, instängd och otrevlig väg att gå för att nå upp till himlen. Himlen kan tolkas som friheten,

möjligtvis även döden med tanke på romanens innehåll. Fågeln är en traditionell symbol för frihet.

Bilden skapar en känsla av att befinna sig längst ned i en brunn och titta upp mot himlen. Detta

skulle även kunna vara en metafor för psykisk ohälsa och känslan av att inte kunna komma ur det

tillståndet,  eller  den bokstavliga psykiatrin.  Omslagsbilden lyfter  inte  titeln  på samma sätt  som

Fischers omslag tidigare gjort. I stället för en direkt tolkning av titeln, eller den starkaste kulturella

konnotationen,  har  Hanser  valt  en  mer  poetisk  tolkning  av  romanens  innehåll.  Denna  mer

svårtillgängliga bild gör att romanen snarare konnoterar kvalité och skönlitteratur än som i Fischers

fall  genrelitteratur.  Hansers  omslag  kan  tolkas  som mer  trogen romanen än  ett  försök att  vara

kommersiellt gångbar. I presentationstexten på Hansers hemsida står överst ett recensionscitat från

Svenska  Dagbladet som  hyllar  Stridsberg  och  kallar  henne  en  av  de  bästa  svenska

samtidsförfattarna. I texten benämns Stridsberg som ”den svenska författaren”. Detta skiljer sig från

hur Fischer Verlag valde att presentera Stridsberg, då de inte fokuserade på hennes nationalitet.

Eftersom Hanser förknippas med översättningar är det naturligt för dem att framhäva författarens

nationalitet. Detta är en viktig del av deras varumärke som ska säkerställa att läsare fortsätter att

köpa deras böcker.179 I please-insert nämns ord som fångas upp av omslagsbilden. Dels benämns

Beckomberga som både ett slott och ett fängelse, dels nämns även ”själens avgrundsdjup”. Båda

178 U4, ”Cultural Transfer Research”, http://www.u4network.eu/index.php/cluster/humanities/1321-cultural-transfer-
research (2016-11-25).

179 Hoffmann 2013, s. 39–40.
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dessa saker återspeglas i den långa spiraltrappan som leder upp till en ljuspunkt.180

Omslaget är inte likt originalet. Det svenska omslaget har ett fotografi av en skogskantad

väg som är centrerat mot en svart bakgrund. På vägen står en manligt-konnoterande person och ett

barn, som kan tolkas som två av romanens huvudpersoner. Beckombergas omslagsbild är betydligt

mörkare än det på Das große Herz, den senare är dessutom målad och inte ett fotografi. Detta är den

enda svenska romanen som har genreindikationen ”roman” på omslaget.   

Media

Medias påverkan på förlagsarbetet är utan tvekan av stor vikt. Kupski på Fischer Verlag besvarar

frågan om media var av stor betydelse för arbetet med utgivningen av Stridsberg verk: ”Självklart,

pressarbetet är något av det viktigaste inom förlagsarbetet. Tyvärr blev recensionernas påverkan på

försäljningen försvinnande liten.”181 Kupskis svar poängterar att trots aktivt arbete med media, gav

detta ingen inverkan på försäljningen. Det har skrivits  en del epitexter om Stridsberg inom det

tyskspråkiga  området.182 Det  är  uppseendeväckande  att  Kupski  valde  att  direkt  sammanlänka

recensioner med försäljningssiffror. Enligt detta uttalande verkar det inte finnas ett egenvärde i att

romanerna  trots  allt  blev  recenserade.  Kulturjournalisten  Alexandra  Kedves  skriver  i

Literaturbetrieb att det är svårt att säga vilken effekt recensionerna kommer att få, det går varken att

påverka  eller  förutse.183 Hon  menar  att  tidningsrecensioner  sällan  har  någon  inverkan  på

försäljningssiffror  och  att  bokhandlarna  bekräftar  detta.184 Casanova  i  sin  tur  påpekar  att

litteraturkritikerna är de som upprätthåller och har bestämt ”criteria of literary legitimacy”, det vill

säga att kritikerna har skapat det litterära värdet.185 Detta må vara sant till viss del eftersom de utan

tvekan tidigare har skapat det litterära värdet, men Basting menar att kritikernas åsiktsmonopol har

ifrågasatts  och  urlakats  av  lekmannamässig  kritik  på  internet.  Basting  poängterar  även  att

kultursidorna allt mer rör sig från litteraturbevakning mot rena marknadsföringsstrukturer.186 Detta

är synligt i Kupskis uttalande där hon verkar likställa recensioner med marknadsföringstexter och

var besviken på deras påverkan. Det kan även vara så att kultursidorna inte spelar en lika viktig roll

för Fischer Verlag som för exempelvis Hanser Verlag. 

180 Hanser Literaturverlage, ”Das große Herz”, https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/das-grosse-herz/978-3-
446-25453-4/ (2016-11-30).

181 Kupski 2015-10-29, s. 112, fråga 6. Uttrycket Pressearbeit har översatts till ”pressarbete” i brist på bättre svensk 
motsvarighet. Ordet innefattar allt marknadsföringsarbete som riktar sig till pressen.

182 Några finns samlade under rubriken Författarens position i Bakgrund.
183 Alexandra Kedves, ” Ist das Feuilleton relevant für die Entstehung guter Bücher? ”, Philipp Theisohn och Christine 

Weder (red.), Literaturbetrieb – Zur Poetik einer Produktionsgemeinschaft, München: Wilhelm Fink Verlag 2013, s. 
46.

184 Ibid., s. 42. 
185 Casanova 2004 [1999], s. 22. 
186 Basting 2013, s. 49.

57



Broomans och Jiresch definierar receptionen som den femte fasen av sex i en framgångsrik

kulturöverföring.  Även  de  poängterar  att  det  är  svårt  för  förlagen  att  förutse  resultatet  av

recensioner. De menar även att olika förlag har olika stora möjligheter att marknadsföra verk om

man ser till ekonomiskt kapital. I den femte fasen kan verk hamna i en gråzon eller karantän om de

inte får tillräckligt med uppmärksamhet för att detta ska kunna påverka försäljningen. Detta kan

direkt sammanlänkas till Kupskis svar om recensionernas bristande påverkan på försäljningen. Det

är därför troligt att Stridsberg hamnade i en karantän eftersom hon inte nådde den sjätte och sista

fasen  av  kulturöverföringen.  Den  sista  fasen  är  den  essentiella  post-utgivningsreceptionen  där

författarens position inom det nya litterära fältet konsekreras. Hade Stridsbergs position varit stark

så hade hennes inflytande på den tyska marknaden varit stor och Fischer skulle inte ha valt att

avsluta utgivningen.187

Michaelis beskriver Hansers förhållande till kultursidorna:

Litteraturkritiken  är  väldigt  viktig  för  oss.  Framförallt  tryckt  media,  de  stora

kultursidorna,  men  även  radio  (Deutschlandfunk  till  exempel)  och  de  få

litteraturprogrammen i teve som fortfarande existerar. Till exempel har det schweiziska

programmet  Literaturclub  ganska  stor  inverkan;  om  en  Hanser-bok  har  blivit  väl

omtalad märker vi ofta av en försäljningseffekt efter att programmet sänts. Hanser är ett

press-känsligt förlag, om pressen rynkar på näsan åt en bok så kommer det att påverka

försäljningen. Ett förlag som till exempel Diogenes har andra principer och där fungerar

många böcker  även  utan  pressen.  Eller  ta  till  exempel  Btb.  För  Hanser  däremot  är

recensionerna på kultursidorna väldigt viktiga. Jag själv köper ofta böcker som jag har

upptäckt via en recension på kultursidorna och tycker verkar intressanta.188

Hansers varumärke bygger på kultursidorna och deras läsare. Detta konstaterar även Allenstein med

en annan intressant aspekt: ”Jag är nyfiken på hur Sara Stridsbergs roman kommer att utvecklas på

Hanser; förlaget är känt för att  få in svår litteratur på kultursidorna eftersom det har en litterär

profil.”189 Hanser  är  alltså  känt  för  sin  kvalitetslitterära  profil  och  deras  arbetssätt  att  få  in  sin

litteratur på kultursidorna. Michaelis nämner andra förlag som arbetar på andra sätt. Diogenes är ett

schweiziskt förlag där alla skönlitterära omslag är formgivna efter samma mall. De har en stark

populärkulturell  prägel  på  sin  utgivning  och  balanserar  upp  detta  med  att  ha  en  bred

klassikerkatalog.190 De har sina trogna läsare och är inte lika starkt beroende av kultursidorna då de i

stället  har  byggt  ett  starkt  varumärke  utanför  dem.  Hansers  kulturella  kapital  är  beroende  av

187 Broomans och Jiresch 2011, s. 13.
188 Michaelis 2015-11-25, s. 118, fråga 9.
189 Allenstein 2015-11-03, s. 133, fråga Förlagsbytet.
190 Diogenes, ”Bücher”, http://www.diogenes.ch/leser/titel.html (2016-11-11).
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kultursidorna då de är tätt sammanlänkade. Detta påminner om Wagner på The Times, som anser att

hennes roll som kritiker är ”influencing her readers and creating an audience for the book”.191 Den

synen delar Michaelis då hon anser att kultursidorna är den viktigaste mediala platsen för Hansers

böcker. Michaelis sätter en större tilltro till kultursidornas effekt än Kupski vilket kan bero på att

hon har starkare band till dem eller bättre kontaktmöjligheter.

Michaelis  kommenterar  uppmärksamheten  Stridsbergs  verk  fått  i  media  under  tiden  de

utgavs på Fischer Verlag, och adderar även en framtidsvision:

På Fischer  blev  det  tyvärr  små försäljningssiffror  och  hittills  inte  heller  något  stort

medieuppbåd.  Fischer  gav  upp  författaren  på  grund  av  att  framgången  uteblev.

Självfallet vill jag ändra detta, Stridsberg ska få sitt genombrott i Tyskland. Och om vi

inte lyckas med den här boken, så blir det med nästa. Vi arbetar långsiktigt med våra

författare. Jag kommer att göra allt för bra recensioner, PR och bokhandlare. Om inte så

hade det varit fel av mig att anta boken.192 

Här syns en framtidstro på författarskapet i sin helhet. Trots att det tidigare har visat sig svårt för

Fischer att skapa medial uppmärksamhet kring Stridsberg så tror Michaelis att det kommer att gå,

förr eller senare. Tilläggas bör att intervjun hölls innan Stridsberg blev invald i Svenska Akademien.

Michaelis självsäkerhet kan kopplas samman med att Hanser Verlag har goda förutsättningar att få

recensioner då de arbetar tätt tillsammans med kultursidesredaktionerna. Möjligheten kvarstår att

Stridsberg kommer att kunna nå den sjätte fasen i kulturöverföringen tack vare Hanser Verlag, detta

återstår att se.193

I mejlsvaret från september 2016 lyfter Michaelis ännu en gång kultursidorna som en viktig

del av Beckombergas spridning: ”[J]ag tänker att den här boken framförallt kommer att bli känd via

pressen och jag är säker på att den kommer att få mycket fina recensioner.”194 Michaelis visar en

självsäker inställning till att Beckomberga kommer att få medial uppmärksamhet.

191 Squires 2009 [2007], s. 65.
192 Michaelis 2015-11-25, s. 121, fråga 13.
193 Broomans och Jiresch 2011, s. 13.
194 Michaelis 2016-09-19, s. 122.
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Den svenska utgivningen av Silke Scheuermann

Översatt litteratur

För många mindre förlag är översatt litteratur ett sätt att konkurrera med större förlag. Förläggaren

Svante Weyler beskriver värdet av översatt litteratur för förlaget:

För mig är översatt litteratur helt avgörande för jag har min identitet i det. Via översatt

litteratur  är  det  också  lättast  att  ta  sig  in  på  marknaden.  Det  är  en  väldigt  strikt

hackordning i  vilken  författare  skickar  in  sina  manus.  Vi  hamnar  lite  längre ned  på

skalan. Vi får ungefär ett manus om dagen och ger ut ungefär en debutant vartannat år.

För ett ungt förlag är det svårt att komma upp i turordningen, författarna som kommer

till oss har ofta haft kontakt med de större förlagen innan. Översatt litteratur är därför

avgörande. Den litteraturen spelar en helt annan roll för världen än på den ekonomiska

marknaden.195

Weyler beskriver en hackordning förlagen emellan som innebär att mindre och yngre förlag har

svårare att locka till sig svenska författarskap. Författare vill i mångt och mycket bli utgivna på de

större förlagen och väljer mindre förlag i andra hand. Detta kan försvåra urvalsprocessen för ett

mindre förlag, eftersom färre verk är aktuella för utgivning och avvägningen om det kulturella och

ekonomiska kapitalet kan bli svårare att göra.196 Weyler beskriver även den översatta litteraturen

som en väg in på marknaden för nya förlag,  just  av den anledningen att  det är  lättare att  hitta

intressanta utländska författarskap att översätta om det inte finns tillräckligt många inhemska att

välja  bland.  Beroende  på  förlagsprofil  kan  översatt  litteratur  vara  helt  avgörande  för  förlagets

överlevnad. Weyler poängterar även att översatt litteratur har ett egenvärde som är viktigare än de

ekonomiska värdena.  Det  kulturella  kapitalet  väger  tyngre än det  ekonomiska och leder  till  en

starkare position inom det litterära fältet.

På frågan vilken roll tysk(-språkig) litteratur spelar i Sverige svarar Weyler följande:

Tysk litteratur spelar en marginell roll. Just nu är det lite större intresse. Det är en öppen

hållning, men jag tror inte att särskilt många följer den specifikt. Det är få förläggare,

kritiker och författare som följer tysk litteratur. Det vill inte säga att det finns anti-tyska

tendenser, så är det inte. Jämförelsevis kan sägas att fransk litteratur inte heller spelar

någon stor roll. I Sverige är vi ändå öppet sinnade mot översatt litteratur.197 

Weyler menar att tysk litteratur inte är ett område som får mycket uppmärksamhet i Sverige, men att

195 Weyler 2016-01-20, s. 136, fråga 9.
196 Hoffmann 2013, s. 37.
197 Weyler 2016-01-20, s. 137, fråga Tysk litteratur.
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det verkar finnas en tysk litteraturtrend som pågår just nu. Han fortsätter med att beskriva synen på

tysk litteratur i Sverige:

Tyskland har aldrig varit en storsäljare, även om tysk litteratur förknippas med kvalité.

Många  tyska  klassiker  går  bra,  till  exempel  har  Thomas  Mann  fått  någon  slags

renässans. Hans Fallada har kanske kommit via USA igen.198 

Dessutom  tillägger  han  senare  att  Juli  Zeh  inte  har  ”sålt  mer  än  2000  ex.,  trots  att  hon  är

välrenommerad.”199 Detta ger en hänvisning om vilka siffror det faktiskt rör sig om när det kommer

till försäljning av tysk litteratur i Sverige. Tyska klassiker har fått en renässans i Sverige och Weyler

påpekar att tysk litteratur förknippas med kvalité. Att få har tysk litteratur som specialintresse och

att den förknippas med hög kvalité konnoterar kvalitetslitteratur och högt kulturellt kapital. Som

tidigare nämnts är det svåra och smala ofta en del av det som betecknas som högt kulturellt kapital

då det signalerar att alla inte har tillgång till det och är därför exklusivt. Kanoniserade klassiker

signalerar  även de högt  kulturellt  kapital  då de utgår  från litterär  bildning.  Om en viss  typ  av

litteratur är känd för hög kvalité och klassiker konnoterar detta per automatik högt kulturellt kapital,

vilket  Weyler  påpekar  kan  stå  i  kontrast  till  ekonomiskt  kapital.  Det  som Casanova  menar  är

anledningen till  den tyska litteraturens dalande i  popularitet  i  Storbritannien,  ”heaviness  and an

absence of humour and style” tycks inte vara något som påverkar den här typen av utgivning.200

Däremot kan det vara en anledning till att böckerna inte blir bästsäljare.

Timmen mellan hund och varg var den första romanen av Scheuermann som Weyler utgav.

Han berättar  att  ”[U]pplagan låg på  1500 inbunden och 1500 pocket.  Sedan dess  har  siffrorna

minskat, alla minskar. Översatt litteratur minskar, det är bara barn och ungdom som ökar. Vi har

minskat  med  48  procent  sedan  starten.”201 Alla  förlag  minskar  i  omsättning  och  alla  upplagor

krymper, menar Weyler. På frågan varför översatt litteratur minskar svarar han följande:

Svårt  att  säga,  uppmärksamheten  minskar  egentligen  inte.  Kanske  beror  det  på

konkurrens  från  andra  medier,  som  teve.  Kvalitets-teve  har  aldrig  funnits  tidigare.

Många tror att det är ett ökat intresse beroende på artiklars storlekar i tidningar, men det

är oklart. Några förlag är bättre på att sälja översättningar än andra.202 

Kopplingen mellan uppmärksamhet och minskad försäljning av översatt litteratur är det första som

198 Weyler 2016-01-20, s. 136, fråga Varför minskar översatt litteratur.
199 Ibid., s. 137, fråga 12.
200 Casanova 2004 [1999], s. 167–168.
201 Weyler 2016-01-20, s. 135–136, fråga 6.
202 Ibid., s. 136, fråga Varför minskar översatt litteratur.
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nämns.  Vad  som  är  intressant  är  förhållandet  mellan  intresse  och  uppmärksamhet.  Ökad

uppmärksamhet innebär inte automatiskt ett ökat intresse. Weyler poängterar själv att många tror att

det  finns  ett  ökat  intresse  på  grund  av  hur  stort  utrymme  artiklar  om översatt  litteratur  får  i

tidningar, men att det i själva verket är oklart om intresset har ökat. Än en gång är det tydligt att

uppmärksamhet på kultursidor inte automatiskt leder till en ökad försäljning.203 Schneider skriver i

Literaturbetrieb att utgivningarna ökar men att antalet läsare inte ökar i samma takt vilket har lett

till  att  förlagens  upplagor  har  minskat  som  följd.204 Svensk  Bokhandel  publicerade  2015  års

förslagsstatistik i november 2016. Den visade att förlagens försäljning för första gången på fyra år

ökade. Förläggarföreningens statistik visade en ökning med fyra procent och  Svensk Bokhandels

egen statistik, som innefattar 361 förlag, visade blygsamma en procent. De stora förlagsgrupperna

har framförallt dragit ned på kostnader och gjort besparingar vilket innebar att när försäljningen

samtidigt steg gav det utslag i form av högre vinster.205 Kanske skulle den ökade försäljningen även

kunna innebära en vändning för de mindre förlagen. 

Översättaren och språkets makt

I vissa fall kan översättare väljas av ekonomiska anledningar. Framförallt mindre förlag kan spara

stora utgifter genom att själva översätta de verk som de vill utge. Weyler beskriver varför han valde

att översätta den första boken han utgav av Scheuermann, Timmen mellan hund och varg: 

Till viss del var det av ekonomiska skäl som jag översatte, även om jag aldrig skulle ta

på mig en översättning om jag inte visste att den skulle kunna hålla en bra kvalité. Det

påverkade  urvalet  till  viss  del;  jag  valde  böcker  som  jag  skulle  kunna  översätta.

Översättning hinner jag inte nu. Men det fördjupade engagemanget som förläggare och

skapade en större energi för boken. Det gjorde att jag kunde mycket mer om hennes

författarskap.206

Weylers språkkunskaper gjorde det möjligt för honom att översätta verket på egen hand och därmed

göra vissa ekonomiska besparingar. Att han själv skulle översätta påverkade även urvalet, då han

inte  ville  välja  titlar  som han  själv  inte  kunde  översätta  till  en  viss  kvalité.  Aspekten  att  det

fördjupade hans engagemang som förläggare är intressant, då en förläggare normalt inte lägger ned

lika mycket tid på en text som en översättare måste göra. 

De två påföljande verken som Weyler förlag kom att utge av Scheuermann översattes av

Lena Hammargren. Weyler förklarar hur det kom sig att Hammargren fick överta översättningen:

203 Kedves 2013, s. 46.
204 Schneider 2013, s. 237–239.
205 Djurberg och Ahlström, ”Med vind i seglen”, s. 20.
206 Weyler 2016-01-20, s. 135, fråga 3.
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”Lena Hammargren fick jobbet för att jag inte hann översätta längre. Jag ville även hjälpa nya tyska

översättare, det är roligt att skola in nya. Det finns en ny generation som måste få jobb.”207 När det

andra verket av Scheuermann skulle utges valde Weyler att överlåta översättningen till en yngre

förmåga och inför detta även låta henne skriva ett utlåtande om novellsamlingen. Trots Weylers

egen språkkompetens valde han att låta en ny översättare överta författarskapet då han inte längre

hade tid för översättningen.

Lena Hammargren beskriver kortfattat hur det kom sig att hon översatte Rika flickor. Under

sin  utbildning  hade  hon  varit  i  kontakt  med  många  olika  förläggare  och agenter  för  att  få  en

överblick om vilken tysk litteratur som skulle utges på svenska. Så kom hon även i kontakt med

Weyler: ”[J]ag fick läsa Rika flickor, gav mitt utlåtande om den och skrev korta sammanfattningar

om de enskilda novellerna. Min åsikt var att majoriteten av novellerna var så pass bra att den borde

ges ut.”208 Hon fick även agera lektör innan det stod klart att novellsamlingen skulle utges. På det

sättet fick hon ge sin åsikt om verket och vara en del av utgivningsbeslutet.

Enligt Hammargren fanns det andra personer som påverkade hennes översättning mer än vad

förlaget gjorde: 

Jag fick inga särskilda riktlinjer från förlaget. Svante Weyler var redaktör för de båda

böckerna, så på det sättet var han inblandad. Det har funnits andra viktiga personer för

arbetet. Aimée Delblanc på översättarprogrammet vid Södertörn var viktig, särskilt för

den  första  boken.  På  ett  sätt  var  hon  en  större  påverkan  än  förlaget,  i  alla  fall  i

översättningen. Gruppen på Södertörn formade mig som översättare.209 

Personliga  mentorer  spelar  ibland  en  större  roll  för  den  enskilde  översättaren  än  förlaget.

Utbildningen gav tydligare riktlinjer  om hur  Hammargren skulle  förhålla  sig  till  texten än vad

förlaget gjorde. Detta kan tolkas som respekt för yrkeskunnigheten för översättaren från förlagets

sida. 

Hammargren stötte på vissa överraskningar i sitt arbete med översättningen av den tredje

utgivningen,  romanen  Shanghai  Performance.  Hon  jämför  den  med  en  annan  roman  som hon

arbetade med vid samma tidpunkt:

207 Weyler 2016-01-20, s. 137, Fråga 10.
208 Lena Hammargren, översättare och förläggare Novellix förlag, Stockholm. Intervju 2016-05-11, s. 138, fråga 1.
209 Ibid., s. 138–139, fråga 3.
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Ungefär samtidigt som jag arbetade med Shanghai Performance fick jag uppdraget att

översätta Brott av Ferdinand von Schirach för Bonniers. Jag minns att jag trodde att von

Schirach  skulle  bli  den  enklare  boken att  översätta,  men det  visade  sig vara  precis

tvärtom. Hans korthuggna språk var svårare att översätta än Scheuermanns. I hennes fall

handlade det  mycket om att  hitta rätt  ton och det visade sig att jag låg nära hennes

språk.210 

Hammargren ger uttryck för att ett verk kan ligga mer eller mindre nära den egna översättarens stil.

Detta är en aspekt av översättarens arbete som antingen kan försvåra eller underlätta processen.

Valet av översättare är därför mycket viktigt, då förlaget vill ha den bästa möjliga översättningen.

Som Svedjedal påpekar är en kvalitativ första översättning essentiell för att författarskapet inte ska

ratas  av  målpubliken.211 Valet  av  en  skicklig  översättare  som kan  hantera  varierande  stilar  är

väsentligt för förlagens arbete med utgivningen av översatt litteratur.

Förståelse för den tyska kulturella kontexten var ett ämne som diskuterades under intervjun

med Hammargren. Hon menar att hennes egen förståelse för kulturen och författarskapet var viktig i

hennes arbete:

[...] jag hade inte gjort särskild research utan jag hade en relation till Tyskland sedan

tidigare. Jag hade nog inte vågat ta mig an översättningar om jag inte hade utsatts för

dess kultur. Det innebär inte nödvändigtvis att bo i landet, men jag känner att jag har

haft nytta av att ha bott i Berlin. Scheuermann var en av de yngre författarrösterna och

det var en miljö som jag hade rört mig i. Det hjälpte mig att veta hur yngre pratar med

varandra, men självklart kan sådan information också hämtas från att se på teve eller

liknande. På så sätt var Scheuermann en bra början för mig. Jag fick jobba betydligt mer

med von Schirach, där behövde jag även göra research om rättsväsendet på ett  helt

annat sätt. Jag gick på rättegång och hade kontakt med domare till exempel.212

Hammargren hade en grundförståelse för den tyska kulturen som hon hade fått genom att ha bott i

Berlin. Att vara bekant med ett yngre språk och hur människor egentligen talar, lyfter hon som en

essentiell del av att kunna göra en rättvis översättning. Förståelsen är viktig för att översättaren ska

kunna genomföra sitt arbete. Översättningen bör hålla hög kvalité då detta är sammanlänkat med

uppfattningen om författarskapet.213 

Inför  utgivningen  av  Rika  flickor  skrev  Hammargren  ett  lektörsutlåtande  för

novellsamlingen och korta sammanfattningar om novellerna. Dessa dubbla roller upplevde hon inte

210 Hammargren 2016-05-11, s. 138–139, fråga 3.
211 Svedjedal 2012, s. 64–67.
212 Hammargren 2016-05-11, s. 139, fråga 4.
213 Svedjedal 2012, s. 65.
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enbart som översättare utan även i sitt yrkesliv i stort; hon är även förlagschef på och grundare av

Novellix förlag. Novellix har utgett en av novellerna i  samlingen  Rika flickor  och Hammargren

berättar hur det kom sig:

Jag hade översatt novellerna i  Rika flickor, samt noveller av Ferdinand von Schirach.

2011 var temat tyska för bokmässan i Göteborg och det var helt enkelt ett guldläge att ge

ut fyra tyska noveller i samband med detta. Då fick de uppmärksamhet i samband med

mässan,  men  de  tillhör  inte  till  våra  storsäljare  och  de  har  inte  fått  mycket

uppmärksamhet av media sedan dess. Jag skulle inte säga att de var tidsbundna, eftersom

vår  utgivning  skiljer  sig  från  andra  förlag.  Vår  backlist  är  alltid  aktuell  och  vi

kombinerar hela tiden äldre och nyare noveller med varandra i olika ”fyror”.  På det

sättet blir novellerna inte tidsbundna, även om de kan ha varit särskilt aktuella när vi gav

ut dem.214 

Scheuermanns novell fick ytterligare spridning genom att Novellix inkluderade den i en ”fyra”.215

Det momentum som uppstod i och med det tyska temat på bokmässan i Göteborg 2011 skapade viss

uppmärksamhet  för  novellen,  men  sedan  dess  har  intresset  inte  varit  högt.  Den  här  typen  av

tidsbegränsad trend kan även ses som en av olika faktorer som förläggare värderar när de avgör om

ett verk är lämpligt för utgivning eller inte.216 Hammargren poängterar förlagets levande backlist

som en styrka för att novellen skulle kunna komma att bli aktuell igen i framtiden.  

Förläggarens roll 

Som tidigare  konstaterats  innebär  en  viss  ordning  i  originalutgivningen  inte  att  den  översatta

utgivningsordningen måste vara den samma. I stället skapas en möjlighet för urval och förlagen kan

välja  vilket  verk  som passar  för  utgivning  vid  vilken  tidpunkt.  Rika  flickor  var  Scheuermanns

prosadebut  men  Timmen  mellan  hund  och  varg  var  den  roman  som först  utgavs  på  svenska.

Utgivningen av översatt litteratur innebär en större frihet för förlagen. Förläggarens huvuduppdrag,

att göra ett urval, blir därför ännu tydligare i översatt litteratur. Weyler redogör för sina åsikter om

de olika verken han utgivit av Scheuermann:

214 Hammargren 2016-05-11, s. 140, fråga Om Krig eller fred, Scheuermanns Novellix-novell.
215 Novellix utgivning är uppbyggd av så kallade ”fyror” där fyra enskilda noveller utges och marknadsförs 

tillsammans.
216 Hoffmann 2013, s. 37 och 39–40.
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Det finns en extrem samtidskänsla i  Timmen mellan hund och varg,  både i relationen

mellan de kvinnliga huvudpersonerna och i samhällsskildringen. Den är framstående.

Rika  flickor  och  Shanghai  Performance  är  inte  riktigt  lika  starka.  I  Rika  flickor är

hälften av novellerna bra, Shanghai Performance är sämre. Scheuermann är bra på natt

och svart, det mörka. Jag har inte gett ut det senaste, även om jag har som princip att

hålla på länge med en författare. Det visar sig alltid när man stiger in för tidigt i ett

författarskap. Toleransen på marknaden för en lite sämre bok är  minimal.  Det är en

komplicerad utgivning. Min utgivning är helt subjektiv, det skiljer sig mycket från ett

stort förlag. På Norstedts kan man inte prägla på samma sätt. Ett stort förlag har ett

bredare uppdrag.217 

Weyler beskriver en viss besvikelse över Scheuermanns litterära utveckling och konstaterar att han

satsade på ett för ungt författarskap. Han har därför valt att inte utge det senaste av Scheuermann då

han anser att marknaden har en ytterst låg tolerans mot en något sämre bok. Dessutom nämner han

att han har för vana att arbeta länge med ett författarskap och detta till trots valt att inte utge hennes

senaste romaner. Svante Weyler är en person med högt kulturellt kapital inom det svenska litterära

fältet, och till viss del även internationellt sett. Han medverkar ofta i expertpaneler i teve, inte minst

när Nobelpriset i litteratur tillkännages.218 När Weyler förlag såldes till Natur & Kultur hösten 2015

blev detta mycket uppmärksammat i medier, inte minst i branschtidskriften Svensk Bokhandel (som

dessutom hade Svante Weyler på omslaget). När han fattar beslut tas de emot som välgrundade och

noga  uttänkta.219 Ändå  kan  det  tyckas  märkligt  att  han  inte  har  fortsatt  med  utgivningen  av

Scheuermann. Som tidigare nämnts är kvalitetsförlag beroende av det höga kulturella kapital som

långvariga samarbeten med författare innebär.220 Möjligtvis är situationen annorlunda för mindre

och större förlag. Om Weyler förlag fortsätter att utge romaner som inte tolereras av marknaden,

kan detta i stället verka mer skadligt för det kulturella kapitalet än vad fortskridandet skulle ha

inneburit. Eftersom den totala utgivningen på ett mindre förlag är begränsad, värderas varje enskild

roman  mycket  tyngre  och  bidrar  i  en  högre  grad  till  det  samlade  kulturella  (och  ekonomiska

kapitalet). Romanerna försvinner inte i en massa av utgivningar utan måste i större utsträckning stå

för sig själva. Det är därför en väldigt svår avvägning om förlagets kulturella kapital stärks eller

försvagas av att upphöra med utgivningen. Eftersom Weyler dessutom påpekar att tysk litteratur

följs av få i Sverige, är riskerna små för att skapa irritation över den upphörda utgivningen.

Hoffmann  beskriver i Literaturbetrieb den typiska vardagen på ett allmänutgivande förlag.

217 Weyler 2016-01-20, s. 134, fråga 2.
218 Sebastian Folcker, ”Expertpanelens reaktioner på årets vinnare”, SVT Kultur 2016-10-13, 

http://www.svt.se/kultur/bok/varldens-reaktioner-pa-arets-vinnare (2016-11-09).
219 Laxgård, ”Svante Weyler”, s. 20–27.
220 Johannsen 2013, s. 66–68 och Schneider 2013, s. 242.
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Han menar att fem till tio procent av alla manus som skickas in till förlaget är värda utgivning.

Somliga  upptäcks  via  insända  manus,  andra  via  mer  eller  mindre  seriösa  rekommendationer.

Förläggaren tar rekommendationer på allvar om de kommer från kollegor.221 Weyler upptäckte Silke

Scheuermann på just detta sätt: 

Jag har bra kontakt med Schöffling, inom branschen får man förtroende för ett antal människor.

Det  var  Kathrin Scheel  på utlandsrättigheter  på  Schöffling som rekommenderade.  [...]  Jag

känner även Klaus Schöffling bra, som är förlagschef. Så läste jag Timmen mellan hund och

varg och blev förtjust. Det hela var ett helt normalt förlopp.222

Weylers personliga kontakter med utländska förläggare och förlag är ett sätt som han upptäcker

intressant litteratur på. Ett förlags avdelning för utlandsrättigheter fungerar i mångt och mycket som

en agentur: avdelningen erbjuder författarskap eller verk till förlag utomlands som de tror skulle

kunna vara intresserade. Det bygger på att förlagen har ett gott samarbete och vet vilken typ av

litteratur som kollegorna skulle kunna vara intresserade av. Weyler påpekar även att han känner

förlagschefen Klaus Schöffling personligen. Dessa kontakter  kan vara avgörande för ett  förlags

överlevnad, särskilt om det är ett litet sådant.

Hoffmann  tar  särskilt  upp  en  intressant  punkt,  och  det  är  bandet  som  skapas  mellan

författaren och hens redaktör. Redaktören blir författarens försvarsadvokat gentemot förlaget och

det är inte ovanligt att en författare byter förlag om redaktören byter arbete.223 Detta har vi sett

exempel  på även i  Sverige:  Klas Östergren följde 2014 sin förläggare Stephen Farran-Lee från

Albert Bonniers till Natur & Kultur.224 Exempel som kan ses som särskilt aktuella, var de författare

som följde med Svante Weyler när han lämnade Norstedts och startade Weyler förlag, exempelvis

Péter Esterházy. Weyler nämnde även i intervjun att Juli Zeh följde med honom från Norstedts.225

Det som kan antas här är att det kanske inte är förlaget i sig som är det väsentliga för en författare,

utan samarbetet med redaktören. 

Vidare fäster Hoffmann stor vikt vid lektoratet, det vill säga redaktören. Bra redaktörsarbete

är  inte  synligt  för  läsaren.  Han beskriver  redaktörens  arbete  som allt  mer  börjar  likna  project

management, då det är mycket mer än enbart texten som faller på redaktörens bord. Bildkorrektur,

produktion,  marknadsföring,  försäljning  och  event  med  författaren;  allt  blir  redaktörens

221 Hoffmann 2013, s. 33–34. 
222 Weyler 2016-01-20, s. 134, fråga 1.
223 Hoffmann 2013, s. 37–38.
224 Sverker Lenas, ”Klas Östergren byter förlag”, Dagens Nyheter 2014-03-07, http://www.dn.se/dnbok/klas-ostergren-

byter-forlag/ (2016-09-21).
225 Weyler 2016-01-20, s. 134, fråga 1.
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arbetsuppgifter.226 Eftersom Weyler förlag endast har tre anställda faller många av dessa uppgifter

på Weylers bord. Ju mindre ett förlag är, desto fler roller innehar en och samma person.

Efterhandsstödet är en av de viktigaste ekonomiska tillgångarna för små förlag i Sverige.227

Därför diskuterades även detta i intervjun med Weyler. Dessutom lyftes även förlagets samarbete

med Goetheinstitutet. Weyler berättar att:

Vi har fått hyfsat med stöd. Det är viktigt, men jag räknar aldrig med det i marginalerna

(på Norstedts var jag väldigt noga med det). Stöd ger dock inte automatiskt läsare. Jag

tycker att det skulle kunna ställas högre krav, eftersom vi alla konkurrerar om samma

pengar. Men stödet är viktigt för den allmänna ekonomin. Goetheinstitutet samarbetar

jag gärna med. De erbjuder resebidrag och inbjudningar, vilket är väldigt bra. Stöd är för

mig aldrig en förutsättning,  jag står  inte och faller  med stöd,  utan det  är  sekundärt.

Förläggare trycker inte böcker, utan säljer dem.228

I hans mening existerar inte stödet enbart för att kunna utge böcker som annars inte skulle komma

att utges utan för att förbättra översatta böckers möjligheter till försäljning. För honom är stödet

aldrig en förutsättning men för många mindre förlag är säkerligen så inte fallet. Goetheinstitutet

bidrar med resebidrag som kan vara förutsättningen för att  en författare kommer till  Sverige.229

Dessa författarläsningar analyseras vidare under rubriken Marknadsföring. 

Weyler förlag bygger i stort sett på Svante Weyler som person. Det var från första början

hans språkkompetens och hans personliga smak som fick styra utgivningen. Dessutom står han i

kontakt med många internationella förläggare och har författare som följer honom som förläggare.

Hans språkkunskaper är nyckeln till utgivningen, då de har inneburit att han har introducerat många

författarskap på den svenska marknaden. På det sättet kan han som förläggare ses som en nodperson

som spelat en viktig roll i att översätta författarskap och introducera dessa på svenska. Dessutom är

hans personliga kontakter avgörande för vad han väljer att utge. Dessa faktorer är avgörande för

avvägningen han gör när han prövar ett verk för utgivning.230

Agentens påverkan

Agenten kan anses vara motsatsen till de personliga kontakterna där båda är ett sätt att upptäcka nya

författarskap.  Som tidigare nämnts  upptäckte Weyler  Scheuermann via  hennes  tyska förlag och

deras  avdelning  för  utlandsrättigheter.  Han  nämnde  även  att  han  har  god  kontakt  med  Klaus

226 Hoffmann 2013, s. 37–38. 
227 Lindstedt, ”Kvalitetsförlag helt beroende av kulturstöd”.
228 Weyler 2016-01-20, s. 137–138, fråga 12.
229 Goetheinstitutet, ”Uppgifter och mål”, https://www.goethe.de/ins/se/sv/ueb/auf.html (2016-11-29).
230 Hoffmann 2013, s. 37.
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Schöffling och tidigare även fått Juli Zeh rekommenderad från dem.231 I detta märks ett förtroende

för kollegor inom branschen. I intervjusamtalet uppkom ingen skepsis mot agenter. I stället räknar

han upp dem som en av många instanser där han upptäcker intressant litteratur:

Jag  pratar  mycket  med  tyska  förläggare  och  författaragenter.  De  flesta  använder

förlagets egna agenter. Juli Zeh har dock en extern agent, det är lättare att byta förlag då.

Jag läser Die Zeit där alla viktiga böcker dyker upp förr eller senare. De har alltid haft

pålitliga  kritiker,  även  om de  på  senare  tid  blivit  väl  entusiastiska.  Jag  följer  även

pristävlingar. Tyska förlag hör av sig till mig om de har något bra.232

Han likställer agenter med andra vägar som han kommer i kontakt med författarskap. Agenten har

för honom samma funktion som en pålitlig kritiker. Att tyska förlag hör av sig till honom kan tolkas

som att han är en viktig person för spridningen av tysk litteratur på den svenska marknaden.

Marknadsföring – aktiva val eller kulturell kontext? 

Johannsen skriver i Literaturbetrieb att många anser att kulmen av litteraturkommersialiseringen är

kulturevenemangen.  Författarresorna  anses  vara  ett  rent  marknadsföringsinstrument,  då  dessa

evenemang inte ens beräknas sälja böcker utan endast visar upp dem (det finns alltid ett bokbord i

anslutning till evenemangen, men det är sällan stora försäljningar som sker).233 Weyler menar att

författarläsningar är viktiga för förlaget: ”Vi bjuder alltid in alla utländska författare till Sverige, det

är en förutsättning för att lyckas.”234 Evenemangen blir ett medel i uppmärksamhetskonkurrensen,

då de blir ett marknadsföringsverktyg för förlaget, författaren och evenemangsorganisatören. Dels

blir det ett sätt att i dagens medieklimat skapa uppmärksamhet för boken, dels även ett sätt att skapa

kulturellt  kapital  och  knyta  författaren  till  förlaget.235 Weyler  påpekar  att  de  hade  bjudit  in

Scheuermann och att ett framträdande var planerat på Kulturhuset i Stockholm:  ”Silke kom även

hit, hon skulle vara med på den Internationella författarscenen, men blev sjuk och framträdandet

blev inställt”.236 Allt detta skulle ha inneburit uppmärksamhet för hennes nyligen utgivna roman.

Trots att hon blev sjuk inför framträdandet, hann hon med intervjuer i de stora dagstidningarna,

vilket innebar att det skapades uppmärksamhet.237 

Schneider  lyfter  begreppet  iscensättning i  samband med byggandet av varumärken kring

författarskap. Som tidigare nämnts citerar hon Bolz som forskat inom ämnet och kallar det litterär

231 Weyler 2016-01-20, s. 134, fråga 1.
232 Ibid.
233 Johannsen 2013, s. 66–68.
234 Weyler 2016-01-20, s. 135, fråga 4.
235 Johannsen 2013, s. 68.
236 Weyler 2016-01-20, s. 135–136, fråga 6.
237 Kalmteg, ”Hyllat tyskt frökenunder”. Aschenbrenner, ”Vi måste glömma Freud”.
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kultmarknadsföring.  Ett  varumärke  signalerar  kvalité  och  lockar  kunden  till  köp,  därför  är

författarens  varumärke  starkt  sammanlänkat  till  bokens  försäljning.  Varumärkesskapandet  av

författaren är essentiellt för att boken ska få en god försäljning.238 Detta poängterar även Weyler när

han  säger  att  Sverigebesök  av  internationella  författare  är  en  förutsättning  för  att  lyckas.  Allt

kopplas samman med varumärkesbyggandet av författaren och att försäljningen av böcker går via

författarpersonan.239 Johannsen menar att litteraturen blir allt mer underställd marknaden, och inom

marknaden  blir  författarens  namn  varumärket  som  måste  skapas  genom  många  olika

förmedlingsinstanser. Inom detta är författarträffarna och läsningarna en viktig del. För att författare

ska tas på allvar,  kan de inte avlägsna sig själva ur ekvationen. Evenemangen har blivit  till  en

finansiell  nödvändighet  för  författarna.  Eftersom  endast  bästsäljarförfattare  kan  leva  på  sina

bokförsäljningsintäkter  är  resten  hänvisade  till  stipendier,  prispengar  och  intäkter  från

evenemang.240 

Weyler menar även att ”[F]örfattare tycker om att bli översatta för då blir de bara lästa, deras

person  spelar  inte  lika  stor  roll”.241 Detta  kan  tyckas  motsägelsefullt  men  tyder  snarare  på  att

författaren inte är lika närvarande på målspråkets marknad och förklarar även varför förläggare

måste arbeta med att skapa närvaron.

Paratexter

Weyler förlags omslag och bokformgivning visade sig under intervjusamtalet vara en hjärtefråga.

Weyler har många åsikter om hur en bok bör formgivas:

Weyler förlag har generellt sett mindre böcker än andra svenska förlag. Det beror på att

jag  tycker  att  böckerna  är  alldeles  för  stora.  Jag  tycker  om  mindre  böcker,  ofta

återkommer något från omslaget inne i inlagan (till exempel typografi eller så). Sedan är

vi noga med kvalité, vi har till exempel ofta trådinbundna böcker. Detta brukar författare

kunna skryta  med,  ”min bok är  trådinbunden,  inte  för  att  jag vet  vad  det  betyder.”

Anglosaxiska författare brukar tycka att deras böcker blir bättre i Sverige än i Tyskland.

I Sverige kan vi slarva mycket med inlagor, men omslag läggs det mycket tid på.242

Förlagets böcker är mindre till storlek än vad många andra svenska förlags böcker är. Som Weyler

påpekar är detta på grund av hans personliga åsikt att böcker är för stora i dag. Detta är också ett

sätt att kunna sticka ut på. Schneider påpekar att den stora mängden av böcker som produceras varje

238 Schneider 2013, s. 245.
239 Ibid., s. 243.
240 Johannsen 2013, s. 73.
241 Weyler 2016-01-20, s. 136, fråga Generellt översättning och den tyska marknaden.
242 Ibid., s. 136, fråga 9.
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år har lett till innovationstvång hos förlagen för att kunna aktualisera sina böcker. Att då formgiva

romanerna i en mindre storlek än de flesta andra på marknaden leder till att de syns tydligt bland

andra böcker i bokhandlarnas hyllor.243 Detta är ett sett att sticka ut och vara unik på marknaden för

att på så sätt försöka överleva det pågående akutaliseringskravet.

Strävan efter hög kvalité är ledorden i bokformgivningen. Att böckerna är trådinbundna är

av stor betydelse, inte bara för förlaget utan även för författare (även om de enligt Weyler inte

riktigt vet vad det innebär). Hög kvalité konnoterar exklusivitet; dessa böcker är inte pocket och

framtagna för den breda massan utan är noggrant producerade. Sådana böcker riktar sig automatiskt

till en målpublik som är kvalitetsmedveten. Detta konnoterar högt kulturellt kapital som kan kräva

ett  stort  ekonomiskt  kapital  av  förlaget  (pocketböcker  är  betydligt  billigare  att  producera)  men

genererar  ett  högt  kulturellt  kapital  för  förlaget  i  stort,  vilket  legitimerar  de  höga ekonomiska

kostnaderna. Att ha mindre böcker blir även ett varumärke för förlaget i sig som skapar igenkänning

hos de potentiella köparna. Detta är viktigt då varumärkesskapandet av förlaget blir ett led i att göra

sig påmind hos kunden för att de ska återkomma till förlaget.244 

Omslag

Frågan  om  hur  omslag  och  säljmaterial  väljs  ut  diskuterades  under  intervjusamtalet.  Weyler

beskriver förlagets standardiserade tillvägagångssätt:

Fram till nyligen har en och samma grafiker gjort allt. Jag ville ha ett omslag som skulle

vara ungt och fräckt och passa till Scheuermann. Alla baksidestexter och säljmaterial

skriver jag. Det ska hålla en sorts stil. Schöffling har mer att det syns att deras böcker

kommer  från  dem.  De  har  samma typografi  på  varje  bok.  Det  händer  att  man  tar

utländska omslag och anpassar dem. Anpassa till en kulturell kontext gör man mer med

genrelitteratur, som deckare. Men i mångt och mycket går det i trender.245  

Angående Scheuermanns omslag gjorde Weyler klart att han ville ha något ”ungt och fräckt” som

kunde passa till romanernas innehåll. På detta sätt blir det tydligt att omslaget ska representera dels

bokens innehåll, dels författarskapet i sig. Eftersom Weyler förlag endast har tre anställda är det

naturligt att han producerar allt säljmaterial och baksidestexter. De svenska peritexterna bär därför

alla hans prägel. Han gör även en jämförelse med originalomslagen och konstaterar att de har en

viss mall på Schöffling, något som Weyler förlag inte har.

En kortare granskning av Schöfflings aktuella katalog visar att olika författarskap har olika

243 Schneider 2013, s. 240. 
244 Hoffmann 2013, s. 39–40.
245 Weyler 2016-01-20, s. 136, fråga 9.
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mer eller mindre standardiserade mallar för omslagen.246 Det rör sig om ett till tre olika typsnitt för

ett författarskap. De olika böckerna i  katalogen skiljer sig till  viss del  åt i  formgivningen, men

samtidigt finns en genomgående stil. På många omslag kan det vara så enkelt som att typsnitt med

eller sans-serif utgör skillnaden. Scheuermanns olika omslag varierar mellan två olika typsnitt varav

det ena är kursiverat. 

Die Stunde zwischen Hund und Wolf är det enda omslaget som är mörkare i tyska originalet

än i översättning. För en tysk marknad konnoterar omslaget spänning, men kan fungera på grund av

konnotationen till uttrycket som titeln syftar på. Det är ett italienskt uttryck ”tra cane e lupo” som

syftar på den blå timmen då det skymmer. Färgvalet i förhållande till titel väger i detta sammanhang

tyngre än publikens smak. På omslagsbilden syns en kvinnligt-konnoterande person i motljus som

går över en bred bro. Det finns två omslag av verket: dels det inbundna, dels pocketutgåvan. Den

inbundna  utgåvan  har  ett  kursiverat  typsnitt  med  serifer.  Pocketutgåvan  har  sans-serif  på

författarnamnet  men  med  på  titeln,  ingetdera  är  kursiverat.  I  övrigt  är  omslagen  identiska.

Genreindikationen ”roman” står längst ned på omslaget. Färgerna som används är mörka och skiftar

från svart till mörkblå toner. Omslaget konnoterar att personen är ensam och ute sent på natten då

ingen annan människa syns. Titeln syftar på en förändring som sker när en människa transformeras

från sitt vanliga sätt till ett annat, i romanens fall är det en av huvudpersonerna som är alkoholist. I

please-insert nämns Scheuermanns namn i samband med att hennes stil i romanen beskrivs. Det står

även att romanen hade ”Platz 2 der SWR-Bestenliste”.

Omslaget på Timmen mellan hund och varg går i röda och gula toner. Omslagsbilden visar

en kvinnligt-konnoterande kropp från nyckelbenen till hakan. Hakan verkar lyft och blottar halsen.

Detta kan tolkas som en konnotation till uttrycket ”att blotta strupen”; personen på bilden visar sig

sårbar. Personen verkar dessutom avklädd vilket är ett annat tecken som brukar konnotera sårbarhet.

Typsnittet är tunt, sans-serif och är dubblerat som ger en skuggeffekt. I please-insert nämns inte

Scheuermanns namn mer än i recensionscitat.

I jämförelse med originalet syns två utsatta personer men utsattheten skildras på olika sätt.

På  originalutgåvan  är  utsattheten  en  ensam  person  som  rör  sig  utomhus  i  mörker  och  på

översättningen är det i stället att visa sig sårbar genom att stå naken och blotta strupen. En mer

symbolisk utsatthet skildras på det svenska omslaget. På  originalet står författarnamnet större  än

titeln och på översättningen har titeln och författarnamnet samma punktstorlek. Detta kan härledas

till att Scheuermann är ett kändare namn i Tyskland än i Sverige och därför framhävs det mer på

originalomslaget. Samma sak gäller  även för att Scheuermanns namn nämns i den tyska please-

insert  och  inte  i  den  svenska.  Nämnandet  av  topplisteplaceringen  på  det  tyska  omslaget  är  en

246 Schöffling & Co. Verlag, ”Die neuen Bücher 2016”, http://www.schoeffling.de/buecher/neu (2016-11-10).
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kvalitetsmarkör  för  att  övertyga  eventuella  köpare.  Enligt  Auguscik fungerar  topplistor  som

kvalitetsgarantier dit läsare orienterar sig för att kunna navigera den stora massan av böcker som

utges.247

På Reiche Mädchen syns exakt samma skillnader mellan den inbundna och pocketutgåvan

av Die Stunde zwischen Hund und Wolf, det vill säga skillnader i typsnitt och kursivering. Omslaget

går i vita och grå toner. En kvinnligt-konnoterande kropp står naken, endast ryggen är synlig och

armarna är uppsträckta och korsade bakom huvudet. Vid närmare anblick syns vattendroppar på

kroppen och det långa mörka håret ser blött ut. Den enda färgen som syns är titeln som är röd på

den inbundna utgåvan och röd samt rosa på pocketutgåvan. En viktig peritextuell skillnad finns

mellan  detta  verk  och  de  övriga:  detta  är  inte  en  roman  och  därför  står  ”Erzählungen”  som

genreindikation. På please-inserten står att läsa att berättelsernas hjältinnor störtar in i en amour fou.

Kärlek  är  huvudtemat  för  samtliga  noveller.  Där  nämns  även  att  samlingen  är  Scheuermanns

prosadebut.

Omslaget  till  Rika  flickor är  blått.  En  naken  kvinnokodad  person  sitter  framåtböjd  och

kramar sitt ena ben. Blicken riktas rakt in i kameran. All text har placerats i en vit ruta på omslagets

mitt där även genreindikationen ”noveller” står. Även i denna please-insert lyfts kärlek fram som

novellernas gemensamma tema. Det nämns inte att detta är Scheuermanns prosadebut, troligtvis

eftersom detta är den andra boken av henne som Weyler förlag utgav.

Av alla Scheuermanns tre omslag är detta det som har störst likheter mellan originalet och

översättningen. Båda använder sig av en naken kvinna som symbol för utsatthet och  amour fou.

Kvinnorna är blottade, liksom kvinnorna i de olika novellerna blottar sig och hänger sig åt kärleken.

Det  svenska omslaget  kan  tyckas  mer  provocerande än  det  tyska  då  den nakna personen syns

framifrån och har ögonkontakt med kameran. Hon ser dessutom mer sårbar ut och den blåa tonen

ger ett varmare intryck än originalets vita.

Den tyska utgåvan av  Shanghai Performance följer inte samma mönster i typsnitt som de

två tidigare nämnda böckerna. Pocketutgåvans typsnitt är identiskt med de övriga pocketutgåvorna

men den inbundna skiljer sig från de andra inbundna. I detta fall är det ett typsnitt sans-serif som

inte är kursiverat och all text är placerad i det nedre högra hörnet. Dessutom står författarnamnet i

samma  punktstorlek  som  titeln.  Omslagsbilden  är  identisk  på  båda  utgåvor.  En  kvinnligt-

konnoterande person står på en asfalterad gata med ryggen mot kameran. Hon bär en vit klänning,

vita skor och en orange väska. Framför henne syns höghus samt trafik som ”dragits ut” för att ge

effekten av att trafiken rusar förbi. Färgskalan är grå, röd och brun. Genreindikationen syns under

titeln. I please-insert nämns Scheuermanns namn i en sammanfattning av romanens övergripande

247 Auguscik 2013, s. 108–109.
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teman.

Det svenska omslaget är färgstarkt. Omslagsbilden är uppbyggd av flera små bilder som alla

består av en huvudfärg; rött, blått, gult exempelvis. En storstad, smala modeller samt neonskyltar är

några av de små bilderna som syns. Störst är den röda bilden där en kvinnligt-konnoterande person

med ryggen mot kameran gläntar på ett draperi. Författarnamnet står i ett typsnitt som konnoterar

handskrivet och asiatiska tecken. Please-insert består av en sammanfattning av romanens handling

och en kort presentation om Scheuermann. Genreindikationen ”roman” står inte på omslaget.

Det svenska omslaget är betydligt färgstarkare än det tyska. Det finns också fler små bilder

som lyfter romanens innehåll, där på det tyska omslaget endast en bild får illustrera det. Det tyska

omslaget är  mer figurativt  än det svenska.  Än en gång konnoterar det tyska omslaget utsatthet;

personen står med huvudet lätt nedböjt som av oro eller rädsla. Personen på det svenska omslaget

konnoterar  i  stället  nyfikenhet  och  upptäckandet  av  något  som är  dolt.  Det  svenska  omslaget

innehåller även fler referenser till Shanghai än det tyska. 

Generellt har de tre tyska omslagen en tydligare sammanhållen formgivning, framförallt sett

till pocketutgåvorna som alla har samma typsnittsmall. Detta gör det tydligare för den eventuella

läsaren att böckerna är en del av ett författarskap där författarens namn agerar som en röd tråd

böckerna emellan. De svenska omslagen har ingen röd tråd i formgivningen utan marknadsförs i

stället som tre separata titlar. Det är tydligt att den enskilda titeln är det som ska fånga läsarens

intresse, inte författarnamnet. Eftersom Scheuermann inte är ett sedan tidigare känt namn i Sverige

måste de enskilda böckerna väcka intresse. I Tyskland kunde de i stället lyfta fram att Scheuermann

nu  debuterade  som  prosaförfattare  eftersom  hon  var  känd  som  lyriker  sedan  tidigare.  Att

författarnamnet  alltid  har  samma  utseende  på  pocketböckerna  blir  därför  ett  varumärke  som

konnoterar kvalité och skapar igenkänning hos de eventuella köparna.

Media

Weyler menar att ”[...] Weyler förlag behandlas väl av medier.”  Han tillägger även att: Timmen

mellan hund och varg  var en av de första böckerna som jag gav ut.”248 Att bli väl behandlad av

medier betyder i detta sammanhang att synas i dem. Det är intressant att Timmen mellan hund och

varg var en av de första böckerna som han utgav. Som ett nystartat förlag skulle det ha kunnat vara

svårt att få uppmärksamhet av media, men eftersom Weyler var känd inom förlagsvärlden sedan

tidigare  så  väntade  troligtvis  media  med  spänning  på  hans  första  utgivningar.  Han  säger  att

Scheuermanns första svenska roman Timmen mellan hund och varg ”blev välrecenserad”.249 Weyler

beskriver även mediemottagandet för samtliga tre verk:

248 Weyler 2016-01-20, s. 135, fråga 4.
249 Ibid., s. 135–136, fråga 6.
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Timmen mellan hund och varg  gick allra bäst.  Shanghai Performance  fick ett  stumt

mottagande i Sverige, om än helt okej tyska recensioner. Hon ville nog ut ur en bur, nå

en bredare publik. Den fick kanske en eller två recensioner. Rika flickor fick en eller två

lojala recensioner. Det berodde nog inte på att det var en novellsamling, det är lika svårt

att sälja översatta novellsamlingar som romaner.250 

Trots att alla verk fick ett antal recensioner är Weyler tveksam till medias betydelse för översatt

litteratur. Uppmärksamhet i media påverkar, enligt honom, inte försäljningen:

Uppmärksamhet  i  media slår  inte  igenom på försäljningen.  Alla  som håller  på  med

böcker är väldigt realistiska och nyktra. Översatt litteratur är, efter poesin, den delen av

litteraturen som är skörast. Om man endast skulle se på utgivningen ur ett ekonomiskt

perspektiv så skulle hela norra Europa bara ha 50 procent av de översättningar man har i

dag.  Men  många  blir  förläggare  just  tack  vare  översatt  litteratur,  på  grund  av  ett

specialintresse. Då står man i framkant!251 

Att uppmärksamhet inte påverkar försäljningen kan tyckas motsägelsefullt med tanke på det som

tidigare nämnts om uppmärksamhetsekonomi och ekonomisering av litteraturen. Basting poängterar

att det enda som spelar roll är just uppmärksamhet, detta rimmar illa med att medial uppmärksamhet

inte skulle spela roll för försäljningen.252 Dock så har det även tidigare nämnts att det inte finns en

direkt koppling mellan recensioner och försäljning; Kedves menar att recensioners påverkan är svår

att  förutse  och  att  de  sällan  har  någon  inverkan  på  försäljningssiffror  samt  att  bokhandlarna

bekräftar detta.253 På ett sätt är förlagens förhållande till media skevt: man vill ha uppmärksamhet i

form  av  recensioner  och  artiklar,  då  dessa  skänker  kulturellt  kapital  och  stärker  författarens

varumärke  men  samtidigt  vet  man  att  denna  uppmärksamhet  inte  leder  till  direkt  försäljning.

Uppmärksamheten måste nämligen sträcka sig längre än till kultursidorna; boken måste även synas

i teve, på topplistor och i bokhandeln. Endast då kan boken få en tillräckligt stor genomslagskraft

för att försäljningen ska kunna påverkas. En recension är inte tillräcklig för att nå ut i mediebruset, i

alla fall inte om man vill nå stora försäljningssiffror. 

Som tidigare nämnts anser även Broomans och Jiresch att det är svårt att förutse resultatet av

kulturöverföringens  femte  fas  receptionen.  Dessutom kan  förlagens  budget  för  marknadsföring

skilja sig åt då vissa har stort ekonomiskt kapital och andra litet. Verket kan även i denna fas hamna

250 Weyler 2016-01-20, s. 136, fråga 7.
251 Ibid., s. 135, fråga Medier i förhållande till litteraturen.
252 Basting 2013, s. 49.
253 Kedves 2013, s. 42 och 46. 
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i en gråzon eller  karantän som hindrar det från att fortskrida till den sjätte fasen.254 Scheuermann

har inte nått post-utgivningsreception, då hon inte har nått en position på det svenska litterära fältet

som skänkt henne inflytande över det. Hennes författarskap har inte konsekrerats och därför är inte

kulturöverföringen fulländad. Eftersom Weyler inte kommer att fortsätta utgivningen finns heller

ingen möjlighet för kulturförmedlingen att fortsätta, då den i mångt och mycket är beroende av

aktuella  verk.  Skulle  han  dock  återuppta  utgivningen  så  kvarstår  möjligheten  att  Scheuermann

skulle nå den sjätte fasen med det verket.255 

Trots att Weyler förlag har fått mycket uppmärksamhet har de minskat med 48 procent sedan

start.256 Weyler menar att, efter poesin, är översatt litteratur skörast. Han poängterar även att om

man  enbart  lät  den  ekonomiska  aspekten  styra  så  skulle  norra  Europa  ha  hälften  av  de

översättningar som finns i dag. Förlaget hade framgångsrika år, framförallt 2010, men sedan dess

har omsättningen minskat drastiskt.257 Weyler poängterar att alla förlag minskar och därför drabbas

den översatta litteraturen främst, eftersom den är mest känslig. Som Svedjedal påpekar är Sverige

ett av de länder som är litterärt mest öppet gentemot omvärlden.258 Om den totala försäljningen

minskar  och den översatta litteraturen är skörast,  är  det  naturligt  att  just  den drabbas först  och

starkast. Detta borde förlagen tydligt kunna märka eftersom de har en stor utgivning av översatt

litteratur. Weyler menar att det är intresset som styr och att det är en bidragande faktor till att många

blir förläggare. Han själv har bland annat introducerat Imre Kertész för den svenska publiken.259 Att

inneha  ett  specialintresse  skulle  kunna  innebära  att  personen  är  en  nodperson  för  ett  visst

språkområde. På många sätt är Svante Weyler en nodperson, som upptäckt nya författarskap och

introducerat dem till  den svenska marknaden. Att den översatta litteraturen ändå lever kvar kan

därför  förklaras  med  just  nodpersoner.  Dessa  människor  blir  oumbärliga  för  den  litterära

mångfalden då specialintressen styr deras utgivning och de fortsätter att  bidra trots ekonomiska

motgångar. Det kulturella kapitalet väger tyngre än det ekonomiska och bidrar till ett annat typ av

värde. Språklig kompetens och litterärt engagemang styr denna typ av utgivning. 

Eftersom de traditionella medierna enligt Weyler inte spelar en stor roll för försäljningen

uppstod frågan om sociala medier i stället hade tagit över den funktionen. Weyler anser dock inte att

nya medier spelar en större roll för litteraturen i dag:

254 Broomans och Jiresch 2011, s. 13.
255 Ibid.
256 Weyler 2016-01-20, s. 135–136, fråga 6.
257 Laxgård, ”Svante Weyler”, s. 25.
258 Svedjedal 2012, s. 34.
259 Laxgård, ”Svante Weyler”, s. 23–25.
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Det  är  fortfarande  mycket  traditionellt.  Sociala  medier  har  ingen  betydelse,  medier

glider mot varandra. Man vet mer i dag om hur litterär media fungerar. Sociala medier

dränerar  auktoriteten  ur  de  gamla  medierna.  Kanske  är  det  att  medier  ersätts  av

varandra, teve-program är en ny företeelse som alla pratar om.260 

Basting  hävdar  att  lekmannamässig  kritik  på  internet  har  urholkat  de  traditionella  mediernas

åsiktsmonopol.261 Casanova menar att litteraturkritikerna har skapat och upprätthåller de litterära

värdena i ”criteria of literary legitimacy”.262 Men detta har som tidigare nämnts ifrågasatts, eftersom

andra medier konkurrerar med kultursidorna och minskar kritikens värde.  Weyler är överens med

Basting i  detta och anser att  de sociala medierna inte tillför något utan enbart  dränerar och att

medier glider mot varandra. De sociala medierna kan därför ses som ett varumärkesskapande och

som  ett  sätt  att  förvärva  uppmärksamhet  för  förlaget  som  inte  fungerar  på  samma  sätt  som

kultursidorna en gång gjort.

Weylers  åsikter  om  kulturkritikernas  påverkan  stämmer  överens  med  McCrum  på  The

Observer. Han har sagt att ”A book will only sell on a large scale (as a bestseller) by word of mouth,

a process that is like alchemy”.263 Det finns andra vägar att sälja litteratur på som inte påverkas av

kritiker och den typen av bästsäljare är svåra att skapa och att förutse. 

260 Weyler 2016-01-20, s. 135, fråga Medier i förhållande till litteraturen.
261 Basting 2013, s. 49.
262 Casanova 2004 [1999], s. 22. 
263 Squires 2009 [2007], s. 64.
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Jämförande analys

Översatt litteratur

Uppfattningen om den tyska litteraturen i  Sverige skiljer  sig från inställningen till  den svenska

litteraturen  i  Tyskland,  om man  inkluderar  samtliga  genrer  i  analysen.  Statistiskt  sett  översätts

betydligt mer från svenska till tyska än tvärtom.264 Den svenska kriminallitteraturen har en säregen

position internationellt sett, vilket innebär att om man betraktar den som genrelitteratur och i stället

endast jämför den övriga skönlitterära prosan får man en annan bild. Skillnaderna är då inte fullt så

stora. Som tidigare nämnts finns förlag som har ett specialintresse i tysk respektive svensk litteratur;

i  Tyskland är det  DVA och Btb,  i  Sverige Thorén & Lindskog, Weyler  samt Ersatz  förlag.  De

svenska  förlagen,  utom  Weyler  förlag,  har  en  uttalad  tysk  profil.265 Btb  nämner  skandinavisk

litteratur  som  ett  av  sina  specialområden.  De  har  bland  annat  Jonas  Jonasson  och  Karl  Ove

Knausgård i  sin  utgivning.266 DVA har  inget  uttalat  syfte  om att  vilja  fokusera på svensk eller

skandinavisk litteratur.267 De har dock Jonas Hassen Khemiris senaste roman.268 Faktum är att Btb

utger  Weylers  författare  Tomas  Bannerhed  i  tysk  översättning.269 Att  det  finns  förlag  som har

skandinavisk litteratur som specialintresse kan anses vara jämförbart med den svenska förlagen som

har en uttalad tysk utgivning då de värnar om ett specialintresse. Btb och DVA är delar av den stora

koncernen Random House och drivs troligtvis inte av samma typ av personliga engagemang som

exempelvis Ersatz. Därför skiljer sig specialintresset åt mellan de tyska och svenska förlagen. De

tyska  förlagen har  troligtvis  den  skandinaviska  utgivningen då det  lönar  sig  ur  ett  ekonomiskt

perspektiv. Med den kan de bygga ett starkt ekonomiskt kapital. De svenska förlagen Ersatz och

Thorén & Lindskog drivs däremot av kulturellt kapital och personligt engagemang. 

De författare på Btb som nämnts, Jonasson och Knausgård, är typiska bästsäljare, men i vitt

skilda genrer. Broomans och Jiresch nämner att författare som inte producerar bästsäljare får det

svårare  att  korsa  gränser.270 Eftersom  varken  Stridsberg  eller  Scheuermann  kan  betraktas  som

bästsäljande  författare  är  det  därför  möjligt  att  anta  att  deras  verk  skulle  komma  att  få  fler

svårigheter  i  lanseringen  av  översättningarna  än  vad exempelvis  Jonasson skulle  få.  Allenstein

påpekar dock att Knausgård behövde lång tid för att etablera sig på den tyska marknaden.271 Detta

264 Svedjedal 2012, s. 43 och 51.
265 Weyler förlag, ”Om oss”, http://www.weylerforlag.se/omoss/ (2016-11-21). Bokförlaget Thorén & Lindskog, 

”Förlaget”, http://www.thorenochlindskog.se/om-forlaget/ (2016-11-21). Ersatz, ”Om förlaget”, 
http://www.ersatz.se/about.htm (2016-11-21).

266 Btb, ”btb Verlag - offizielle Webseite:”, https://www.randomhouse.de/Verlag/btb/2000.rhd (2016-11-14).
267 DVA, ”DVA – offizelle Verlags-Webseite:”, https://www.randomhouse.de/Verlag/DVA/36000.rhd (2016-11-14).
268 Allenstein 2015-11-03, s. 131–132, fråga Översättningar generellt.
269 Weyler 2016-01-20, s. 6, fråga Generellt översättning och den tyska marknaden. 
270 Broomans och Jiresch 2011, s. 10. 
271 Allenstein 2015-11-03, s. 131–132, fråga Översättningar generellt.
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skulle kunna innebära att även Stridsberg behöver mer tid för att etablera sig, något som Fischer

Verlag inte var beredda att vänta på. Inte heller Weyler var beredd på att invänta Scheuermanns

stora  genombrott,  kanske  för  att  han  ansåg att  den  inte  skulle  inträffa  eftersom han tyckte  att

böckerna inte hade samma litterära kvalité som i början av utgivningen.272 Det som verkar vara en

viktig del i marknadsföringen av översatt litteratur är tid, framförallt om det inte är bästsäljande

författare som lanseras. Detta skulle även kunna vara en bidragande faktor till att översatt litteratur

är känslig: den behöver mer tid än vad som är möjligt att ge då marknaden förändras i allt snabbare

takt.  Redan  nu  syns  en  obalans  i  att  böcker  endast  är  aktuella  i  ett  kvartal  medan  förlagens

arbetsupplägg är uppdelat i halvår.273 Om översatt litteratur behöver ytterligare tid drunknar den i

antalet konkurrerande utgivningar.

Stridsbergs och Scheuermanns översättningar stärker deras eget kulturella kapital. Casanova

nämner Larbauds begrepp enrichment som ett sätt att förstå värdet av översättningen. På grund av

den legitimeras verkets kvalité och får ett högre litterärt kapital.274 Det är viktigt att ha i åtanke att

oavsett försäljningsframgångar eller bristande sådana, finns det ett egenvärde i att bli översatt. Detta

lyfts inte sällan fram i förlagens presentationstexter om författare. Att ha översatts till  ett flertal

språk  är  relevant  då  författarens  varumärke  stärks.  Det  har  vid  upprepade  tillfällen  nämnts  att

författarens varumärke är en viktig del av en boks framgång och att namnet agerar kvalitetsgaranti

för verket.275 Allt som förlagen kan använda för att stärka författarens varumärke kommer därför att

användas och översättningar är en viktig del av detta. 

Både Ursel Allenstein och Svante Weyler anser att den svenska marknaden är mer tillgänglig

för översättningar än den tyska.276  Att båda upplever detta kan styrkas av Svedjedals konstaterande

att Sverige är ett litterärt öppet land.277 Det är därför naturligt att den svenska marknaden upplevs

som  mer  tolerant  i  jämförelse  med  den  tyska,  eftersom  den  svenska  marknaden  har  en  stark

översättartradition.278 Dock  så  är  detta  väldigt  intressant  om man  ser  till  statistiken  att  svensk

litteratur  i  mycket  större  utsträckning  översätts  till  tyska  än  tvärtom.279 Statistiken  inkluderar

självfallet även kriminallitteratur. Detta skulle innebära att det finns en stor tolerans för översatt

genrelitteratur på den tyska marknaden, som inte återfinns inom skönlitteraturen. 

Synen på översatt litteratur skiljer sig åt mellan de tre förlagen. Detta kan ses som ett uttryck

för förlagens olika varumärken och hur dessa styr  utgivningsmängden av översatt  litteratur.  Ett

272 Weyler 2016-01-20, s. 134, fråga 2. 
273 Schneider 2013, s. 240. 
274 Casanova 2004 [1999], s. 23.  
275 Schneider 2013, s. 243–245.
276 Allenstein 2015-11-03, s. 131–132, fråga Översättningar generellt. Weyler 2016-01-20, s. 137, fråga Tysk litteratur.
277 Svedjedal 2012, s. 34.
278 Ibid., s. 44.
279 Ibid., s. 43 och 51.
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förlag kan ha ett större fokus på översatt litteratur än andra och detta är viktigt att upprätthålla för

att få trogna kunder.280

Översättaren och språkets makt

Båda översättarna agerade i någon mån lektörer för de författarskap som de själva kom att översätta.

Översättarens roll har skiftat från nodpersoner i form av upptäckare och förmedlare till lektörer.

Agentens intåg på marknaden har påverkat översättaren så att hen har fått annorlunda uppgifter och

på  andra  sätt  blivit  oumbärlig  för  förlagen.  Det  är  fortfarande  språket  som  är  nyckeln  till

översättarens position och dubblar roller, då dessa kunskaper sällan finns inhouse på förlagen. Trots

att Weyler förlag har språkkunskapen valde han ändå att utgå från ett andra utlåtande för att avgöra

om  Rika  flickor  skulle  översättas  eller  inte.  Detta  kan  tolkas  som  att  språkkompetensen  är

översättarens största tillgång, då även förlag som innehar den själva vill ha ett andra utlåtande om

verk som ska utges. 

Om översättarna bör ses som nodpersoner eller inte skiljer sig från fall till fall. Allenstein

själv använder uttrycket förmedlarroll, dock i sammanhanget att översättarna agerar lektörer.281 I

Scheuermanns och Stridsbergs fall var det inte översättaren som introducerade författarskapen till

förlaget, men det finns andra exempel på detta. Den schweiziska författaren Dorothee Elmiger har

utgetts  på svenska av Kabusa böcker.282 Efter  ett  möte med henne i  Zürich under  hösten 2015

berättade  hon  att  den  svenska  översättaren  (som  är  bosatt  i  Berlin)  hade  upptäckt  romanen

Einladung an die Waghalsigen och rekommenderat den till förlaget. Detta visar att översättare ännu

kan vara nodpersoner och fungera som introduktörer för översatt litteratur, även om de allt mer

ersätts av agenter.

Förläggarens roll

Att utge översatt litteratur kan dessutom innebära en större frihet för förlagen. Förläggarna kan välja

mellan de utgivna originalverken och behöver inte nödvändigtvis utge dem i samma ordning som de

tidigare utgetts i. Stridsbergs debutroman Happy Sally har inte utgetts på tyska och Scheuermanns

poesi  har  heller  inte  utgetts  på  svenska.  På  det  sättet  anpassas  författarskapen  till  den  nya

marknaden, där förläggarna väljer vad de tror kommer att sälja. Så kan de bygga ett författarskap

som  skiljer  sig  från  originalutgivningen.  Vidare  följer  inte  den  svenska  utgivningen  av

Scheuermann originalutgivningen. Möjligtvis kan förlaget ha resonerat så att en novellsamling är

svårare att marknadsföra än en roman och därför börjat med romanen i stället. Det kan också ha

280 Hoffmann 2013, s. 39–40.
281 Allenstein 2015-11-03, s. 124–125, fråga 1. 
282 Kabusa böcker, ”Dorothee Elmiger”, http://www.kabusabocker.se/forfattare/dorothee-elmiger (2016-11-29).
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varit  så  att  Schöffling  erbjöd  Timmen  mellan  hund  och  varg  först  och  att  det  påverkade

utgivningsordningen. Att Fischer valde Drömfakulteten beror troligen på att den fick internationell

uppmärksamhet  tack  vare  Nordiska rådets  litteraturpris  2007.  Den uppmärksamheten  gjorde att

många olika förlag världen över valde att påbörja utgivningen av Stridsberg. Uppmärksamheten var

alltså det som styrde främst, då det är känt att utgivning i samband med pris kan vara ett bra sätt att

utnyttja det momentum som skapats. Författarskapet kan i och med priset anses vara ett ”säkert

kort” att utge.283 Den här typen av kvalitetsgarantier är viktiga när det kommer till översatt litteratur

eftersom den innebär större ekonomiska risktaganden för förlagen.

Ett intressant utfall av intervjuerna var att det uppdagades att två förlag hade valt att avsluta

utgivningen av Stridsberg respektive Scheuermann. Fischer Verlag valde att avsluta utgivningen för

att Stridsberg sålde för dåligt,  Weyler för att han tyckte att kvalitén på Scheuermanns verk inte

längre höll måttet. Detta är den fundamentala skillnaden i varför utgivningarna upphörde. Det beror

dessutom  mycket  på  förlagens  storlek.  Hur  förlagens  varumärken  påverkas  av  detta  varierar

eftersom  de  avslutade  utgivningarna  av  vitt  skilda  anledningar.  Fischer  avslutade  ett  starkt

författarskap av ekonomiska skäl, vilket tyder på att de har strikta ekonomiska riktlinjer som måste

följas, något som även kan sammanlänkas med att de är en del av Holtzbrink-koncernen. De styrs i

större utsträckning av det ekonomiska kapitalet. Detta är särskilt intressant vid en jämförelse med

Weyler förlag, som är markant mindre i storlek. Det ekonomiska kapitalet borde därför spela en

större  roll  för  det  mindre förlaget,  men så är  inte  fallet.  På Weyler  förlag spelar  det  kulturella

kapitalet  en  viktigare  roll,  eftersom  han  valde  att  avsluta  utgivningen  då  han  tyckte  att

Scheuermanns senare verk inte längre var av samma höga kvalité som i början av utgivningen. I och

med att han anser att marknaden har en nolltolerans för sämre eller svagare böcker, kunde han inte

fortsätta att ta utgivningsrisken med hennes författarskap.284 En sämre bok från hans förlag skulle

påverka varumärket allt för starkt, eftersom det har en mindre utgivning och är mer beroende av att

varje enskild bok bär sig själv än vad ett större förlag som Fischer är. Det kulturella kapitalet är

därför  det allra viktigaste  för ett  mindre förlag eftersom varumärket är  den starkaste  tillgången

gentemot de stora.  Förlagen försöker att  skapa en stark profil,  så att  kunderna ska återkomma.

Förlaget ska vara en kvalitetsgaranti för den typen av bok som just det utger.285 Därför är det särskilt

viktigt att alla utgivningar håller en god kvalité. De stora förlagen har den breda utgivningen medan

mindre  förlag  har  den  specialiserade.  Om utgivningen  inte  är  tillräckligt  stark  drabbar  det  det

mindre förlagets profil och kan komma att avskräcka trogna kunder. 

Eftersom de större förlagen ofta  är betydligt äldre än de mindre har de en mer gedigen

283 Schneider 2013, s. 238–239.
284 Ibid.
285 Hoffmann 2013, s. 39–40.
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utgivningstradition att  luta  sig mot.  De ”har  råd” att  utge en sämre bok eller  upphöra med ett

författarskap trots att det kan skada varumärket, om grunden är tillräckligt stark. Farligt blir det om

de tummar för mycket på de långsiktiga värdena, som att hålla kvar vid författarskap, eftersom

varumärket då kommer att urholkas. Ett mindre förlag har dock inte samma långvariga tradition av

utgivning  och  behöver  befästa  sitt  kulturella  kapital  i  en  mycket  större  utsträckning.  En  svag

utgivning från ett mindre förlag kan därför få betydligt större konsekvenser för dem än för ett större

förlag. Förlagets varumärke är det väsentliga som styr alla utgivningsbeslut.286 Detta visar även att

de kulturella förutsättningarna inte är de största skillnaderna förlagen emellan utan att förlagens

storlek spelar en betydligt viktigare roll.

Kulturrådet  publicerade  i  december  2016  en  översikt  över  hur  översättningsstödet  hade

fördelats under året. De beskriver året som ett särskilt bra år för svensk litteratur med totalt 383

ansökningar,  i  jämförelse  med  324  föregående  år.  Den totala  summan som delades  ut  var  4,8

miljoner kronor.287 Hanser Verlag med Beckomberga står på listan över vilka förlag som tilldelats

stöd under den tredje sökperioden.288  I årsöversikten presenteras Stridsberg som en av de tolv mest

översatta författarna, med fem tilldelade stöd (fyra av dem för Beckomberga). Tyskan är det språk

som fått flest ansökningar godkända, nämligen 25 stycken. På delad andra plats finns franskan och

danskan med 17 ansökningar.  Detta  är  intressant  i  jämförelse med Svedjedals  statistik  för  åren

2006–2010 där danskan och tyskan är de främsta målspråken.289 Här syns en ny trend där tyskan får

fler  översättningar  än  danskan  och franskan  visar  sig  starkare  än  tidigare  år.  Dessutom menar

Kulturrådet att 2016 var ett rekordår och att intresset för svensk litteratur utomlands ökar.290

Agenten

Agentsystemen  som  finns  på  både  den  tyskspråkiga  och  den  svenska  marknaden  är  snarlika

varandra.  Än har  den  angloamerikanska  modellen  (där  agenten  även fungerar  som författarens

redaktör) inte införts, utan agenter förhandlar främst om rättigheter och utlandsrättigheter. Agenten

erbjuder författarskap eller verk till förlagen i hopp om att dessa ska antas och att de själva ska få en

viss procentsats av vinsten. Ändock är det inte enbart via agenter som förläggare upptäcker nya

författarskap, utan mycket sker fortfarande via personliga kontakter. Weyler nämner att de flesta

286 Hoffmann 2013, s. 39–40.
287 Kulturrådet, ”A Record-Breaking Year for Translation Grants”, 

http://www.kulturradet.se/swedishliterature/NyheterSwedishLiterature1/2016/A-record-breaking-year-for-
translation-grants-/ 2016-12-06, (2016-12-12).

288 Kulturrådet, ”Translation Grants 2016”, 
http://www.kulturradet.se/swedishliterature/NyheterSwedishLiterature1/2016/Translation-grants-2016-/ (2016-11-
30). 

289 Svedjedal 2012, s. 51.
290 Kulturrådet, ”A Record-Breaking Year for Translation Grants”, 

http://www.kulturradet.se/swedishliterature/NyheterSwedishLiterature1/2016/A-record-breaking-year-for-
translation-grants-/ 2016-12-06, (2016-12-12).

82



använder sig av förlagets agenter, det vill säga de som arbetar på avdelningen för utlandsrättigheter.

Han har god kontakt med Klaus Schöffling.291 I detta märks ett förtroende mellan kollegor inom

branschen,  som Hoffmann poängterar  är  en viktig  del  av förlagsarbetet.292 Just  detta  förtroende

verkar saknas i Michaelis förhållande till vissa agenter. Hon har snarast en irriterad inställning till

agenturer och verkar tycka att de för mer problem med sig än de gör nytta. Dessutom tycker hon att

antalet svenska agenter är alldeles för många i jämförelse med omfattningen av litteraturen som

utges.293 Weyler upplever i stället agenter som en av många kanaler han kommer i kontakt med nya

författarskap. Han likställer dem med recensioner och personliga kontakter.294 Att han inte känner

irritation  mot  agenterna skulle  kunna  bero  på  att  Weyler  inte  kontaktas  av  lika  många  som

Michaelis. Kriminallitteraturen har, som Svedjedal nämner, upplevt en egen multiplikationseffekt

och därför har säkerligen även antalet agenter ökat.295 Troligtvis vill många utnyttja den aktning

som svensk kriminallitteratur har utomlands. Dessutom översätts betydligt fler verk från svenska till

tyska  än  tvärtom,  enligt  Svedjedals  statistiska  översikt.296 Eftersom  det  inte  pågår  en  specifik

tyskspråkig  litteratur-hype i  Sverige,  finns  inte  samma  press  på  svenska  förläggare.  Michaelis

upplevelser vittnar om att det finns ett implicit antagande om att tyska förläggare automatiskt skulle

vara intresserade av all litteratur som kommer från Sverige.

Broomans och Jiresch påpekar att det kan vara svårt för författare att nå över gränserna om

de inte är bästsäljande.297 Det kan antas att många fristående agenturer representerar författare som

de anser har potential att bli storsäljare. Författarskapen som inte är bästsäljande upptäcks snarare

av översättare eller rekommenderas av förlagens egna avdelningar för utlandsrättigheter och även

där görs en avvägning om vad som kan vara internationellt gångbart och inte. Om agenterna tar

över  en  för  stor  del  av  nodpersonens  engagemang  finns  en  risk  att  den  smala  litteraturen

marginaliseras ytterligare. Agenterna kan ses som ännu en del i ekonomisering av litteraturen, där

den verksamhet som tidigare drivits av personligt engagemang och utan ekonomiska motiv i stället

professionaliseras och kalkyleras.298 

Marknadsföring – aktiva val eller kulturell kontext?

Både Kupski på Fischer och Weyler lyfter författarevenemang som en viktig del av förlagsarbetet.

Weyler utvecklar resonemanget och poängterar att de alltid bjuder in författarna eftersom det är en

291 Weyler 2016-01-20, s. 134, fråga 1.
292 Hoffmann 2013, s. 39–40.
293 Michaelis 2015-11-25, s. 119, fråga Är det lättare att samarbeta med agenturer.
294 Weyler 2016-01-20, s. 134, fråga 1.
295 Svedjedal 2012, s. 57–58. 
296 Ibid., s. 43 och 51.
297 Broomans och Jiresch 2011, s. 10.
298 Auguscik 2013, s. 108–109. 
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förutsättning för att lyckas.299 Detta visar på att författarevenemang är betydelsefulla både på den

tyskspråkiga  och  den  svenska  marknaden.  I  Stockholm  finns  exempelvis  den  Internationella

författarscenen som bjuder in utländska författare och i den tyskspråkiga kontexten finns i många

större  städer  ”Literaturhäuser”  som  ordnar  författarevenemang.300 Som  Weyler  påpekar  är  det

särskilt viktigt för översatt litteratur att bjuda in författaren, då hen inte är en naturlig del av den

inhemska litterära världen om den inte är bosatt i  landet eller språkområdet. Allt detta pekar på

Schneiders teorier om att författaren måste bygga ett starkt varumärke eftersom bokens försäljning

hänger samman med den typen av uppmärksamhet. Boken säljs via författaren och är beroende av

litterär  kultmarknadsföring.301 Johannsen  har  även  påpekat  att  författarevenemangen  ses  som

kulmen i den ökade kommersialiseringen av litteraturbranschen.302 Detta skulle kunna innebära att

fler  litteraturevenemang  kommer  att  uppstå  i  framtiden.  Redan  nu  syns  en  trend  där  allt  fler

evenemang  startas  i  Sverige.  Ett  exempel  på  evenemang  som tillkommit  är  litteraturfestivalen

Stockholm Literature som grundades 2013.303

Paratexter och omslag

Det förlag som uttryckte den tydligaste tanken angående formgivning var Weyler. Han menar att

han själv tycker att böcker är för stora till formatet och därför vill han göra mindre böcker. 304 Det är

ett  sätt  att  få förlagets böcker att  sticka ut.  Formatet är  den mest allomfattande aspekten enligt

Genette. Olika format konnoterar olika saker; pocketutgåvan signalerar att en bok är populär samt

kanoniserar den. Format har standardiserats, vilket innebär att allt som inte följer standard sticker

ut. Att gå från inbunden bok till pocket är i sig en kanonisering, då verket har fått utstå marknadens

prov och klarat  det.305 Detta visar på att Weylers formgivning sticker ut,  eftersom de inte följer

standardstorlekar.  Via  Adlibris  finns  endast  Timmen  mellan  hund  och  varg  tillgänglig  som

pocketutgåva utöver den inbundna utgåvan. Detta tyder på att den fick störst genomslag eftersom

förlaget  gjorde  valet  att  även  utge  den  i  pocketformat.  Det  kan  även  tolkas  som  att  de  två

efterkommande böckerna inte fick lika stor genomslagskraft eftersom förlaget valde att inte utge

dem i  pocketutgåva.  Det  stämmer  överens  med det  som Weyler  berättar  i  intervjun om de  tre

böckernas försäljningsframgångar. 

Att Weyler är den som lade mest fokus på omslagen påvisar att det finns ett större intresse

299 Weyler 2016-01-20, s. 135, fråga 4.
300 Netzwerk der Literaturhäuser, ”Das Netzwerk der Literaturhäuser”, http://www.literaturhaus.net/netzwerk (2016-

11-21).
301 Schneider 2013, s. 243–245.
302 Johannsen 2013, s. 66–68.
303 Stockholm Literature, ”Om oss”, http://www.stockholmliterature.se/om-oss (2016-12-05).
304 Weyler 2016-01-20, s. 137, fråga 11.
305 Genette 1997 [1987], s. 17–20.
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för omslag i Sverige än i Tyskland. Den svenska smaken är stark och marknaden förväntar sig

vackert formgivna böcker. Detta är ett sätt att sticka ut från mängden av böcker som utges, men

eftersom många förlag har ambitionen att producera vackra böcker har detta blivit regel snarare än

undantag.

Stridsbergs översatta titlar och omslag har alla blivit förenklade för att målpubliken lättare

ska kunna relatera till dem. Konnotationerna har modifierats och de mest kända har förstärkts. Den

typen av modifiering syns inte på Scheuermanns svenska omslag. Dessa böcker har ett fokus på att

vara vackert formgivna och inbundna. Design är viktigare än kulturella konnotationer, kanske för att

den svenska marknaden förväntar sig vackra böcker då dessa konnoterar god litteratur.

Varken hos Fischer Verlag eller Weyler förlag finns någon röd tråd omslagen emellan, till

skillnad från Scheuermanns originalutgivning där det finns typografiska likheter mellan omslagen

som gör att de upplevs som en del i ett författarskap. Liknande beslut vad gäller formgivning verkar

ha fattats angående Stridsbergs originalomslag på Bonnier.  Darling River,  Medealand och andra

pjäser  samt  Beckomberga  har alla svarta omslag och liknande typografi. Dessutom finns likheter

mellan  Medealand  och den kommande utgivningen  Nelly Sachs kommer aldrig fram till havet.306

Dessa likheter kan förklaras med att de båda är samlingsverk med dramatik. Den snarlika typografin

skapar en känsla av samhörighet och för en inhemsk publik kan böcker med fördel marknadsföras

som  en  del  av  ett  författarskap.  Eftersom  varken  Stridsbergs  eller  Scheuermanns  omslag  i

översättning  kopplas  ihop  i  formgivningen  kan  detta  tolkas  som  att  författarskapen  inte  är

tillräckligt kända för målpubliken för att det ska vara värt att ha en sammanhållen formgivning. 

Genreindikation  förekommer  på  samtliga  tyska  verk,  men  endast  på  den  svenska

novellsamlingen  Rika flickor  och på originalet av  Beckomberga. På de svenska översatta verken

verkar inställningen råda att det är en roman ”om inget annat anges” medan de tyska vill säkerställa

att läsaren får vetskap om genren från första stund. Detta kan även ses som ett sätt att positionera

verket på marknaden genom att placera det i en genre. Det kan även vara så att genreindikationen

förväntas stå på ett tyskt omslag, medan att den inte spelar en lika stor roll på svenska omslag. 

De svenska omslagen är med några få undantag mörkare än de tyska. Framförallt är svarta

omslag vanliga i Sverige, något som enligt Michaelis inte skulle fungera på den tyska marknaden.307

Även Hansers omslag av Das große Herz är ljusare än originalet Beckomberga. Detta är ett exempel

på hur smaken kan skilja sig åt mellan olika marknader.

Författarnamnet står i en större punktstorlek på de tyska originalböckerna än på de tyska

översatta böckerna. På de svenska omslagen syns inte samma tydliga uppdelning. I stället står där

306 Albert Bonniers förlag, ”Sara Stridsberg”, http://www.albertbonniersforlag.se/Forfattare/S/sara-stridsberg/ (2016-
11-16).

307 Michaelis 2015-11-25, s. 120, fråga Omslag Tyskland/Sverige. 
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ofta titeln och författarnamnet i samma punktstorlek. Enligt Genette kan mycket av förlagets syn på

författarskapet urskiljas genom hur stort författarnamnet står på omslaget. Det är även ett sätt att

”skapa” författarskapet; genom att förstora punktstorleken kan ett mindre betydande författarskap

marknadsföras  som  mycket  viktigt.308 De  tyska  omslagen  visar  att  Scheuermanns  titlar

marknadsförs  som  en  del  av  hennes  författarskap,  där  hon  som  person  är  viktig.  Detta  har

framförallt att göra med att hon är en välkänd litteraturpersonlighet och inte minst känd för sin

lyrik. De översatta titlarna av Stridsberg tyder på att titeln är viktigare än författarskapet, det vill

säga att de inte marknadsförs som en del av något större utan att varje titel får stå för sig själv. Att

de svenska inte har något genomgående mönster kan tolkas som att omslagets utformning för den

enskilda boken är det viktigaste. 

I please-insert på Fischers översatta verk av Stridsberg finns recensionscitat samt en blurb

av författaren Antje Rávic Strubel. Alexander Honold skriver i Literaturbetrieb att en blurb fungerar

som en kommunikativ  gemenskap  mellan  författaren  och publiken.309 Det  innebär  att  en  blurb

indirekt förmedlar det förlaget vill ha sagt om författaren till publiken.  På de översatta verken av

Scheuermann  finns  recensionscitat  på  två  av  tre  böcker;  Shanghai  Performance  saknar  citat.

Originalböckerna av Scheuermann har alla ett recensionscitat och bland Stridsbergs originalböcker

har endast  Drömfakulteten  ett kort recensionscitat. Även presentationstexten på Hansers hemsida

om Das große Herz inkluderar ett recensionscitat från Svenska Dagbladet. Detta skulle kunna tyda

på att recensionscitat eller författar-blurbs är mer vedertagna på tyska omslag än på svenska. 

I den tyska please-insert för Darling River står Lolita som första ord och i please-insert för

Traumfabrik nämns Andy Warhol i den första meningen. Detta tyder på, likt omslagsbilderna, att de

mest välkända konnotationerna är de som framhävs mest. I Scheuermanns svenska please-insert

syns  ett  försök att  göra  innehållen  övergripande och allmänmänskliga.  I  please-insert  till  Rika

flickor står det om novellernas huvudpersoner: ”[D]e rör sig i Tysklands största städer, men kunde

lika gärna längta i Stockholm eller Lund.” Detta är ett försök att placera novellerna i en svensk

kontext, eller snarare påvisa att det inte spelar någon roll att de utspelar sig i Tyskland, utan att en

svensk läsare ändå kan få ut något av läsningen. Tyskland eller Scheuermanns nationalitet nämns

inte på de övriga två böckerna. Det nämns inte heller att Stridsberg är svensk i de översatta please-

insert. Förlagen vill eventuellt inte ytterligare framhäva att böckerna faller inom ramen för översatt

litteratur.  Eftersom sådan är svårsåld kan detta vara en marknadsföringsstrategi.  Genom att  inte

beskriva författarna som utländska förstärks inte konnotationen att det rör sig om översatt litteratur.

I  de  tyska  fallen  kan  det  även  handla  om  att  svensk  litteratur  ofta  sammanlänkas  med

308 Genette 1997 [1987], s. 39.
309 Alexander Honold, ”Das zweite Buch. Der Autor als Markenzeichen”, Philipp Theisohn och Christine Weder (red.),

Literaturbetrieb – Zur Poetik einer Produktionsgemeinschaft, München: Wilhelm Fink Verlag 2013, s. 143.
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kriminallitteratur. Att därför inte nämna att Stridsberg är svensk gör att hon inte lika lätt placeras in i

ett  felaktigt  fack.  På  originalomslagen  nämns  inte  ursprung  av  en  naturlig  anledning:  båda

författarskapen är starkt förankrade i den inhemska litterära världen och detta behöver därför inte

förstärkas. Undantaget är presentationstexten på Hansers hemsida där det nämns att Stridsberg är

svensk. Då förlaget har ett varumärke som är starkt förknippat med översatt  litteratur så är det

rimligt att de nämner Stridsbergs nationalitet.

Media

Trots att alla tre förlag kan betecknas som kvalitetslitterära har de olika syn på mediers påverkan.

Troligtvis finns det inte en sanning, utan alla förlag har en egen relation till medier. För Hanser

Verlag spelar de en väldigt stor roll.310 Här finns en stor tilltro till kultursidorna och en koppling till

Wagner  på  The Times som anser att  hennes roll  är  att  ”influencing her readers and creating an

audience  for  the  book”.311 För  Weyler  och  Fischer  verkar  detta  ha  förändrats.  För  dem spelar

recensionerna inte någon roll för försäljningen, det vill säga det ekonomiska kapitalet, utan snarare

för det kulturella kapitalet.  Kedves skriver att  tidningsrecensioner sällan har någon inverkan på

försäljningssiffror  och  att  bokhandlarna  bekräftar  detta.312 Allt  detta  kan  knytas  till  tanken  om

uppmärksamhetsekonomin och att uppmärksamheten är det som räknas, även om den inte genererar

direkt försäljning. 

Inte heller sociala medier bidrar till ökad försäljning.313 Dessa, anser Weyler, dränerar värdet

av de traditionella medierna.314 Sociala medier används i dag för att stärka förlagens varumärke med

så kallad corporate storytelling.315 Detta kan härledas till att kultursidornas karaktär har ändrats och

liknar alltmer direkta marknadsföringskanaler där böcker marknadsförs, än journalistik.316  Detta till

trots upplever Weyler inte att recensioner har någon effekt på försäljningen. Enligt Kedves menar

bokhandlarna att  mun-mot-mun-propagandan fortfarande är  den mest  effektiva  reklamen för  en

bok.317 Detta påminner om McCrum på  The Observer, som anser att ”A book will only sell on a

large scale (as a bestseller) by word of mouth, a process that is like alchemy”. 318 Denna typ av hype

kan sedan plockas upp av kultursidorna och på så sätt är cirkeln sluten. 

310 Michaelis 2015-11-25, s. 118, fråga 9.
311 Squires 2009 [2007], s. 65.
312 Kedves 2013, s. 42. 
313 Basting 2013, s. 49.
314 Weyler 2016-01-20, s. 135, fråga Medier i förhållande till litteraturen. 
315 Begreppet kan definieras som bakgrundshistorier och berättelser om ett företag som används som marknadsföring. 

Detta är ett sätt att skapa en viss känsla kring företaget.
316 Basting 2013, s. 49.
317 Kedves 2013, s. 42. 
318 Squires 2009 [2007], s. 64.
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Slutdiskussion

Pascale Casanova menar att översättningar är det största tecknet på litterär konsekration.319 Att Sara

Stridsberg  och  Silke  Scheuermann  översatts  innebär  därför  att  de  har  bidragit  till  det  svenska

respektive tyska språkets konsekration på den motsvarande litterära marknaden. Att de faktiskt har

översatts innebär att det finns ett intresse för den svenska respektive tyska litteraturen i Tyskland

och Sverige och att denna litterära tradition av utbyte kulturerna emellan upprätthålls. Svedjedal

menar att trots att det översätts mycket till och från svenska är språket inte tillräckligt stort för att

kunna mäta sig med världsspråk som engelska, spanska, franska och tyska.320 Det kan därför anses

viktigare för Stridsberg att översättas till  tyska än vad det är för Scheuermann att översättas till

svenska. Eftersom svenskan inte är ett världsspråk som exempelvis tyskan, så innebär det en större

konsekration för en svensk författare att översättas än för en tysk. Casanova menar att ju fler som

talar språket, desto mer dominerande är det.321 Svedjedal lyfter att svensk litteratur på originalspråk

är internationellt svag och att Sverige samtidigt är ett litterärt öppet land gentemot omvärlden.322 De

gynnande språken gynnas mer och de svagare i  periferin  riskerar  att  marginaliseras  ytterligare.

Svensk litteratur är beroende av översättningar för att nå ut och konsekreras inom världslitteraturen.

Viktiga begrepp för att förstå hur förlag arbetar med utgivningen av översatt litteratur är

uppmärksamhetsekonomi  och  ekonomisering  av  litteratur.  Dessa  begrepp  styr  i  allt  större

utsträckning litteraturbranschen i stort och gör det möjligt att förklara varför förlagen agerar som de

gör.  Framförallt  kan de förklara en av uppsatsens  huvudteman;  nämligen varför  Fischer  Verlag

valde att avsluta utgivningen av Stridsberg. För Fischer Verlag var det ekonomiska kapitalet den

styrande faktorn som bidrog till att de valde att upphöra med utgivningen. Kupski refererar flertalet

gånger till att Stridsberg inte sålde tillräckligt bra och att de kände att de inte kunde göra mer för

henne.323 Här  framträder  en  stark  ekonomisering  av  litteraturen,  där  utgivningsbeslut  fattas  på

ekonomiska grunder. De provade att utge Stridsberg, men blev besvikna på försäljningen och valde

därför att avsluta utgivningen.

Att  Weyler  förlag  avslutade  utgivningen  av  Scheuermann  måste  förstås  mot  en  annan

bakgrund. Weyler har inte utgett Scheuermanns senaste verk därför att han tycker att han hade stigit

in  för tidigt  i  författarskapet.  Shanghai  Performance  höll  inte  samma litterära nivå som de två

tidigare verken.324 För Weyler var det kulturella kapitalet avgörande för avslutandet av utgivningen.

319 Casanova 2004 [1999], s. 133.
320 Svedjedal 2012, s 10. 
321 Casanova 2004 [1999], s. 20.
322 Svedjedal 2012, s. 34.
323 Kupski 2015-10-29, s. 112, fråga 7. 
324 Weyler 2016-01-20, s. 134, fråga 2.
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Eftersom han menar att marknadens tolerans för en sämre bok är nästintill obefintlig, var det en för

stor risk att ta för det unga förlaget att fortsätta utgivningen. Ett specialiserat, mindre förlag bygger

sitt varumärke utifrån en stark utgivning. De har därför inte råd att utge litteratur av sämre kvalité

då detta kan avskräcka deras köpare. 

Weyler är den som har ansvar för förlagets alla ekonomiska aspekter,  något som varken

gäller för Kupski eller Michaelis. Eftersom Weyler förlag är så pass litet i storlek, faller många

roller på samma stol och detta innebär att Weyler själv gör mycket av arbetet. Detta är en skillnad

mellan större och mindre förlag. Mindre förlag drivs ofta utifrån ett specialintresse, vilket innebär

att  de blir  nodpersoner för en specifik litteratur,  och har  färre  anställda och därför inte  samma

möjligheter som större förlag. Därför översatte även Weyler till en början för förlaget. Detta var ett

sätt  att  kunna göra  vissa  ekonomiska  besparingar  och det  påverkade även utgivningen.  Weyler

påpekar att hans utgivning är subjektiv och att det på ett större förlag som Norstedts inte går att sätta

samma personliga prägel på utgivningen.325

En annan sida av saken är språklig kompetens. Kompetensen är nyckeln till att ett litet förlag

kan  utge  översatt  litteratur,  och  även  slå  sig  in  på  bokmarknaden  i  stort.  Genom  att  inneha

språkkunskaper  kan  förläggaren  göra  många  olika  roller  själv,  allt  från  översättning  till  att  ha

kontakt med utländska förlag. Detta blir ett sätt att spara ekonomiskt kapital för ett mindre förlag. 

Varken Kupski  eller  Michaelis  gjorde någon åtskillnad  mellan svensk,  skandinavisk och

översatt litteratur i stort. I stället behandlades allt som en enhet. Detta pekar på att förlagen delar

upp skönlitteraturen i antingen inhemsk eller översatt och att det ska finnas en balans författarna

emellan i den översatta delen. Balans i förlagskatalogen är viktig, det får inte finnas för många

liknande författarskap som då  konkurrerar  med varandra  om uppmärksamheten.  Stridsberg  och

Fioretos var för lika, eftersom de båda är svenska, och därför ville Hanser Verlag inte utge dem

samtidigt.326 

Översatt  litteratur  kan  få  etiketten  ”svårsåld”  och  detta  försvårar  ett  författarskaps

överlevnad på förlaget. Det finns inhouse-strukturer som påverkar ett förlags utgivning och detta

kan  innebära  en  maktkamp  mellan  marknadsavdelningen  och  redaktörerna.  Det  innebär  att  ett

författarskap  inte  nödvändigtvis  har  låga  försäljningssiffror  i  bokhandeln,  utan  att  det

återkommande vidareförs som ”svårsålt”. På det sättet skapas etiketten som kan bli svår att få bort.

Dessutom kan det, som i Stridsbergs fall, leda till att utgivningen upphör.327

Olika förlag kan göra olika mycket för ett översatt författarskap. Hanser Verlag är kända för

att få in ”svår” litteratur på kultursidorna, och verkar därför ha en större förmåga att sprida översatt

325 Weyler 2016-01-20, s. 134, fråga 2.
326 Michaelis 2015-11-25, s. 116,  fråga 6.
327 Allenstein 2015-11-03, s. 133, fråga Förlagsbytet.
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litteratur än till exempel Fischer Verlag.328 Weyler har starka band till många utländska förlag och

besitter själv en stor språkkunskap vilket innebär att hans förlag är särskilt starkt inom översatt

litteratur.  Förlagens  profil  är  därför  en  avgörande  faktor  för  hur  ett  författarskap  kommer  att

mottagas  av  medier,  branschen och marknaden.  Förlag med en stark översättningsprofil  har  en

större  chans  att  lyckas  med  marknadsföring  och  försäljning  av  ett  översatt  författarskap.  Som

Weyler  påpekar,  behandlas  förlaget  väl  av  medier.329 Detta  tyder  på  att  de  är  intresserade  av

förlagets  utgivning och gärna  vill  lyfta  fram den.  På det  sättet  har  förlagets  varumärke  kunnat

påverka mediebevakningen.

Hur  utgivningarna  anpassas  till  den  nya  marknaden  syns  tydligast  på  det  som inte  blir

utgivet. I Stridsbergs fall är det hennes debutroman samt till viss del även dramatiken (som finns

tillgänglig  på  ett  mindre  dramatikrättighetsförlag,  men  inte  via  Fischer  eller  Hanser)  och  för

Scheuermanns  del  är  det  hennes  lyrik.  Dessutom  kan  förläggarna  och  redaktörerna  anpassa

utgivningsordningen och på det sättet skapa ett författarskaps närvaro på den nya marknaden. På det

sättet  skapas  ett  annorlunda  författarskap  på  den  nya  marknaden  i  jämförelse  med

originalutgivningen. I jämförelse med olika länder, skulle därför komplett olika variationer av ett

och samma författarskap kunna existera parallellt.

En anledning till  att översättningar är svårsålda kan antas vara för att författaren inte är

närvarande i den nya litterära miljön. Weyler säger att de alltid bjuder in författarna och att detta är

ett måste för att lyckas.330 Eftersom böcker i dag säljs via författaren, skulle det kunna försvåras av

att författaren inte finns tillgänglig på den nya marknaden. Dessutom kan det finnas en språkbarriär

som försvårar författarens närvaro, exempelvis i intervjusituationer. Litterär kultmarknadsföring är

beroende av författaren. Författarskapet kan ses som varumärket och kvalitetsgarantin för boken.331

En mindre känd kvalitetsmarkör är därför en sämre garanti och väcker inte samma känslor hos

målpubliken som hos originalpubliken. En svagare garanti lockar inte till köp på samma sätt som ett

starkt, välkänt, varumärke. 

Den språkliga kompetensen är översättarens viktigaste tillgång gentemot de stora förlagen.

Den kan även vara en tillgång gentemot mindre förlag som inte har språkkompetens inhouse. Då

översättarna har språkkunskaper som saknas på förlagen får de även agera lektörer. De har blivit en

ny  gatekeeper  mellan  agenten  och  förlaget.  På  det  sättet  är  översättaren  även  en  del  av

beslutsprocessen  på  förlagen  och  ger  sitt  utlåtande  om  utgivningen.  Allenstein  påpekar  att

skandinaviska översättare har en starkare position i jämförelse med de som översätter från större

328 Allenstein 2015-11-03, s. 133, fråga Förlagsbytet.
329 Weyler 2016-01-20, s. 135, fråga 4.
330 Ibid.
331 Schneider 2013, s. 245.
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språk.332 Ju färre som kan språket, desto mer sammanlänkade översättare med utgivningsprocessen.

Språket är nyckeln för översättarens dubbla roller som lektör och översättare.

Hur pass väl Stridsberg och Scheuermann har konsekrerats i översättning kan analyseras

utifrån Broomans och Jiresch sex faser av kulturförmedling. Båda författarskapen nådde den femte

fasen,  receptionen,  där  verken  recenseras  och försöker  nå  ut  till  läsare.  Broomans  och Jiresch

poängterar att det är svårt för förlagen att förutse vilka resultat som kommer att komma av denna

fas. Dessutom så har förlagen olika förutsättningar för marknadsföring; vissa förlag har möjligheter

att satsa stora summor, medan andra har nästan inga medel alls. Verket kan även i denna fas hamna i

en gråzon eller  karantän.333 Denna gråzon hamnade framförallt Stridsberg i när Fischer arbetade

med  utgivningen.  De  upplevde  inte  att  recensionerna  hade  en  tillräckligt  stor  effekt  på

försäljningen.  Detta  innebar  att  Stridsberg  aldrig  nådde  den  sjätte  fasen,  det  vill  säga  post-

utgivningsreceptionen. I den här fasen konsekreras författarskapet i den nya miljön via exempelvis

föreläsningar och forskning som stärker verkets kulturella värde.334 Att Fischer valde att avsluta

utgivningen är ett tecken på att den sjätte fasen aldrig uppnåddes eftersom Stridsberg då hade haft

en viktig position inom det tyska litterära fältet. I stället finns knappt någon tyskspråkig forskning

publicerad om Stridsbergs verk och Kupski upplevde att intresset var för lågt.335 

Då inget av författarskapen hittills nått den sjätte fasen av kulturöverföring kan ingen av

dem betraktas som komplett i Broomans och Jireschs mening. Den sjätte fasen är essentiell för att

positionera författarskapet inom det nya fältet.336 Om den sjätte fasen inte uppnås konsekreras inte

författarskapet tillräckligt vilket leder till att författaren inte får något större inflytande på den nya

marknaden. Eftersom Stridsbergs tyska utgivning fortsätter på ett annat förlag finns det fortfarande

möjlighet för henne att nå den sjätte fasen med de framtida verken. Betydligt svårare blir det för

Scheuermann på den svenska marknaden. Då hon inte uppnådde den sjätte fasen med  Shanghai

Performance  är det högst osannolikt att hon ska komma att göra detta utan ett nytt utgivet verk.

Weyler säger att han har upphört med utgivningen av hennes verk och därför är det rimligt att anta

att  Scheuermann  endast  kommer  att  nå  den  femte  fasen  i  kulturöverföringen  till  den  svenska

marknaden. Skulle Weyler komma att ändra sig kvarstår möjligheten att åstadkomma den kompletta

och fulländade överföringen inklusive alla sex faser. 

Agenten  har  olika  betydelser  för  den  tyska  och  den  svenska  marknaden.  Den  tyska

redaktören Michaelis på Hanser Verlag upplever att agenter saknar branschkännedom och att de

332 Allenstein 2015-11-03, s. 124–125, fråga 1.
333 Broomans och Jiresch 2011, s. 13.
334 Ibid.
335 Kupski 2015-10-29, s. 114, fråga 14. 
336 Broomans och Jiresch 2011, s. 13.
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svenska agenterna är för många i antal i förhållande till hur mycket litteratur som utges i Sverige. 337

Weyler upplever inte agenterna på samma sätt utan likställer dem snarare med alla andra sätt som

han kommer i kontakt med intressant litteratur.338 Eftersom kriminallitteraturen har upplevt en stor

ökning,  multiplikationseffekt,  så  borde  detta  även  ha  påverkat  antalet  agenter.339 De  tyska

förläggarna  antas  ha  ett  intresse  för  svensk  litteratur,  då  de  svenska  agenterna  antar  att  den

förknippas med kvalité i Tyskland.

Ofta är fokus riktat mot de enskilda läsarna och deras betydelse för försäljningen, men i

själva verket är det långt tidigare som det avgörs om läsaren nås av förlagens böcker eller inte.

Marknadsföringen riktar sig inte enbart till dessa enskilda läsare utan till bokhandeln. I Tyskland är

det bokhandelskedjorna som innehar den egentliga ekonomiska makten.340 Därför är det viktigt att

få dem intresserade av förlagets utgivning. Michaelis nämner säljmötet med förlagsrepresentanter

som en av de viktigaste aspekterna av marknadsföringen, eftersom det är de som ska placera boken

i bokhandeln.341 Om förlagens böcker får en bra placering i bokhandeln, ökar detta chanserna för en

god  försäljning.  Den  enskilda  läsarens  intressen  skulle  därför  kunna  ses  som  mindre  viktig,

eftersom det först och främst handlar om att böckerna ska nå ut till bokhandeln. Detta kan även

sammanlänkas  med  internetbokhandel,  där  det  som  marknadsförs  på  startsidan  får  mycket

uppmärksamhet. 

Genette beskriver The Publishers Peritext där redaktörens påverkan är ytterst tydlig.342 Det

är redaktören som väljer hur peritexter ska utformas, och både Weyler och Michaelis påpekar att de

skriver dem.343 Det kan tyckas självklart att detta är redaktörens uppgift, men det är intressant att se

hur  verken  framställs  i  exempelvis  please-insert.  Troligtvis  skulle  dessa  se  annorlunda  ut  om

översättaren skrev dem i stället. Det är viktigt att komma ihåg att please-insert är säljmaterial. Allt

som är på bokens omslag är en del av marknadsföringsarbetet för att få läsaren att köpa boken. 

Paratexterna är det som genomgår den största förändringen när verk översätts. Framförallt

peritexter som omslag och titlar. I det tyska fallet anpassas de till den nya marknaden genom att

starka kulturella konnotationer förstärks ytterligare. Omslagen och titlarna förändras och förenklas

för den nya målpubliken. Dessutom är omslagen ljusare än i original. Det mest slående exemplet är

Darling River. Där konnoterar omslaget nämligen underhållningslitteratur i form av chic-lit, vilket

är en helt annan genre än den romanen egentligen tillhör. Omslaget anspelar på en kvinnlig publik,

337 Michaelis 2015-11-25, s. 119, fråga Är det lättare att samarbeta med agenturer.
338 Weyler 2016-01-20, s. 134, fråga 1.
339 Svedjedal 2012, s. 57–58. 
340 Schneider 2013, s. 239.
341 Michaelis 2016-09-19, s. 122.
342 Genette 1997 [1987], s. 15–16.
343 Weyler 2016-01-20, s. 137, fråga 11. Michaelis 2015-11-25. s. 119–120, fråga 11.
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men  inte  en  kvalitetslitterär  sådan.  Det  verkar  vara  ett  sätt  att  göra  boken  mer  tillgänglig  för

målpubliken, men i stället skapas konnotationer som är direkt missvisande för romanens innehåll.

Lolita-referensen har förstärkts så att det är det enda som omslagsbilden konnoterar.

De svenska översatta  omslagen fokuserar  i  stället  på att  vara så vackert  formgivna som

möjligt.  Kulturella  konnotationer  i  omslagsbilderna  är  inte  betydelsefulla  utan  det  är

helhetsintrycket som är viktigast.  Weyler förlag marknadsför inte Scheuermanns böcker som ett

sammanhållet författarskap, utan titlarna får stå för sig själva. Att fokus ligger på formgivningen

tyder  på  att  det  är  viktigt  för  den  svenska  målpubliken.  Genomtänkt  formgivning  och

kvalitetsbindning konnoterar kvalitetslitteratur  för en svensk marknad.  Weyler  förlags böcker  är

även mindre i storlek i jämförelse med svenska böcker generellt.344 Detta gör att böckerna sticker ut,

både i bokhyllan och för läsaren. Det är ett sätt att göra det egna förlagets böcker synliga i den stora

mängden litteratur som finns tillgänglig i bokhandeln.

Kultursidorna spelar i dag en annan roll än vad de tidigare gjort. Basting menar att det finns

en  utveckling  på  kulturredaktionerna  där  arbetsledordet  ändrats  från  ”bildning”  till  ”service”.

Bildning har avfärdats som elitistisk och missaktas därför. Det som publiken föredrar blir inhamrat

genom topplistorna på redaktionen, och det enorma uppsvinget för genrelitteratur så som fantasy

och  kriminallitteratur  bekräftar  detta.  Den  som producerar  ”elitistisk”  kritik  placerar  sig  på  en

medial utkant och kan hamna i konflikt med tidningens chefredaktör (som arbetar för att bredda

tidningens utbud för att nå så många läsare som möjligt). Tidigare var kultursidorna tidningens sätt

att  polera sitt  yttre och bygga på sitt  varumärke.345 Både Weyler och Kupski på Fischer Verlag

poängterar att recensioner inte har något inflytande på försäljningen.346 Lekmannamässig kritik på

internet  och  topplistor  är  två  exempel  som  Basting  nämner  som  har  urholkat  kultursidornas

kulturella  kapital.347 Därtill  upplever  Weyler  att  sociala  medier  inte  adderar  nya  platser  för

uppmärksamhet utan dränerar kultursidorna på auktoritet.348 Uppmärksamhetsekonomin sträcker sig

längre  än  till  enbart  kultursidorna  eftersom  de  inte  längre  har  monopol  på  kulturnyheter  och

recensioner. De har fått konkurrens från andra medier och för att slå igenom krävs att man slår

igenom i samtliga medier. Kultursidorna har därför anpassats efter de övriga medierna, där sociala

medier  ligger  i  framkant  för  marknadsföringen.  De  två  exempel  som Squires  lyfter  angående

kritikers egen uppfattning om deras roll på bokmarknaden är motpoler till varandra och beskriver

även de två sidorna som synliggjorts i analysen. McCrum positionerar sig som den som inte vet vad

som skapar en försäljningsframgång eftersom det enda han anser kan göra detta är mun-mot-mun-

344 Weyler 2016-01-20, s. 137, fråga 11.
345 Basting 2013, s. 54.
346 Weyler 2016-01-20, s. 135, fråga Medier i förhållande till litteraturen. Kupski 2015-10-29, s. 112, fråga 6. 
347 Basting 2013, s. 49.
348 Weyler 2016-01-20, s. 135, fråga Medier i förhållande till litteraturen. 
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metoden. Wagner anser i stället att hennes roll som kritiker är att skapa en publik åt verket.349 

Nodpersonen har på olika sätt visat sig essentiell för analysen. Weyler är en viktig person för

översatt litteratur på den svenska marknaden. Hans språkkompetens har inneburit att han har kunnat

introducera  många  viktiga  författarskap  på  svenska,  först  på  Norstedts  och  sedan  på  sitt  eget

förlag.350 Specialintresset, språkkunskaperna och hans personliga engagemang är de faktorer som

ligger till grund för att han ska betraktas som en betydelsefull nodperson. Hans personliga kontakter

med internationella förlag gör det möjligt för honom att bedriva en stark utgivning, även på ett litet

förlag. Detta visar på att han är en nodperson som har kopplingar till olika litterära marknader. Som

Svedjedal  skriver:  ”[N]odpersonen  är  på  en  gång  väsentliga  individer  och  delar  av  ett

överindividuellt system som ger plats åt den enskilde.”351 Nodpersoner drivs inte enbart av tanken

på ekonomisk vinning, vilket även är något som Weyler nämner i intervjun.352 Eftersom många

förläggare på mindre förlag drivs av personligt engagemang blir det kulturella kapitalet mycket

viktigare  än  det  ekonomiska.  Detta  har  även  synliggjorts  i  fallet  där  Weyler  valde  att  avsluta

utgivningen av Scheuermanns verk. 

Samma typ av nodperson för Stridsbergs författarskap har inte upptäckts bland de tyska

redaktörerna  eller  översättaren.  På  ett  sätt  kan  Allenstein  anses  ha  haft  en  förmedlarroll  för

Stridsberg, eftersom hon agerade lektör och rekommenderade  Drömfakulteten  till Fischer Verlag.

Men  Drömfakulteten var  inte  hennes  upptäckt  och  det  var  inte  heller  hon  som introducerade

författarskapet till förlaget. Agenter kan möjligen ha tagit över nodpersonernas position, i alla fall

när det kommer till svenska författarskap. Som Michaelis påpekar har Sverige många agenter och

kanske  håller  dessa  på  att  ersätta  nodpersonerna  eftersom  de  fyller  en  liknande  funktion.  Ett

motargument skulle vara att nodpersonerna behövs som allra mest, just eftersom agenterna drivs av

ekonomisk vinning snarare än specialintresse och personligt engagemang. Broomans och Jiresch

definierar nodpersonen som en fristående aktör som agerar autonomt.353 Detta innebär att agenten

inte kan anses vara en nodperson, då denne agerar utifrån agenturens intressen. Stridsberg blev dock

introducerad  på  den  tyska  marknaden  via  hennes  agentur  och  detta  skulle  kunna  ses  som ett

argument för att nodpersonen har blivit mindre viktig för att introducera svenska författarskap till

den tyska marknaden. 

349 Squires 2009 [2007], s. 64–65. 
350 Laxgård, ”Svante Weyler”, s. 20–27.
351 Svedjedal 2012, s. 67. 
352 Weyler 2016-01-20, s. 135, fråga Medier i förhållande till litteraturen. 
353 Broomans och Jiresch 2011, s. 10.
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur förlag arbetar med översatt litteratur i ett tyskt

och ett svenskt fall. Hela processen ingår i undersökningen; från upptäckt till utgivning. Förläggare,

redaktörer och översättare som har arbetat med översättningen av Sara Stridsbergs verk till tyska

och  Silke  Scheuermanns  verk  till  svenska  har  intervjuats.  Särskilt  fokus  ligger  på

marknadsföringen, då detta är ett sätt att utröna om det finns kulturella skillnader i utgivningarna

länderna emellan. I detta ingår även att utreda vilka aktörer som är viktiga för arbetet och vilka

olika uppgifter de innehar, samt vilka kunskaper som finns hos förlagen och vilka de behöver anlita

utifrån.

Intervjusvaren  analyseras  med  hjälp  av  teoretiska  texter  av  Johan  Svedjedal,  Pascale

Casanova,  Claire  Squires  och  antologin  Literaturbetrieb  –  zur  Poetik  einer

Produktionsgemeinschaft,  redaktörer  Philipp  Theisohn  och  Christine  Weder.  Viktiga  begrepp  är

uppmärksamhetsekonomi, ekonomisering av litteratur, nodperson och kulturförmedling. 

Analysens resultat är att förlagets varumärke spelar en viktig roll i arbetet med utgivning av

översatt  litteratur.  Större  förlag  som  Fischer  Verlag  har  en  bred  utgivning  där  smal,  översatt

litteratur inte prioriteras. Hanser Verlag och Weyler förlag som har varumärken mer präglade av

översatt litteratur fäster i stället större vikt vid den. Förlagens storlek påverkar utgivningsbeslut där

ekonomiskt eller kulturellt kapital  kan väga olika tungt. För Fischer Verlag var det ekonomiska

kapitalet viktigast när de beslöt att upphöra med utgivningen av Stridsbergs verk. För Weyler förlag

var  dock det  kulturella  kapitalet  i  förhållande till  Scheuermanns verk viktigare.  För  ett  mindre

förlag kan böcker av sämre kvalité vara skadliga för varumärket då det är beroende av att trogna

kunder återkommer. Fischers varumärke påverkas på andra sätt av beslutet och hotas av den starka

ekonomiseringen inom bokbranschen. Eftersom de är ett traditionellt förlag som historiskt har utgett

hela författarskap kan det vara skadligt att i stor utsträckning drivas av det ekonomiska kapitalet.

Till slut återstår enbart ett urholkat varumärke.

Medier  spelar  en  viktig  roll  i  marknadsföringen  av  översatt  litteratur  och  förlagets

varumärke  kan  kopplas  samman  med  hur  väl  den  typen  av  marknadsföring  fungerar  för

försäljningen. Weyler menar att recensioner inte påverkar försäljningen medan Michaelis på Hanser

Verlag menar att  det är  via kultursidorna som de når ut  till  läsare.  Olika förlag kan göra olika

mycket  för  översatt  litteratur  och  deras  eget  varumärke  är  starkt  sammanlänkat  med resultatet.

Kultursidorna har tappat i anseende och deras åsiktsmonopol är inte vad det en gång varit. Sociala

medier har dränerat deras auktoritet och i dag krävs det att en bok når ut i samtliga medier för att

den ska nå stora försäljningssiffror. Den stora överproduktionen av böcker har gjort det svårare för
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enskilda titlar att nå läsare.  Hype och topplistor är det starkaste sättet att nå ut till en stor grupp

läsare.

Översatt litteratur beskrivs som skör och svårsåld i intervjuerna. En anledning till detta är att

författaren inte är närvarande på den översatta marknaden. En bok säljs i dag via författarnamnet

som fungerar som en kvalitetsgaranti för köparen. Ett okänt namn är en sämre garanti. Därför är

litteraturevenemang essentiella för marknadsföringen av översatt litteratur då det är en möjlighet för

författaren att få uppmärksamhet på den nya marknaden.

Svante  Weyler  kan  anses  vara  en  viktig  nodperson  för  den  svenska  marknaden.  Hans

personliga kontakter och språkkunskaper har gjort det möjligt för honom att introducera viktiga

författarskap på svenska, där Silke Scheuermann är ett exempel.

Översättarens roll  har migrerat från nodpersoner till  lektörer.  Språkkunskaperna gör dem

oumbärliga för förlagen, då många saknar den kompetensen inhouse. Agenter har allt mer övertagit

nodpersonens funktion. Detta innebär att introduktionen av ett författarskap har ekonomiserats och

gått från personligt engagemang till ekonomisk vinning. 
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Bilaga 1. Frågor

Forskningsfrågor 

1. Varför valde de respektive förlagen att utge översatta verk av Sara Stridsberg och Silke 

Scheuermann?

2. Vem initierade den översatta utgivningen av Sara Stridsberg och Silke Scheuermann?

3. Hur resonerade förläggarna inför respektive författarskap, vilka ekonomiska och kulturella 

kapital fanns att vinna på utgivningen?

4. Hur arbetade förläggarna med marknadsföring och lansering av författarskapen på den nya 

tyskspråkiga respektive svenska marknaden?

5. Vilken roll spelade just dessa förläggare, redaktörer och översättare i överföringen av Sara 

Stridsbergs och Silke Scheuermanns författarskap?

6. Vilka aktörer är viktiga för den kulturella transfern? 

7. På vilket sätt var nodpersoner delaktiga i att introducera författarskapet för den nya marknaden?

8. Anpassades författarskapen till den nya marknaden eller eftersträvade man att återskapa den 

position som författaren har i sitt ursprungsland? 

9. Vilka faktorer är viktiga när ett översatt författarskap introduceras till en ny publik? 

10. Vilken roll hade översättaren i överföringen av författarskapet från ursprungslandet?

11. Finns det specifika kulturella aspekter med svensk eller tysk litteratur som man har haft i åtanke,

som exempelvis genretrender, formgivningsmallar eller köpstarka målgrupper?

12. Vilken bild av verket förmedlas genom paratexter?

13. Vem riktar sig paratexterna till? 

14. Hur fungerar konsekrationen av författarskapet i det nya landet? 

15. Hur fungerar arbetet förlagen emellan, finns det ett samarbete?

16. Hur ser förlagen på medias roll i förhållande till förlagsarbetet?

Intervjufrågor till Isabel Kupski på S. Fischer Verlag

1. Hur kom ni i kontakt med Sara Stridsbergs författarskap?

2. Vilka var anledningarna till att ni valde att börja ge ut hennes verk?

3. Hur valde ni översättare?

4. Har ni fått någon form av litteraturstöd för utgivningen? 

5. Vilken publik har ni tänkt att Sara Stridsbergs författarskap riktar sig till?/ Vem läser Sara 

Stridsberg tänker ni er?

6. Hur ser ni på den mediala uppmärksamheten, har den varit viktig, har den funnits?
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7. Var ni intresserade av boken Beckomberga? Varför blir den inte utgiven på Fischer?

8. Hur såg samarbetet ut med Albert Bonniers förlag?

9. Hur gick arbetsprocessen till när ni gav ut Stridsbergs Die Traumfabrik?

10. Hur gick arbetsprocessen till när ni gav ut Stridsbergs Darling River?

11. Vilken typ av marknadsföring har ni gjort i samband med utgivningarna?

12. Hur valdes omslag, bakgrundstext?

13. Hur mycket har Sara Stridsberg varit involverad i ert arbete?

14. Hur stort har intresset för Sara Stridsbergs författarskap varit? Från media, köpare, branschen?

15. Hur viktig är översatt litteratur för förlaget, den tyska marknaden i stort?

1. Wie sind Sie in Kontakt mit den Büchern von Sara Stridsberg gekommen?

2. Warum haben Sie angefangen, die Bücher von Sara Stridsberg zu verlegen? 

3. Wie wurde die Übersetzerin ausgewählt?

4. Haben Sie finanzielle Unterstützung für die Bücher bekommen, zum Beispiel durch Stipendien? 

5. Für welches Publikum sind die Bücher von Sara Stridsberg gedacht? Wer liest Sara Stridsberg?

6. Wie bewerten Sie die mediale Aufmerksamkeit, wurden die Bücher in Medien präsentiert und 

war dies für die Bücher wichtig? 

7. Hatten Sie Interesse an dem Buch „Beckomberga“? Warum erscheint es nicht bei Fischer? 

8. Wie war die Zusammenarbeit mit dem Verlag Albert Bonniers? 

9. Wie sah der Arbeitsprozess mit „Traumfabrik“ aus? Wie enstand das Buch?

10. Wie sahen die Arbeitsprozesse mit „Darling River“ aus? Wie enstand das Buch? 

11. Welche Marketingarbeit haben Sie in der Zeit der Neuerscheinungen der beiden Bücher 

gemacht? 

12. Wie hat man das Cover und Klappentext ausgewählt? 

13. Wieviel war Sara Stridsberg in die Arbeit involviert? 

14. Wie groß ist und war das Interesse der Medien, Kunden und der Verlagsbransche für Sara 

Stridsberg? 

15. Wie wichtig ist übersetzte Literatur für Fischer und den deutschen Literaturmarkt überhaupt? 

Intervjufrågor till Tatjana Michaelis på Hanser Verlag

1. Hur kom ni i kontakt med Sara Stridsbergs författarskap?

2. Varför beslöt ni att ge ut Beckomberga av Sara Stridsberg?

3. Hur valde ni översättare?

4. Har ni fått någon form av litteraturstöd för utgivningen? 

107



5. Hur ser arbetet ut just nu?

6. När är den planerade utgivningen?

7. Vad kommer den tyska titeln att vara?

8. Vilken publik har ni tänkt att Sara Stridsbergs författarskap riktar sig till?/ Vem läser Sara 

Stridsberg tänker ni er?

9. Hur ser ni på den mediala uppmärksamheten, hur kommer ni att arbete med medier i samband 

med utgivningen?

10. Hur ser samarbetet ut med Albert Bonniers förlag?

11. Hur väljer ni omslag och baksidestext?

12. Hur mycket är Sara Stridsberg involverad i ert arbete?

13. Hur stort har intresset för Sara Stridsbergs författarskap hittills varit? Från media, läsare, 

branschen?

14. Hur viktig är översatt litteratur för förlaget, den tyska marknaden i stort?

15. Vilken roll har svensk litteratur på förlaget?

1. Wie sind Sie in Kontakt mit den Büchern von Sara Stridsberg gekommen?

2. Warum haben Sie angefangen, das Buch „Beckomberga” von Sara Stridsberg zu verlegen? 

3. Wie wurde die Übersetzerin ausgewählt?

4. Haben Sie finanzielle Unterstützung für die Bücher bekommen, zum Beispiel durch Stipendien? 

5. Was machen Sie jetzt gerade mit dem Buch? 

6. Wann erscheint das Buch? 

7. Was wird der deutsche Titel sein?

8. Für welches Publikum ist das Buch von Sara Stridsberg gedacht? Wer liest Sara Stridsberg?

9. Wie bewerten Sie die mediale Aufmerksamkeit, wie arbeiten sie mit Medien wenn das Buch 

erscheint?

10. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Verlag Albert Bonniers?

11. Wie werden Sie das Cover und Please-insert auswählen? 

12. Wieviel ist Sara Stridsberg in die Arbeit involviert? 

13. Wie groß  ist und war das Interesse der Medien, Kunden und der Verlagsbransche für Sara 

Stridsberg? Wird es sich noch ändern?

14. Wie wichtig ist übersetzte Literatur für Hanser und den deutschen Literaturmarkt überhaupt? 

15. Welche Rolle hat schwedische Literatur beim Hanser Verlag?
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Intervjufrågor till Ursel Allenstein, översättare

1. Hur påbörjades arbetet med översättningen av Sara Stridsbergs verk?

2. Hur har du tänkt under arbetet med översättningarna, fanns det skillnader verken emellan?

3. Hur stor påverkan har förlaget haft på ditt översättningsarbete?

4. Hur mycket information om Sara Stridsberg, Sverige och den kulturella kontexten hade du inför 

ditt översättningsarbete?

5. Vilka riktlinjer fick du från förlaget i ditt arbete?

6. Har du haft kontakt med Sara Stridsberg under ditt arbete?

7. 2007 fick du Bode-Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds för arbetet med Sara Stridsbergs 

Traumfabrik,  var det den förutsättning för arbetet eller en utmärkelse?

1. Wie wurde die Arbeit mit der Übersetzung von Sara Stridsbergs Bücher angefangen? Wie kamen 

Sie dazu, die Bücher zu übersetzen?

2. Wie haben Sie mit der Übersetzung gearbeitet, unterschied sich die Arbeit zwischen den beiden 

Büchern? 

3. Wie groß  war der Einfluss vom Verlag auf Ihre Arbeit?

4. Wieviel Informationen hatten Sie über Sara Stridsberg, Schweden und den kulturellen Kontext 

vor Beginn der Übersetzungsarbeit? 

5. Haben Sie irgendwelche Richtlinien vom Verlag erhalten? 

6. Hatten Sie Kontakt mit Sara Stridsberg während der Arbeit?

7. 2007 bekammen Sie das Bode-Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds für die Arbeit mit Sara

Stridsbergs Traumfabrik. War das eine Voraussetzung für die Arbeit oder eher eine Auszeichnung?  

Intervjufrågor till Svante Weyler, Weyler Förlag

1. Hur kom du i kontakt med Silke Scheuermanns författarskap?

2. Varför valde du att ge ut Silke Scheuermann?

3. Vilken roll hade du i utgivningen, förutom översättningsarbetet?

4. Hur stort har intresset för Silke Scheuermanns författarskap varit? Från media, köpare, 

branschen?

5. Påverkade dina dubbla roller varandra under arbetet?

6. Hur såg processen ut med Timmen mellan hund och varg?

7. Har något av verken nått en större eller mindre framgång? Varför tror du det i så fall?

8. Hur ser kontakten ut med Schöffling & Co.?

9. Hur viktig är översatt litteratur för  förlaget och den svenska marknaden?
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10. Hur såg processen ut när Lena Hammargren i stället översatte de två nästkommande titlarna?

11. Hur valde ni omslag, baksidestexter och övrigt säljmaterial?

12. I Timmen mellan hund och varg står skrivet att översättningen har gjorts med stöd från 

Goetheinstitutet och tyska utrikesdepartementet, kan du beskriva hur den processen gick till? Var 

stödet en förutsättning för utgivningen?

Intervjufrågor Lena Hammargren, översättare

1. Hur kom det sig att du fick uppdraget att översätta Silke Scheuermann?

2. Hur har du tänkt under arbetet med översättningarna, fanns det skillnader verken emellan?

3. På vilket sätt var förlaget inblandat i ditt översättningsarbete?

4. Hur mycket information om Silke Scheuermann, den tyska kontexten och hennes författarskap 

hade du innan du började översätta?

5. Vilka riktlinjer fick du från förlaget inför ditt arbete?

6. Hade du kontakt med Silke Scheuermann under ditt översättningsarbete?
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Bilaga 2. Intervjuer

Isabel Kupski, Lektorin S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main. Mejlintervju 2015-10-29

1. Wie sind Sie in Kontakt mit den Büchern von Sara Stridsberg gekommen?

Unser  Kontaktnetz  ist  sehr  feinmaschig,  wir  verfügen  über  enge  Kontakte  zu  Verlagen  und

Agenturen, auch in Skandinavien, Stridsberg. Die Autorin wurde uns von Bonnier/Hedlund Agency

angeboten.

1. Hur kom ni i kontakt med Sara Stridsbergs författarskap?

Vårt kontaktnät är väldigt omfattande, vi står i nära kontakt med förlag och agenturer, också i

Skandinavien, Stridsberg. Vi blev erbjudna författaren av Bonnier/Hedlund Agency. 

2. Warum haben Sie angefangen, die Bücher von Sara Stridsberg zu verlegen? 

Weil sie eine interessante weibliche/feministische Stimme ist und dazu eine der interessantesten

Skandinaviens.

2. Vilka var anledningarna till att ni valde att börja ge ut hennes verk?

För att hon har en intressant kvinnlig/feministisk röst och därtill är hon en av de mest intressanta i

Skandinavien. 

3. Wie wurde die Übersetzerin ausgewählt?

Mit Ursel Allenstein haben wir schon davor zusammen gearbeitet, sie ist hervorragend und war von

dem Projekt sofort begeistert.

3. Hur valde ni översättare?

Vi  hade  tidigare  arbetat  tillsammans  med  Ursel  Allenstein,  hon  är  fantastisk  och  var  genast

entusiastisk över projektet. 

4. Haben Sie finanzielle Unterstützung für die Bücher bekommen, zum Beispiel durch 

Stipendien? 

Nein

4. Har ni fått någon form av litteraturstöd för utgivningen, exempelvis genom stipendier? 

Nej
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5. Für welches Publikum sind die Bücher von Sara Stridsberg gedacht? Wer liest Sara 

Stridsberg?

Zu wenig Leser. Zunächst hatten wir gehofft, dass gerade Frauen Stridsbergs Bücher lesen, das ist

aber leider fehl geschlagen, die Verkäufe waren schlecht.

5. Vilken publik har ni tänkt att Sara Stridsbergs författarskap riktar sig till?/ Vem läser Sara 

Stridsberg tänker ni er?

För få läsare. Först hoppades vi att särskilt kvinnor skulle läsa Stridsbergs böcker, men det slog

tyvärr fel, försäljningen var dålig. 

6. Wie bewerten Sie die mediale Aufmerksamkeit, wurden die Bücher in Medien präsentiert 

und war dies für die Bücher wichtig? 

Selbstverständlich, die Pressearbeit ist einer der wichtigsten Pfeiler der Verlagsarbeit, nur ist leider

die Auswirkung einer Rezension auf die Verkäufe verschwindend gering geworden. 

6. Hur ser ni på den mediala uppmärksamheten, har den varit viktig, har den funnits?

Självklart, pressarbetet är något av det viktigaste inom förlagsarbetet. Tyvärr blev recensionernas

påverkan på försäljningen försvinnande liten. 

7. Hatten Sie Interesse an dem Buch „Beckomberga“? Warum erscheint es nicht bei Fischer?

Wir hatten großes Interesse an Stridsbergs neuem Buch, aber leider konnten wir für die Autorin

nicht so viel tun, wie wir erhofft hatten, obwohl sie die Samuel-Fischer-Professur inne hatte, was

zur Bekanntheit eines fremdsprachigen Autors in Deutschland beiträgt. In einem anderen Haus, das

sie ja sofort gefunden hat, ist sie vielleicht besser aufgehoben, findet mehr Aufmerksamkeit. 

7. Var ni intresserade av boken Beckomberga? Varför blir den inte utgiven på Fischer?

Vi  var  väldigt  intresserade  av  Stridsbergs  nya  bok.  Tyvärr  kunde  vi  inte  göra  så  mycket  för

författaren som vi hade önskat, trots att hon innehade Samuel Fischer-professuren som brukar leda

till  att  utländska författare blir uppmärksammade i Tyskland. Hos ett  annat förlag,  som hon ju

genast hittade, passar hon kanske bättre och får mer uppmärksamhet.

 
8. Wie war die Zusammenarbeit mit dem Verlag Albert Bonniers? 

Die Zusammenarbeit war ganz ausgezeichnet.

8. Hur såg samarbetet ut med Albert Bonniers förlag?

Samarbetet var utmärkt.
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9. Wie sah der Arbeitsprozess mit „Traumfabrik“ aus? Wie enstand das Buch?

Diese Frage verstehe ich nicht, der Prozess ist ja eigentlich immer ähnlich: Vertrag, Texte fürs Haus,

Text  für  die  Vorschau,  Positionierung,  Vertreterkonferenz,  Lektorat,  Produktion,  Marketing,

Lesereise, Presse.

9. Hur gick arbetsprocessen till när ni gav ut Stridsbergs Die Traumfabrik?

Den här frågan förstår jag inte riktigt, processen är egentligen alltid densamma: kontrakt, texter

till  förlaget,  texter  till  programmet,  positionering,  företrädarkonferens,  redaktörsavdelning,

produktion, marknadsföring, författarläsningar, press. 

10. Wie sahen die Arbeitsprozesse mit „Darling River“ aus? Wie enstand das Buch? 

Dito

10. Hur gick arbetsprocessen till när ni gav ut Stridsbergs Darling River?

Dito

11. Welche Marketingarbeit haben Sie in der Zeit der Neuerscheinungen der beiden Bücher 

gemacht? 

Das Marketingbudget war sehr gering, da die Titel keine Spitzentitel und auch keine Schwerpunkte

waren.

11. Vilken typ av marknadsföring har ni gjort i samband med utgivningarna?

Marknadsföringsbudgeten  var  väldigt  begränsad,  eftersom  det  inte  var  några  stortitlar  eller

tyngdpunkter i utgivningen. 

12. Wie hat man das Cover und Klappentext ausgewählt?

Zusammen mit dem Marketing

12. Hur valdes omslag, bakgrundstext?

Tillsammans med marknadsavdelningen. 

13. Wieviel war Sara Stridsberg in die Arbeit involviert? 

Nur auf Lesungen

13. Hur mycket har Sara Stridsberg varit involverad i ert arbete?

Bara på författarläsningar.
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14. Wie groß ist und war das Interesse der Medien, Kunden und der Verlagsbransche für Sara

Stridsberg? 

Das Interesse war leider viel zu gering.

14. Hur stort har intresset för Sara Stridsbergs författarskap varit? Från media, köpare, 

branschen?

Intresset var tyvärr alldeles för lågt. 

15. Wie wichtig ist übersetzte Literatur für Fischer und den deutschen Literaturmarkt 

überhaupt? 

Der Markt wird ja überwiegend von Übersetzungen bestimmt, für S. Fischer ist der Internationale

Buchmarkt sehr wichtig, Deutsche und Internationale Literatur sowie Non Fiction nehmen bei S.

Fischer halten sich anteilig die Waage.

15. Hur viktig är översatt litteratur för förlaget, den tyska marknaden i stort?

Marknaden  bestämms  huvudsakligen  av  översättningar,  den  internationella  bokmarknaden  är

väldigt  viktig  för  S.  Fischer.  Tyska och internationella  författare,  både inom skönlitteratur  och

facklitteratur, är lika viktiga för S. Fischer. 

Tatjana Michaelis, Lektorin Carl Hanser Verlag, München. Intervju 2015-11-25

Kurz über Frau Michaelis

Ich  arbeite  als  Lektorin  für  fremdsprachige  Belletristik  im  Hanser  Verlag,  und  betreue  die

ausländischen  Autoren.  Schweden  gehört  zu  meinen  Ländern,  so  wie  die  gesamte  Nordische

Literatur. Ich selbst beherrsche leider die schwedische Sprache nicht und kann einen literarischen

Text nicht im Original beurteilen. Deshalb arbeite ich mit einer Handvoll Übersetzer und Berater

zusammen, mit denen ich ständig im Kontakt bin.

Kort om Tatjana Michaelis

Jag  arbetar  som  redaktör  för  utländsk  skönlitteratur  på  Hanser  förlag  och  har  hand  om  de

utländska författarna. Sverige hör till mina länder, liksom hela den nordiska litteraturen. Jag själv

behärskar tyvärr inte  det  svenska språket  och kan inte  bedöma en litterär  originaltext.  Därför

samarbetar jag med en handfull översättare och lektörer, som jag är i ständig kontakt med.

1. Wie sind Sie mit den Büchern von Sara Stridsberg in Kontakt gekommen? 

Ich kannte Stridsberg schon seit ihr erstes Buch auf Deutsch erschien: „Traumfabrik“. Ich hatte es
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seinerzeit  ebenfalls  geprüft.  Ich  hätte  mich  damals  aber  nicht  getraut,  es  zu  verlegen,  da  ich

skeptisch war, was die Verkaufschancen anging. Ich habe jedoch immer wieder Positives über die

Autorin gehört, auch unser Autor Aris Fioretos zum Beispiel schätzt Stridsbergs Bücher sehr.

1. Hur kom ni i kontakt med Sara Stridsbergs författarskap?

Jag har  känt  till  henne ända sedan hennes första bok,  Traumfabrik,  kom ut  på tyska.  Vid den

tidpunkten  prövade  jag  även  manuskriptet  för  utgivning.  Då hade  jag  inte  vågat  ge  ut  boken

eftersom jag var skeptisk när det kom till försäljningschanserna. Jag hörde dock gång på gång

positiva  saker  om författaren.  Vår  författare  Aris  Fioretos  till  exempel,  uppskattar  Stridsbergs

böcker väldigt mycket.

2. Warum haben Sie angefangen, das Buch „Beckomberga“ von Sara Stridsberg zu verlegen?

Fischer hat den ersten und zweiten Roman von Stridsberg verlegt, aber die Autorin blieb mir immer

im Gedächtnis. Auch für das dritte Buch hatte Fischer eine Option. Ich wollte die Autorin natürlich

nicht Fischer wegnehmen, aber als Fischer „Beckomberga“ definitiv abgesagt hat, habe ich mir ein

Gutachten machen lassen und das Buch gekauft.

2. Varför beslöt ni att ge ut Beckomberga av Sara Stridsberg?

Fischer gav ut den första och den andra boken, men Stridsberg dröjde sig kvar i mitt minne. (min

anmärkning: observera att det ej är den första och den andra som utgetts i Sverige.) Fischer hade

förköpstur även på den tredje boken. Jag ville inte konkurrera om författaren med Fischer, men när

det  stod klart  att  Fischer  definitivt  hade tackat  nej till  Beckomberga,  införskaffade jag mig ett

lektörsutlåtande och köpte boken.

3. Wie wurde die Übersetzerin ausgewählt?

Da gab es kein Problem, ich kannte Ursel Allenstein schon, ich schätze sie als Übersetzerin, und wir

arbeiten  gut  zusammen.  Weil  sie  Stridsberg  auch  zuvor  übersetzt  hatte,  fiel  die  Wahl

selbstverständlich auf sie.

3. Hur valde ni översättare? 

Där uppstod det inga problem. Jag kände Ursel Allenstein sedan tidigare och uppskattar henne som

översättare; vi arbetar bra tillsammans. Eftersom hon redan tidigare hade översatt Stridsberg var

det en självklarhet att valet föll på henne.
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4. Haben Sie finanzielle Unterstützung für die Herausgabe des Buches bekommen, zum 

Beispiel durch Stipendien? 

Wir hoffen, eine Übersetzungsförderung vom Schwedischen Arts Coucil zu bekommen. Das ist sehr

hilfreich für die Kalkulation eines übersetzten Buches.

4. Har ni fått någon form av litteraturstöd för utgivningen? 

Vi hoppas att vi får översättningsstöd från svenska Kulturrådet. Det är till stor hjälp när man gör

en kalkyl för en översatt bok.

5. Was machen Sie jetzt gerade mit dem Buch? 

Jetzt, im November 2015, kann der Verlag nichts tun. Wir haben einen Vertrag und warten auf die

Übersetzung von Ursel Allenstein. Sie ist an der Arbeit und wird demnächst nach Visby reisen, um

weitere Recherchen für das Buch zu machen.

5. Vad gör ni just nu med boken?

Nu, i november 2015, kan förlaget inte göra något. Vi har ett kontrakt och väntar på översättningen

från Ursel Allenstein. Hon arbetar med den och kommer härnäst att åka till [Översättarcentrum i]

Visby för att göra vidare efterforskningar till boken. (Min anmärkning: http://www.bcwt.org/1551)

6. Wann erscheint das Buch? 

Das Buch erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2017. Wenn die Übersetzung sehr früh fertig wird,

könnte es auch schon im Herbst 2016 erscheinen. Da haben wir aber bereits den Roman „Mary“

von Aris  Fioretos im Programm. Ich möchte nicht,  dass Stridsberg gleichzeitig  erscheint.  Zwei

literarische Romane aus dem Schwedischen würden sich gegenseitig im Weg stehen.

6. När är den planerade utgivningen?

Bokens utgivning är beräknad till våren 2017. Om översättningen blir klar väldigt tidigt, är det

möjligt att utgivningen blir redan till hösten 2016. Men där har vi redan Aris Fioretos  Mary  på

utgivningslistan. Jag vill inte att Stridsberg utges samtidigt. Två svenska litterära romaner skulle

stå i vägen för varandra.

7. Was wird der deutsche Titel sein?

Das kann ich jetzt  beim besten Willen noch nicht  sagen. Das wird erst  entschieden,  wenn das

deutsche Manuskript fertig ist und wir es gelesen haben. Ursel Allenstein wird Vorschläge machen,

ich auch. Dann entscheiden wir in einer Runde zusammen mit Verleger, Lektorat und Marketing,

welcher Titel der richtige wäre. Der wird aber in jedem Fall noch mit der Autorin abgeklärt.
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7. Vad kommer den tyska titeln att vara?

Det kan jag inte sia om i dagsläget. Det bestäms först när det tyska manuset är färdigt och efter att

vi  har  läst  det.  Ursel  Allenstein  kommer  att  ge  förslag  och  jag  likaså.  Sedan  hålls  ett  möte

tillsammans med förläggare,  redaktörsavdelningen och marknadsavdelningen där  vi  bestämmer

den rätta titeln. Den blir i varje fall avstämd med författaren. 

8. Für welches Publikum ist das Buch von Sara Stridsberg gedacht? Wer liest Sara 

Stridsberg?

Das Buch ist  für ein literarisches Publikum gedacht.  Deshalb passt  Sara Stridsberg sehr gut zu

Hanser. Es ist schwierig, das genauer einzugrenzen. Es ist vielleicht eher ein weibliches Publikum,

im Hinblick auf die Identifikationsperson im Buch. Aber das sagt nicht viel, weil sowieso mehr

Frauen als Männer Romane lesen. Bei Sachbüchern macht man eine genauere Zielgruppenanalyse,

bei literarischen Büchern nicht.

 
8. Vilken publik har ni tänkt att Sara Stridsbergs författarskap riktar sig till? Vem läser Sara 

Stridsberg tänker ni er?

Bokens tilltänkta publik är en litterär sådan. Därför passar Sara Stridsberg väldigt bra hos Hanser.

Det är svårt att ringa in det mer än så. Det är kanske snarare en kvinnlig publik, om man ser till

identifikationspersonen i boken. Men det säger inte mycket eftersom det hur som helst snarare är

kvinnor än män som läser romaner. Med fackböcker görs en noggrannare målgruppsundersökning,

inte med litterära böcker. 

9. Wie bewerten Sie die mediale Aufmerksamkeit, wie arbeiten Sie mit den Medien, wenn das 

Buch erscheint?

Die Literaturkritik ist für uns sehr wichtig. Vor allem die Printpresse, die großen Feuilletons, aber

auch Radio (Deutschlandfunk zum Beispiel) und die wenigen Literatursendungen im Fernsehen, die

es noch gibt. Zum Beispiel ist der Schweizer Literaturclub recht wirkungsvoll, da bemerken wir oft

einen Verkaufseffekt nach der Sendung, wenn ein Hanser-Buch gut besprochen wurde. Hanser ist

ein Presse-affiner Verlag; wenn die Presse über ein Buch die Nase rümpft, hat das Auswirkungen

auf den Verkauf. Ein Verlag wie Diogenes hat ein anderes Prinzip, da funktionieren viele Bücher

auch ohne Presse.  Oder nehmen Sie zum Beispiel  Btb.  Für Hanser sind die Besprechungen im

Feuilleton  dagegen  sehr  wichtig.  Ich  selber  kaufe  oft  Bücher,  die  ich  über  eine  Rezension  im

Feuilleton entdecke und interessant finde.
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9. Hur ser ni på den mediala uppmärksamheten, hur kommer ni att arbete med medier i samband 

med utgivningen?

Litteraturkritiken är väldigt viktig för oss. Framförallt tryckt media, de stora kultursidorna, men

även radio (Deutschlandfunk till exempel) och de få litteraturprogrammen i teve som fortfarande

existerar. Till exempel har det schweiziska programmet Literaturclub ganska stor inverkan; om en

Hanser-bok har blivit  väl omtalad märker vi  ofta av en försäljningseffekt  efter att  programmet

sänts. Hanser är ett press-känsligt förlag, om pressen rynkar på näsan åt en bok så kommer det att

påverka försäljningen. Ett förlag som till exempel Diogenes har andra principer och där fungerar

många böcker även utan pressen. Eller ta till exempel Btb. För Hanser däremot är recensionerna

på kultursidorna väldigt viktiga. Jag själv köper ofta böcker som jag har upptäckt via en recension

på kultursidorna och tycker verkar intressanta.

10. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Verlag Albert Bonniers?

Die Zusammenarbeit mit dem Albert Bonniers Verlag spielt im Falle Sara Stridsbergs keine Rolle,

da  die  Rechte  bei  der  Hedlund  Agency  liegen.  Alles  wird  über  die  Agentur  verhandelt.  Aber

natürlich stehen wir auch mit Bonnier direkt im Kontakt. Eva Bonnier war kürzlich bei Hanser zu

Besuch, wegen eines Festes für Lars Gustafsson. Es ist wichtig,  dass wir zu den Verlagen und

Agenten unserer Autoren einen guten Kontakt pflegen. Mit Magdalena Hedlund verstehe ich mich

gut, sie war lang bei Norstedts im Foreign Rights Department und weiß genau, wie es in einem

Verlag  zugeht. Ich arbeite gern mit ihr zusammen.

10. Hur ser samarbetet ut med Albert Bonniers förlag?

Samarbetet med Albert Bonniers förlag spelar i fallet Sara Stridsberg ingen roll då alla rättigheter

ligger  hos  Hedlund  Agency.  Allt  förhandlas  via  agenturen.  Men  vi  har  naturligtvis  även

direktkontakt med Bonnier. Eva Bonnier var nyligen på besök hos Hanser, med anledning av en fest

för Lars Gustafsson. Det är viktigt att vi tar hand om kontakterna med våra författares förlag och

agenter. Jag kommer bra överens med Magdalena Hedlund, hon var länge på Norstedts avdelning

för utlandsrättigheter och vet precis hur det fungerar på ett förlag. Jag arbetar gärna tillsammans

med henne.  

Ist es einfacher, mit Agenturen zusammen zu arbeiten?

Nein,  es  ist  nicht  grundsätzlich  einfacher  mit  Agenturen,  oft  muss  man  erklären,  wie

Entscheidungsprozesse im Verlag vor sich gehen. In Schweden haben wir ein zusätzliches Problem:

Hier gibt es viel zu viele Agenten, fast mehr Agenten als interessante Bücher. Bei den Buchmessen

sollte ich mindestens sechs Agenten aus Schweden treffen, wie soll das gehen? Ich bin ja nicht nur
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für Schweden, Norwegen, Dänemark, sondern auch für Frankreich,  Russland, Israel und andere

Länder zuständig. Die Zahl der schwedischen Literaturagenten ist übertrieben. Auch in Deutschland

gibt es Agenten für deutsche Autoren, aber ich glaube, weniger als in Schweden!

Är det lättare att samarbeta med agenturer?

Nej, det är inte nödvändigtvis lättare med agenturer, ofta måste man förklara hur beslutsprocessen

på ett förlag fungerar. I Sverige har vi ett ytterligare problem – här finns det alldeles för många

agenter, nästan fler agenter än intressanta böcker. På bokmässorna ska jag träffa minst sex agenter

från Sverige, hur ska det gå till? Jag är ju inte bara ansvarig för Sverige, Norge och Danmark utan

även Frankrike,  Ryssland, Israel och många andra länder. Antalet  svenska litterära agenter är

överdrivet. Även i Tyskland finns det agenter för de tyska författarna, men jag tror att de är färre än

i Sverige! 

11. Wie werden Sie das Cover und Klappentext auswählen? 

Den Klappentext werde ich selbst schreiben. Zuerst aber schreibe ich den Text für den Katalog, für

Buchhändler und Presse. Ich spreche darüber auch mit der Übersetzerin, und der Text wird hier im

Haus von mehreren Kollegen gegengelesen. Der Katalogtext wird für den Klappentext meist nur

leicht verändert und ausgebaut.

Das  Cover  wird  von  unserem  Inhouse  Grafiker  gemacht.  Er  entwirft  die  meisten  unserer

Umschläge. Es beginnt mit einem Cover-Briefing, wo ich das Buch kurz vorstelle und vielleicht

schon ein Motiv vorschlage. Auch das passiert in einer größeren Runde, so dass auch die anderen

Abteilungen (Werbung, Vertrieb, Presse) ihre Meinung äußern können.

Cover Deutschland/Schweden

Deutsche  Cover  sind oft  heller  als  die  Cover  der  Originalausgaben.  Die meisten schwedischen

Cover von Lars Gustafsson zum Beispiel sind viel zu dunkel für den deutschen Geschmack. Die

hellen Umschläge funktionieren in Deutschland besser. Der Geschmack hinsichtlich der Umschläge

ist in jedem Land verschieden. Es passiert nicht so oft, dass man das Cover der Originalausgabe

übernimmt. Vielleicht tun wir das bei „Mary“ von Fioretos, das ist ein sehr schönes Cover, das

gefällt auch dem deutschen Publikum.

11. Hur väljer ni omslag och baksidestext?

Baksidestexten kommer jag själv att skriva. Men först skriver jag katalogtexten till bokhandlare och

pressen. Då pratar jag även om den med översättaren och texten blir omläst och redigerad många
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gånger av kollegor  inhouse.  Katalogtexten i  lätt  redigerad och utökad form används oftast  till

baksidestexten.

Omslaget görs av vår inhouse-grafiker. Han utformar de flesta av våra omslag. Det börjar med ett

omslagsmöte där jag kortfattat presenterar boken och eventuellt redan föreslår ett motiv. Även detta

sker i en större grupp så att även de andra avdelningarna (reklam, sälj och PR) kan uttrycka sina

åsikter.

Omslag Tyskland/Sverige

Tyska omslag är ofta ljusare än omslagen på originalutgåvorna. De flesta svenska Lars Gustafsson-

omslagen till  exempel är alldeles för mörka för den tyska smaken. De ljusa omslagen fungerar

bättre i Tyskland. Omslagssmaken är annorlunda i varje land. Det händer sällan att man övertar ett

originalomslag. Vi kanske gör det med Mary av Fioretos, det är ett väldigt fint omslag som också

faller den tyska publiken i smaken.

12. Wieviel ist Sara Stridsberg in die Arbeit involviert?

Sara Stridsberg muss den Klappentext nicht sehen, sie spricht kein Deutsch, aber den Umschlag

zeigen wir ihr. Bei Fioretos ist es anders, er versteht die Sprache und er liest auch die deutsche

Übersetzung gegen. Deshalb ist er viel stärker involviert.

12. Hur mycket är Sara Stridsberg involverad i ert arbete?

Sara Stridsberg behöver inte se baksidestexten eftersom hon inte kan tyska, men vi visar henne

omslaget.  Med Fioretos är det annorlunda, han kan språket och läser även översättningen. Därför

är han mycket mer involverad.

13. Wie groß ist und war das Interesse der Medien, Kunden und der Verlagsbranche für Sara 

Stridsberg? Wird es sich noch ändern?

Es gab bei Fischer leider nur kleine Verkaufszahlen und bisher auch keinen Pressesturm. Fischer hat

die  Autorin  wegen  mangelndem  Erfolg  aufgegeben.  Natürlich  möchte  ich  das  jetzt  ändern,

Stridsberg soll in Deutschland den Durchbruch schaffen. Und falls es uns mit diesem Roman nicht

gelingen sollte, dann mit dem nächsten Buch. Wir arbeiten langfristig mit unseren Autoren. Ich

werde alles für gute Besprechungen, Presse und Buchhändler tun. Sonst hätte ich das Buch nicht

annehmen dürfen.
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13. Hur stort har intresset för Sara Stridsbergs författarskap hittills varit? Från media, köpare, 

branschen?

På Fischer blev det tyvärr små försäljningssiffror och hittills inte heller något stort medieuppbåd. 

Fischer gav upp författaren på grund av att framgången uteblev. Självfallet vill jag ändra detta, 

Stridsberg ska få sitt genombrott i Tyskland. Och om vi inte lyckas med den här boken, så blir det 

med nästa. Vi arbetar långsiktigt med våra författare. Jag kommer att göra allt för bra recensioner, 

PR och bokhandlare. Om inte så hade det varit fel av mig att anta boken. 

14. Wie wichtig ist übersetzte Literatur für Hanser und den deutschen Literaturmarkt 

überhaupt? 

Hanser hat traditionell sehr viel auf ausländische Literatur gesetzt. Der erste große Bestsellererfolg

war Umberto Ecos Roman „Der Namen der Rose“. In den letzten Jahren aber sind die deutschen

Autoren bei uns ebenso wichtig geworden. Wir freuen uns darüber umso mehr, als in den 1970- und

80-Jahren  fremdsprachige  Literatur  auf  dem  deutschen  Buchmarkt  (und  auch  bei  Hanser)

dominierte.

14. Hur viktig är översatt litteratur för förlaget, den tyska marknaden i stort?

Hanser  har  traditionellt  sett  satsat  väldigt  mycket  på  utländsk  litteratur.  Den  första  stora

bästsäljarframgången var med Umberto Ecos roman Rosens namn. Men under de senaste åren har

de tyska författarna blivit lika viktiga hos oss. Det glädjer oss desto mer eftersom översatt litteratur

dominerade den tyska marknaden (och även Hanser) under 1970- och 80-talen.

15. Welche Rolle hat schwedische Literatur beim Hanser Verlag?

Lars Gustafsson und P.O. Enquist sind die großen Namen der älteren Generation. Aris Fioretos,

Katarina Frostenson, Fredrik Sjöberg und Richard Swartz sind nach und nach dazugekommen. Für

den Zsolnay Verlag (gehört auch zur Hanser Verlagsgruppe) ist insbesondere das Werk von Henning

Mankell wichtig, der hier nicht nur mit seinen Wallander-Krimis, sondern auch mit seinen anderen

Romanen sehr erfolgreich war.

 
15. Vilken roll har svensk litteratur på förlaget? 

Lars Gustafsson och P.O. Enquist är den äldre generationens stora namn. Aris Fioretos, Katarina

Frostenson, Fredrik Sjöberg och Richard Swartz har allt eftersom adderats. För Zsolnay förlag

(som också hör till Hanser Verlagsgruppe) är särskilt Henning Mankells verk viktiga. Han var här

inte enbart framgångsrik med Wallander-deckarna utan även med sina andra romaner.

121



Tatjana Michaelis, Lektorin Carl Hanser Verlag, München. Mejlintervju 2016-09-19

Ja,  die  Übersetzung  von  „Beckomberga“  ist  jetzt  im  Satz,  und  wir  haben  gerade  die  Fahnen

erhalten. In Absprache mit der Autorin haben wir uns für den deutschen Titel „Das große Herz“

entschieden – ein Leitmotiv im Roman –, da die Anstalt Beckomberga hier ja nahezu unbekannt ist.

Ich liebe den Text sehr und bewundere den dichten, poetischen Stil, in dem Sara Stridsberg über

dieses schwierige Thema schreibt. Ursel Allenstein ist eine sehr gute Übersetzerin und hat auch

diesmal eine hervorragende Arbeit geleistet, so dass ich bei der Redaktion nicht viel zu verbessern

fand und das Lektorat ein Vergnügen war. Am nächsten Montag werde ich den Roman auf unserer

Vertretersitzung vorstellen. Von der Reaktion der Vertreter, die das Buch im Buchhandel platzieren

müssen, hängt viel ab. Vor allem aber denke ich, wird dieses Buch über die Presse bekannt werden,

und ich bin mir sicher, dass es sehr gute Besprechungen bekommen wird.

Ja, översättningen av Beckomberga håller på att sättas, vi har precis fått den sista korrekturen.

Efter diskussion med författaren har vi bestämt oss för den tyska titeln ”Det stora hjärtat”, ett

ledmotiv i romanen, eftersom institutionen Beckomberga är nästintill obekant här. 

Jag älskar texten och beundrar den täta, poetiska stilen som Sara Stridsberg använder när hon

skriver om detta svåra ämne. Ursel Allenstein är en väldigt skicklig översättare och har även denna

gång utfört ett fantastiskt arbete, så att jag här på redaktionen inte behövde förbättra mycket och

korrekturen var ett nöje. Nästa måndag kommer jag att presentera romanen på ett möte med våra

förlagsrepresentanter. Mycket hänger på förlagsrepresentanternas reaktioner, eftersom det är de

som ska placera boken i bokhandeln. Jag tänker att den här boken framförallt kommer att bli känd

via pressen och jag är säker på att den kommer att få mycket fina recensioner.

Ursel Allenstein, översättare, Hamburg. Intervju 2015-11-03

Kurz über Frau Allenstein

Wie kam es dazu, dass Sie Übersetzerin wurden?

Ich habe mich für skandinavische Literatur schon vor dem Studium interessiert. Meine Mutter hat

viel  skandinavische  Literatur  gelesen.  Wir  haben  viele  Reisen  nach  Dänemark  und  Schweden

gemacht, und dann immer die Bücher in deutscher Übersetzungen gelesen. Im Studium habe ich mit

dem Übersetzen angefangen, es war wie eine Sucht, es hat mich gepackt und ich musste weiter

machen. 

Hur kom det sig att ni blev översättare?

Jag var intresserad av skandinavisk litteratur redan före mina studier. Min mamma läste mycket
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skandinavisk litteratur. Vi reste mycket till Danmark och Sverige och läste sedan alltid böckerna i

tysk översättning. Under studierna började jag med översättandet; det var som ett beroende som

fångade mig och jag var tvungen att fortsätta. 

Warum Skandinavistik?

In  Deutschland  lernt  man  im  Skandinavistikstudium  zwei  Sprachen,  eine  Haupt-  und  eine

Nebensprache,  das  waren  bei  mir  Dänisch  und  Schwedisch.  Die  Literatur  liest  man  in  drei

Sprachen, ich habe also schwedische, dänische und norwegische Literatur im Original gelesen. Ich

verstehe Dänisch und Schwedisch mündlich und schriftlich gleich gut, spreche aber besser Dänisch.

Wenn man übersetzt, kann man nicht nur von einer skandinavischen Sprache leben – dafür wird

nicht genug Literatur ins Deutsche übersetzt. Jetzt übersetzte ich am liebsten schwedische Literatur.

Die schwedische Literatur ist interessanter: es gibt viele junge Autoren und eine große Vielfalt. Es

ist  spannender  als  Dänemark.  Ich  habe  das  Gefühl,  das  viele  literarische  Autoren,  die  auf  der

dänischen  Forfatterskole  waren,  in  einen  ähnlichen  Stil  schreiben.  So  herausragende  und

unterschiedliche literarische Stimmen wie Lena Andersson, Sara Stridsberg und Amanda Svensson

gibt es zur Zeit nicht in Dänemark. Schwedisch ist die wichtigste Sprache für mich. Ich übersetzte

alle  Genres.  Ein  Krimi  lässt  sich  schneller  übersetzen,  so  kann  ich  in  kurzer  Zeit  mehr  Geld

verdienen und habe dann mehr Zeit für schöne (anspruchsvollere) Bücher, deren Übersetzung mehr

Zeit in Anspruch nimmt – aber von dieser Arbeit allein könnte ich nicht leben, ich brauche eine

„Mischkalkulation“.

Varför skandinavistik?

Skandinavistikstudier  i  Tyskland  innebär  att  man  lär  sig  två  språk,  ett  huvudspråk  och  sett

sekundärspråk, som för mig var danska och svenska. Litteraturen läser man på tre språk – jag har

alltså läst  svensk,  dansk och norsk litteratur på originalspråk.  Jag förstår danska och svenska

muntligt och skriftligt lika bra, men talar danska bättre. När man översätter kan man inte leva av

endast ett av de skandinaviska språken; det översätts inte tillräckligt till tyska för att det ska vara

möjligt. Just nu översätter jag helst svensk litteratur. Den svenska litteraturen är mer intressant –

det finns många unga författare och en stor mångfald. Den är mer spännande än i Danmark. Jag

tycker  att  många  litterära  författare  som  har  gått  på  den  danska  Forfatterskole  skriver  i  en

liknande  stil.  Sådana  framstående  och  varierande  litterära  röster  som  Lena  Andersson,  Sara

Stridsberg och Amanda Svensson finns det för tillfället inte i Danmark. Svenskan är mitt viktigaste

språk. Jag översätter alla genrer. En deckare går fortare att översätta, på det sättet kan jag på kort

tid tjäna mer pengar och få mer tid över till fina (svårare) böcker vars översättning tar mer tid i
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anspråk. Men jag skulle inte kunna leva enbart av detta arbete, jag behöver en ”blandkalkyl”.

1. Wie wurde die Arbeit mit der Übersetzung von Sara Stridsbergs Büchern angefangen? Wie 

kamen Sie dazu, die Bücher zu übersetzen?

Ich stehe schon lange in Kontakt mit S. Fischer, das war der erste Verlag, für den ich übersetzte,

nämlich für die  Neue Rundschau (eine Zeitschrift bei Fischer). Die Übersetzung hat der Lektorin

gut gefallen, so kam ich in die Kartei als Übersetzerin. Übersetzer haben eine Vermittlerrolle, sie

sind auch Gutachter für die deutschen Verlage. Die meisten Lektoren können die Sprache nicht, bei

Fischer gibt es niemanden Inhouse, der Schwedisch kann. Ich hatte „Drömfakulteten“ gelesen und

empfohlen.  Manche Verlage möchten dem Gutachter nicht auch den Übersetzungsauftrag für das

empfohlene Buch geben – so entgeht man der Gefahr, dass ein Übersetzer ein Buch nur aus dem

Grund empfiehlt,  dass  er  es gern übersetzen würde.  So war es bei  Fischer  nicht,  ich habe das

Gutachten geschrieben und durfte das Buch auch übersetzen.  Vielleicht gab es auch andere Verlage,

die Interesse hatten (es gab mindestens einen anderen Verlag). Es ist ein wahnsinnig gutes Buch,

aber es ist sehr schwer verkäuflich, weil es literarisch anspruchsvoll ist. Ich habe es mit Herz und

Seele empfohlen, damals war ich mutiger. Übersetzer sind ein Zwischenschritt, die Agentur möchte

ein Buch verkaufen, und wir sind wie ein zweiter Gatekeeper. Lange gab es gar keine Agenturen in

Schweden (und Skandinavien), die Übersetzer haben die Bücher entdeckt. Heute gibt es fast keine

Bücher, die nicht über die Agentur kommen. Jetzt ist es in Regel so: die Agentur bietet an und die

Übersetzer  sind  Ratgeber  für  die  Verlage.  Übersetzer  aus  den  skandinavischen  Sprachen  sind

trotzdem  immer  noch  viel  stärker  in  diesen  Prozess  eingebunden  als  Übersetzer  aus  dem

Französischen und Englischen. Weil es zu wenige Übersetzer aus den skandinavischen Sprachen

gibt, übernehmen die meisten beide Aufgaben, sie sind Übersetzer und Gutachter.

Warum „Darling River“? 

Das zweite Buch eines Autors wird dem Verlag automatisch angeboten, er hat dann ein so genanntes

Vorkaufsrecht,  und ich  habe  wieder  ein  Gutachten  geschrieben.  Ich  war  wieder  begeistert.  Die

Entscheidung hat dann der Verlag getroffen.  

1. Hur påbörjades arbetet med översättningen av Sara Stridsbergs verk? 

Jag har sedan länge haft kontakt med S. Fischer. Det var det första förlaget som jag översatte för,

nämligen för  Neue Rundschau  (en av Fischers tidskrifter). Redaktören tyckte om översättningen

och så hamnade jag i översättarregistret. Översättare har en förmedlarroll; de är även lektörer för

de tyska förlagen. De flesta redaktörerna kan inte språket, hos Fischer finns det ingen inhouse som

kan  svenska.  Jag  läste  Drömfakulteten  och  rekommenderade  den.  Vissa  förlag  vill  inte  ge
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översättningsuppdraget  till  lektören  som  rekommenderar  boken.  Så  minskar  risken  att  en

översättare enbart rekommenderar en bok för att hen själv gärna vill översätta den. Så var det inte

hos Fischer; jag skrev utlåtandet och fick översätta boken. Kanske fanns det även andra förlag som

var intresserade (det fanns minst ett till  förlag). Boken är vansinnigt bra, men den är svårsåld

eftersom den är litterärt krävande. Jag rekommenderade den med själ och hjärta, jag var modigare

förr. Översättare är ett mellanled; agenturen vill sälja boken och då är vi som en andra gatekeeper.

Länge fanns inga agenturer i Sverige (eller Skandinavien), då upptäckte översättarna böckerna. I

dag  finns  nästan  inga  böcker  som  inte  kommer  via  en  agentur.  I  regel  fungerar  det  så  här:

agenturer erbjuder och översättarna är förlagens rådgivare.  Översättare från de skandinaviska

språken är mycket starkare sammanlänkade med den här processen än översättare från franska och

engelska. Eftersom det finns för få översättare från de skandinaviska språken, övertar de flesta

båda uppgifterna – de är översättare och lektörer.

Varför Darling River?

Författarens  andra  bok  får  förlaget  automatiskt  ett  erbjudande  om,  det  har  då  en  så  kallad

förköpsrätt, och jag skrev ett utlåtande igen. Jag var än en gång hänförd. Förlaget fattade sedan

beslutet. 

2. Wie haben Sie mit der Übersetzung gearbeitet, unterschied sich die Arbeit zwischen den 

beiden Büchern? 

Es hat sehr viel mit Lektüre zu tun, dass man das Buch sehr gut kennt, bevor man anfängt. So kann

man  durchgehende  Wörter,  Vokabular  und  Motive  nachvollziehen,  und  bestimmte  Farben  und

Stimmungen  finden.  Ich  lese  sehr  gründlich,  dann  mache  ich  einen  schnellen

Übersetzungsdurchgang, so dass ich in der Stimmung drin bin. Es ist wichtig, den richtigen Ton zu

treffen, den Zugang zu den Büchern. Dann kommt der zweite Durchgang, wo ich Satz für Satz auf

Papier durchgehe und mit dem Original vergleiche, der dritte ist alles am Bildschirm anzuschauen,

wo ich oft daran arbeite, die Sätze umzustellen, denn die Satzstruktur ist im Schwedischen und

Deutschen unterschiedlich. Am Ende lese ich alles ein viertes Mal, dann wieder auf Papier, und

achte vor allem darauf, ob die Übersetzung als deutscher Text funktioniert

„Darling River“

Da habe ich sehr viel von und über Nabokov gelesen. Es war wie eine Spurensuche. Das Rätsel

muss  man  den  deutschen  Lesern  auch  geben.  Ich  fand  die  Affengeschichte  als  Spiegel  der

Lolitageschichte am spannendsten. Nabokov hat in einem Interview etwas über einen solchen Affen

erzählt,  dem man das Zeichnen beibringen wollte,  und seine Biographen haben lange versucht,
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etwas darüber herauszufinden – aber die Geschichte war von ihm frei erfunden. Für dieses Buch

habe ich intensiv recherchiert. 

2. Hur har du tänkt under arbetet med översättningarna, fanns det skillnader verken emellan?

Det handlar väldigt mycket om läsning, att man kan boken bra innan man börjar. Så kan man

upptäcka  genomgående  ord,  vokabulär  och  motiv  samt  hitta  färger  och  stämningar.  Jag  läser

väldigt  noggrant,  efter  det  gör  jag  en  snabb översättningsgenomgång,  så  att  jag  kommer  in  i

stämningen. Det är viktigt att hitta den rätta tonen, den är böckernas ingång. Sedan kommer den

andra genomgången,  där  jag  skriver  ned mening  för  mening på papper  och  jämför  dem med

originalet. Den tredje är att se över allt på skärmen. Här arbetar jag ofta med att strukturera om

meningarna eftersom meningsbyggnaden skiljer sig mellan svenska och tyska. Slutligen läser jag

allt  en  fjärde  gång,  återigen  på  papper,  och  då  är  jag  framförallt  uppmärksam  på  om

översättningen fungerar som en tysk text.

Darling River

Då läste jag både väldigt mycket om och av Nabokov. Det var som att leta efter ledtrådar. Gåtan

måste man även ge till  de  tyska  läsarna.  Jag tyckte  att  apberättelsen  som spegling av Lolita-

berättelsen var mest spännande. Nabokov berättade något i en intervju om en sådan apa som man

hade försökt lära att rita, och hans biografer försökte länge att få reda på något om detta – men

berättelsen var påhittad av honom själv. Till den här boken gjorde jag intensiva efterforskningar. 

3. Wie groß war der Einfluss vom Verlag auf Ihre Arbeit?

Wenig. Man kriegt am Anfang einen Vertrag, so getreu wie möglich zu übersetzen, das ist eine

Richtlinie. Man sollte also nicht einfach Sätze streichen und Kapitel ändern. Das Lektorat ist der

schwedische  „Redaktör“.  In  Deutschland  wird  viel  mehr  lektoriert,  in  der  Genre-Literatur  aus

Schweden  tauchen  oft  Fehler  auf,  die  in  der  deutschen  Fassung  noch  verbessert  werden.  In

Deutschland  arbeitet  man  mit  Übersetzungen  fast  wie  mit  einem  Originaltext.  In  der  Genre-

Literatur  kann  man,  wenn  etwas  falsch  ist,  das  Vokabular  ändern,  manchmal  werden  sogar  in

Absprache mit dem Autor Personen gestrichen oder etwas am Handlungsverlauf geändert. In der

Literatur werden solche Änderungen nicht oder viel behutsamer vorgenommen. Das Korrektorat

kontrolliert im Anschluss an das Lektorat auch noch die Rechtschreibung und die Kommasetzung.

Titel von Übersetzungen werden oft geändert, das macht nicht der Übersetzer, sondern der Verlag.

Die Traumfakultät z.B. hätte ich so gelassen, bei Fabrik denkt man an Hollywood. Sie spielen auf

die  Fabrik von Andy Warhol an, aber dadurch entsteht ein falscher Eindruck von der Handlung des

Buchs. Fakultät klingt vielleicht zu wissenschaftlich und hätte manche Leser abgeschreckt, deshalb
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hat der Verlag den deutschen Titel geändert. 

3. Hur stor påverkan har förlaget haft på ditt översättningsarbete?

Mycket lite. I början får man ett kontrakt där det står att man i översättningen ska vara trogen

originalet så mycket som möjligt, det är en riktlinje. Man borde alltså inte stryka meningar eller

ändra kapitel bara så där. Lektoratet är den svenska redaktören. I Tyskland redigerar man mycket

mer, i svensk genrelitteratur dyker det ofta upp fel som åtgärdas i den tyska versionen. I Tyskland

arbetar man i princip med en översättning som vore den en originaltext. I genrelitteratur kan man

ändra vokabulär om något är felaktigt. Ibland kan man, i samråd med författaren, stryka personer

och ändra saker i händelseförloppet. Inom litteraturen görs nästan inga sådana ändringar eller så

hanteras  de  mycket  varsammare.  Sedan  kontrollerar  korrekturavdelningen,  i  anslutning  till

redaktionen,  grammatik  och kommatering.  Översättningars  titlar  ändras  ofta,  men det  gör  inte

översättaren utan förlaget. Jag hade exempelvis låtit Drömfakulteten vara, med fabrik tänker man

på Hollywood. De anspelar på Andy Warhols fabrik, men det ger ett felaktigt intryck av bokens

handling. Fakultet låter kanske för vetenskapligt och hade avskräckt vissa läsare, därför ändrade

det tyska förlaget titeln.

4. Wieviel Informationen hatten Sie über Sara Stridsberg, Schweden und den kulturellen 

Kontext vor Beginn der Übersetzungsarbeit? 

Der  Beckomberga-Kontext  war  schwierig,  oder  eher  die  Übersetzung  der  psychiatrischen

Begrifflichkeiten.  Ich  lese  gerade  ein  altes  Handbuch  aus  den  1930er  Jahren  über  das

Krankenhauswesen.  Ich  habe  mich  auch  mit  dem  französischen  Übersetzer  über  die  Begriffe

unterhalten.  Das  schwedische  Psychiatriewesen war  damals  aber  ähnlich  wie  das  deutsche.  Im

Vorfeld  habe  ich  viel  über  das  Buch  gelesen.  Das  Schwierige  ist,  alles  im  Deutschen  so

nachzubilden  (zum  Beispiel  „Stora  Mans“.  Vielleicht  wird  das  übersetzt,  Männerhäuser  oder

Männer-Pavillons.  Wird  es  übersetzt,  muss  das  Wort  aber  im  Deutschen  existieren).  In

Übersetzungen ins Deutschen lässt man häufiger die originalen skandinavischen Begriffe stehen als

in Übersetzungen in andere Sprachen  (Kyrka zum Beispiel, werde ich stehen lassen). Ansonsten ist

Stridsbergs  Beckomberga  eine  eigene  Welt,  wie  in  den  anderen  Büchern.  Es  spiegelt  die

Entwicklung des Sozialstaats, Olof ist ein Symbol für den Sozialstaat. Das ist alles wichtig für die

Übersetzung, es ist ein eigener Kosmos. Über die Psychiatriereform in Schweden musste ich viel

lesen. 
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Der kulturelle Kontext in „Traumfabrik“ und „Darling River“

Der Kontext in den beiden Büchern ist nicht so schwedisch, eher amerikanisch. Bei „Traumfabrik“

war  die  Zeit  (sechziger  Jahre)  und die  Stimmung wichtig.  Ich  habe  viel  von und über  Valerie

Solanas gelesen und die Filme von Warhol geschaut.

 
4. Hur mycket information om Sara Stridsberg, Sverige och den kulturella kontexten hade du inför 

ditt översättningsarbete?

Beckomberga-kontexten var svår, eller snarare att översätta den psykiatriska terminologin. Just nu

läser jag en gammal handbok om sjukvården från 1930-talet. Jag har även pratat med den franska

översättaren om begreppen. Den svenska och tyska psykiatrin från den tiden liknade varandra.

Inför arbetet  läste jag mycket om boken. Det svåra är att återskapa allt  på tyska (till  exempel

”Stora  Mans”,  kanske  blir  det  översatt  till  ”Manshus” eller  ”Manspaviljongen”.  Om det  blir

översatt måste ordet existera på tyska). I översättningar till tyska är det vanligare än i andra språk

att man låter de skandinaviska begreppen stå kvar (till exempel ”kyrka” kommer jag att låta stå

kvar). I övrigt är Stridsbergs  Beckomberga en egen värld, precis som i de andra böckerna. Den

speglar utvecklingen av socialstaten – Olof är en symbol för socialstaten. Allt detta är viktigt för

översättningen,  det  är  ett  eget  universum.  Jag  har  varit  tvungen  att  läsa  mycket  om

psykiatrireformen i Sverige. 

Den kulturella kontexten i Drömfakulteten och Darling River

Kontexten i  dessa böcker är inte så svensk,  snarare amerikansk.  För  Drömfakulteten  var tiden

(sextiotalet) och stämningen viktig. Jag läste mycket av och om Valerie Solanas och tittade på Andy

Warhols filmer. 

5. Haben Sie irgendwelche Richtlinien vom Verlag erhalten?

Siehe Frage 3.

5. Vilka riktlinjer fick du från förlaget i ditt arbete?

Se fråga 3.

6. Hatten Sie mit Sara Stridsberg während der Arbeit Kontakt?

Ja, ich habe immer viele Fragen und wir treffen uns zwischendurch, in Stockholm oder auf der

Buchmesse. Beim ersten Buch war sie nicht oft in Deutschland, sie hatte dann aber die Fischer-

Professur und war ab und zu in Berlin. Sie ist nicht gerne weg von ihrer Familie. Der französische

Übersetzer ist schon fertig und ich bekomme einige Antworten auf Fragen, die wir uns beide gestellt

128



haben, auch von ihm. Ich glaube, dass es schwierig ist für einen Autor, über ein Buch zu sprechen,

das schon lange erschienen ist. 

6. Har du haft kontakt med Sara Stridsberg under ditt arbete?

Ja, jag har alltid många frågor och vi träffas emellanåt i Stockholm eller på bokmässan. Med den

första boken var hon inte ofta i Tyskland, men sedan innehade hon Fischer-professuren och var då

och då i Berlin. Hon är inte gärna borta från sin familj. Den franska översättaren är redan klar och

av honom får jag svar på frågor som vi båda har haft. Jag tror att det är svårt för en författare att

prata om en bok som utkommit för länge sedan. 

7. 2007 bekamen Sie das Bode-Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds für die Arbeit mit 

Sara Stridsbergs „Traumfabrik“. War das eine Voraussetzung für die Arbeit oder eher eine 

Auszeichnung?  

Nein, den Auftrag hatte ich schon vorher. Um sich für das Stipendium zu bewerben, braucht man

einen Verlagsvertrag. Ich hatte wahnsinnigen Respekt davor, dieses Buch zu übersetzen und habe

mich sehr über das Stipendium gefreut. Man bekommt einen älteren Übersetzer an die Seite gestellt,

man muss in der Bewerbung darlegen, warum man das Stipendium braucht und warum für genau

diese  Übersetzung.  Ich  habe   Wolfgang  Butt  als  Mithelfer  bekommen.  Er  hat  alles  mehrmals

gelesen, und er war im Übersetzerhaus dabei, wo wir mit den letzten Korrekturen gearbeitet haben.

Das Interessante war, dass er ein Vertreter der originalgetreuen Übersetzung ist, und das war sehr

lehrreich.  Als  Anfänger  klebt  man am Text,  und trotzdem ist  eine wörtliche  Übersetzung nicht

immer  die  richtige.  „Das  steht  da  nicht“,  sagte  Wolfgang  Butt  immer.  Diesen  Satz  habe  ich

mitgenommen und habe ihn beim Übersetzen immer im Ohr. Gemeint ist nicht, dass man Wort für

Wort  übersetzt,  sondern  das,  was  „da  steht“,  so  widergibt,  wie  man  es  auch  im  Deutschen

formulieren würde.  Es gibt  Nachwuchsstipendien und Programme,  die  von Übersetzern initiiert

sind. Wir haben einen starken Verband, der vom Staat und durch Spenden finanziert wird. Ein guter

Übersetzer bildet sich ständig weiter. Selbst erfahrene Übersetzer lernen immer noch dazu. In der

Übersetzungstradition hat sich vieles geändert.  Früher sollte das Original noch durchschimmern.

Heute erwartet man von der Übersetzung eher, dass sie sich wie ein guter deutscher Text liest. In

Rezensionen von übersetzten Büchern liest man oft: „der Autor hat ein guten Stil”, aber da war ja

jemand dazwischen, das wird oft vergessen. Gute Übersetzungskritik ist selten. 
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7. 2007 fick du Bode-Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds för arbetet med Sara Stridsbergs 

Traumfabrik, var det den förutsättning för arbetet eller en utmärkelse?

Nej,  uppdraget  hade  jag  redan.  För  att  kunna  ansöka  om  stipendiet  behöver  man  ett

förlagskontrakt. Jag hade vansinnigt stor respekt inför att översätta den här boken och blev väldigt

glad över stipendiet. Man får en äldre översättare till sin hjälp – man måste kunna motivera varför

man behöver stipendiet och varför just till den översättningen. Jag fick Wolfgang Butt till hjälp.

Han läste allt ett flertal gånger och var med i översättarhuset där vi arbetade med slutkorrekturen.

Det intressanta var att han är en företrädare för översättning som är trogen originalet och det var

väldigt  lärorikt.  Som nybörjare  är  man fastklistrad vid texten och trots  detta  är  en  ordagrann

översättning inte alltid den rätta. ”Det står inte där”, sade alltid Wolfgang Butt. Den meningen har

jag tagit med mig och har den alltid i bakhuvudet när jag översätter. Det betyder inte att man

översätter ordagrant utan att man återger det som står där, så som man också skulle formulera det

på tyska. Det finns stipendier och program som initierats av översättare. Vi har ett starkt förbund

som finansieras av staten och av donationer. En bra översättare slutar aldrig att vidareutbilda sig.

Även  erfarna  översättare  kan  alltid  lära  sig  något  nytt.  Mycket  har  ändrats  i

översättningstraditionen. Förr skulle originalet fortfarande lysa igenom. I dag förväntar man sig

snarare att en översättning ska kunna läsas som en bra tysk text. I recensioner av översatta böcker

kan man ofta  läsa att:  ”författaren har  en bra stil”,  men det  fanns ju  någon däremellan.  Bra

översättningskritik är sällsynt.

Übersetzungen generell

In Deutschland verkaufen sich Übersetzungen schwieriger, es gibt eine größere Toleranz gegenüber

deutschen Autoren.  Das  Leseverhalten  ändert  sich,  die  Leser  wollen  eher  Unterhaltung,  großes

Erzählen wie Jonathan Franzén, und das ist untypisch skandinavisch. Für Genremischung gibt es

keine Toleranz,  Knausgård brauchte eine  lange Zeit  für  den Durchbruch.   Die Verlage  müssen

immer  daran  denken:  Wie  kann  ich  das  verkaufen?  Anspruchsvolle  Literatur  wie  die  Sara

Stridsbergs ist leider schwierig zu verkaufen.

In Schweden gibt es eine größere Offenheit gegenüber schwereren Autoren, das spiegelt sich in den

Rezensionen wieder. Die sind mit Respekt vor den Büchern geschrieben. Ich arbeite seit fast zehn

Jahren als Übersetzer, sechs Jahre lang hauptberuflich. Im Laufe der Karriere habe ich es so erlebt:

es wird immer schwieriger für die literarischen Bücher, aber die Krimis laufen schon lange gut. Es

gibt einige wenige Bestseller, die den Hauptumsatz machen, ich glaube es wird immer schwieriger

zu kalkulieren. Gute Literatur wird mitfinanziert. Es ist wichtig, dass es so bleibt oder es wäre der
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Tod für die skandinavischen Literatur. Die so genannten kleinen Bücher kommen immer schwerer

in den Buchhandel. Aus einer geografischen Perspektive denke ich, dass es in der Großstadt leichter

ist, Literatur zu verkaufen.

Skandinavien bekommt in Deutschland aber inzwischen mehr Aufmerksamkeit,  das Interesse ist

gewachsen. Wenn ich sage, dass ich mit schwedischer Literatur arbeite, denken die meisten, aha,

der Hundertjährige oder an Krimis. Generell denke ich, dass die anderen Bücher mitlaufen. Es gibt

tolle Verlage, die sich für schwedische Literatur einsetzen: Neben Hanser hat auch Btb eine tolle

skandinavische Liste, DVA gibt zum Beispiel den neuen Roman von Jonas Hassen Khemiri heraus.

Was die Verlage suchen, ist schwer zu generalisieren, sie haben Interesse an guten Geschichten, die

nicht zu komplex sind.

Das Feuilleton spielt eine wichtige Rolle, das Publikum für die skandinavische Büchern zu finden.

Knausgård schenkt  skandinavischer  Literatur  mehr Aufmerksamkeit.  Allgemein sind literarische

Bücher populär, nicht nur skandinavische.

Översättningar generellt 

I  Tyskland  är  översättningar  svårsålda,  det  finns  en  större  tolerans  gentemot  tyska  författare.

Läsvanor ändrar sig; läsarna vill snarare ha underhållning och episkt berättande som Jonathan

Franzén,  vilket  är  otypiskt  för  skandinavisk  litteratur.  Det  finns  ingen  tolerans  för

genreöverskridande litteratur; Knausgård behövde lång tid för sitt  genombrott.  Förlagen måste

alltid  hålla  detta  i  åtanke:  hur  ska jag  kunna sälja  det  här?  Anspråksfull  litteratur som Sara

Stridsberg är tyvärr svårsåld. 

I Sverige finns en större öppenhet gentemot svåra författare, det återspeglas i recensionerna. De är

skrivna med respekt för böckerna. Jag har arbetat som översättare i nästan tio år, sex år på heltid.

Under loppet av min karriär har jag upplevt det så här: det blir allt svårare för de litterära titlarna

men för deckarna har det sedan länge gått bra. Det finns ett fåtal bästsäljare som står för den

huvudsakliga  omsättningen,  jag  tror  att  det  blir  allt  svårare  att  kalkylera.  God  litteratur  blir

medfinansierad. Det är viktigt att det förblir så, annars skulle det innebära slutet för skandinavisk

litteratur.  De  så  kallade  små  böckerna  får  det  allt  svårare  att  nå  ut  till  bokhandeln.  Ur  ett

geografiskt perspektiv tror jag att det är lättare att sälja litterära böcker i storstäderna. 

Skandinavien får emellertid mer uppmärksamhet i Tyskland, intresset har ökat. När jag säger att

jag  arbetar  med  svensk  litteratur  så  tänker  de  flesta,  jaha  Hundraåringen eller  på  deckare.
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Generellt tänker jag att de andra böckerna flyter med. Det finns bra förlag som går i bräschen för

svensk litteratur; vid sidan av Hanser har Btb en bra skandinavisk utgivning. DVA ger till exempel

ut Jonas Hassen Khemiris nya roman. Det är svårt att generalisera vad förlagen söker efter; de är

intresserade av bra berättelser som inte är för komplexa. 

Kultursidorna spelar en viktig roll  i  att  hitta läsare till  de skandinaviska böckerna. Knausgård

skänker mer uppmärksamhet till skandinavisk litteratur. Generellt är litterära böcker populära, inte

bara skandinaviska. 

Die Covers

Bei  „Darling  River“  vermittelt  das  Cover  mit  den  langen  Frauenbeinen  eigentlich  genau  das

Gegenteil von dem, was die Autorin in ihrem Buch sagen will. Ich war schockiert, als ich es sah,

aber es war schon zu spät, um dagegen zu protestieren. Beide Bücher haben auf Deutsch hellere

Covers als auf Schwedisch.

Omslagen

Darling River-omslaget med de långa kvinnobenen förmedlar egentligen exakt motsatsen till det

som författaren vill säga med boken. Jag var chockad när jag fick se det, men då var det redan för

sent för att protestera mot det. Båda böckerna har ljusare omslag på tyska än på svenska. 

„Beckomberga“, wie involviert sind Sie?

Ich übersetze das Buch jetzt. Ich werde es Frühjahr 2016 abgeben, dann kommt es vielleicht im

Herbst 2016 oder Frühjahr 2017.

Beckomberga, hur involverad är ni?

Jag översätter boken i detta nu. Jag kommer att lämna in den våren 2016, då utkommer den kanske

hösten 2016 eller våren 2017. 

Verlagswechsel

Bei  Fischer  stand  das  Lektorat  sehr  hinter  Stridsberg,  aber  man  stieß an  Strukturen,  beim

Marketing, wo es nicht weitergeht, egal wie begeistert man ist. Es muss nicht unbedingt so sein,

dass es im Buchhandel schwer verkäuflich ist, sondern dass es immer so weitergetragen wird. Die

Begeisterung für ein Buch muss von allen Abteilungen im Verlag mitgetragen werden, um bis in

den Buchhandel zu kommen (und so auch an den Leser).  „Beckomberga“ ist wärmer,  alla drei

haben viel Energie und Emotionalität, aber es berührt auf eine andere Weise. Ich habe im Gutachten

geschrieben, dass es das zugänglichste Buch ist. Es geht auch darum, wieviel man für die Autorin
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macht. Ich denke dass Stridsberg zu schmal war für Fischer, und hat sich wenig verkauft.

Ich habe ein gutes Verhältnis zu beiden Verlage, Fischer ist übersetzerfreundlich, dort wird man sehr

respektvoll behandelt, und bezahlt. 

Ich bin gespannt,  wie sich Sara Stridsbergs Roman bei  Hanser  entwickeln wird,  der  Verlag ist

bekannt dafür,  dass er wegen seines literarischen Profils  auch schwierige Bücher ins Feuilleton

bringen kann.  Hanser hat  sehr  lange Vorläufe,  ein Buch erscheint  frühestens  ein Jahr nach der

Abgabe.

Förlagsbytet

Hos  Fischer  stod  redaktionen  helt  bakom  Stridsberg,  men  man  stötte  på  strukturer  hos

marknadsavdelningen där det inte går vidare oavsett  hur entusiastisk man är. Det behöver inte

nödvändigtvis vara så att den är svårsåld i bokhandeln, utan att den hela tiden vidareförs som

sådan. Engagemanget för en bok måste genomsyra alla avdelningar på förlaget för att den ska

komma till bokhandeln (och på det sättet även till läsaren). Beckomberga är varmare, alla tre har

mycket energi och känslomässighet, men den berör på ett annat sätt. I mitt utlåtande skrev jag att

den var den mest lättillgängliga boken. Det handlar också om hur mycket man gör för författaren.

Jag tror att Stridsberg var för smal för Fischer och att den sålde för lite. 

Jag  har  ett  bra  förhållande  till  båda  förlagen.  Fischer  är  översättarvänligt,  där  blir  man

respektfullt behandlad och betald. 

Jag är nyfiken på hur Sara Stridsbergs roman kommer att utvecklas på Hanser; förlaget är känt för

att få in svår litteratur på kultursidorna eftersom det har en litterär profil. Hanser har väldigt långa

förlopp, en bok ges ut tidigast ett år efter att den har skickats in. 

Ursel Allenstein, översättare, Hamburg. Mejlintervju 2016-09-15

Meine Übersetzung ist inzwischen schon von ihr [Tatjana Michaelis] lektoriert, sie mag das Buch

sehr,  was  mich  unglaublich  gefreut  hat.  Sara  Stridsbergs  Bücher  sind  für  ein  deutsches

Lesepublikum ja doch ungewohnt, umso erleichterter war ich, dass man im Verlag nun genauso

begeistert  ist  wie  ich  von  Beckomberga.  Gerade  Anfang  dieser  Woche  habe  ich  die  letzten

Fahnenkorrekturen an den Verlag geschickt. Jetzt gebe ich das Kind also in fremde Hände, bald

wird  es  gedruckt  und Anfang  nächsten  Jahres  (wahrscheinlich  im Februar)  erscheint  dann  das

fertige Buch. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich bin mir nicht ganz sicher,  wann genau das

Frühjahrsprogramm des Verlags fertig ist,  die so genannte Vorschau,  vermutlich im Winter.  Sie
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können  ja  mal  danach  Ausschau  halten,  meistens  wird  sie  auch  auf  der  Verlagshomepage

veröffentlicht, dann können Sie sehen, wie man den Titel in Deutschland präsentiert.

Emellertid har min översättning lästs och korrigerats av henne [Tatjana Michaelis], hon tycker

mycket om boken och det gladde mig något otroligt. Sara Stridsbergs böcker är ändå ovanliga för

en tysk läspublik, därför var jag lättad över att förlaget var lika förtjusta i Beckomberga som jag.

Precis i början av den här veckan skickade jag den sista korrekturen till förlaget. Nu överlämnar

jag alltså barnet till främmande händer, snart blir den tryckt och i början på nästa år (troligtvis i

februari) utkommer den färdiga boken. Jag ser verkligen fram emot det. Jag är inte helt säker på

när förlagets vårkatalogen är färdig, troligtvis i vinter. Ni kan ju hålla utkik efter den, den blir för

det mesta upplagd på förlagshemsidan. Då ser ni hur titeln presenteras i Tyskland.

Svante Weyler, förläggare Weyler förlag, Stockholm. Intervju 2016-01-20

1. Hur kom du i kontakt med Silke Scheuermanns författarskap? (8. Hur ser kontakten ut 

med Schöffling & Co.?)

Jag har bra kontakt med Schöffling, inom branschen får man förtroende för ett antal människor. Det

var  Kathrin  Scheel  på  utlandsrättigheter  på  Schöffling  som rekommenderade.  Juli  Zeh  var  till

exempel på Norstedts först men följde med till Weyler. Jag känner även Klaus Schöffling bra som är

förlagschef.  Så läste  jag  Timmen mellan hund och varg  och blev förtjust.  Det hela var ett  helt

normalt förlopp. Jag pratar mycket med tyska förläggare och författaragenter. De flesta använder

förlagets egna agenter. Juli Zeh har dock en extern agent, det är lättare att byta förlag då. Jag läser

Die Zeit där alla viktiga böcker dyker upp förr eller senare. De har alltid haft pålitliga kritiker, även

om de på senare tid blivit väl entusiastiska. Jag följer även pristävlingar. Tyska förlag hör av sig till

mig om de har något bra.

2. Varför valde du att ge ut Silke Scheuermann?

Det finns en extrem samtidskänsla i  Timmen mellan hund och varg,  både i relationen mellan de

kvinnliga  huvudpersonerna  och  i  samhällsskildringen.  Den  är  framstående.  Rika  flickor  och

Shanghai  Performance  är  inte  riktigt  lika  starka.  I  Rika  flickor är  hälften  av  novellerna  bra,

Shanghai Performance är sämre. Scheuermann är bra på natt och svart, det mörka. Jag har inte gett

ut det senaste, även om jag har som princip att hålla på länge med en författare. Det visar sig alltid

när man stiger in för tidigt i ett författarskap. Toleransen på marknaden för en lite sämre bok är

minimal. Det är en komplicerad utgivning. Min utgivning är helt subjektiv, det skiljer sig mycket

från ett stort förlag. På Norstedts kan man inte prägla på samma sätt. Ett stort förlag har ett bredare

uppdrag. 
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3. Vilken roll hade du i utgivningen, förutom översättningsarbetet? 

Till viss del var det av ekonomiska skäl som jag översatte, även om jag aldrig skulle ta på mig en

översättning om jag inte visste att den skulle kunna hålla en bra kvalité. Det påverkade urvalet till

viss del; jag valde böcker som jag skulle kunna översätta. Översättning hinner jag inte nu. Men det

fördjupade engagemanget som förläggare och skapade en större energi för boken. Det gjorde att jag

kunde mycket mer om hennes författarskap. Det är alltid bra att veta så mycket som möjligt om ett

författarskap. Därför vill man få författare som man vet mycket om, det krävs mycket kunskap och

engagemang annars  har  man inte  en chans att  slå  igenom. Jag känner  mina författare  väl.  Det

handlar om att skapa närvaro och kunskap om författarskapet i landet. 

4. Hur stort har intresset för Silke Scheuermanns författarskap varit? Från media, köpare, 

branschen?

Weyler förlag behandlas väl av medier. Timmen mellan hund och varg var en av de första böckerna

som jag gav ut. Vi bjuder alltid in alla utländska författare till Sverige, det är en förutsättning för att

lyckas. 

Medier i förhållande till litteraturen

Det  är  fortfarande  mycket  traditionellt.  Sociala  medier  har  ingen  betydelse,  medier  glider  mot

varandra. Man vet mer i dag om hur litterär media fungerar. Sociala medier dränerar auktoriteten ur

de gamla medierna. Kanske är det att medier ersätts av varandra, teve-program är en ny företeelse

som alla pratar om. 

Uppmärksamhet i media slår inte igenom på försäljningen. Alla som håller på med böcker är väldigt

realistiska och nyktra. Översatt litteratur är, efter poesin, den delen av litteraturen som är skörast.

Om man endast skulle se på utgivningen ur ett ekonomiskt perspektiv så skulle hela norra Europa

bara ha 50 procent av de översättningar man har i dag. Men många blir förläggare just tack vare

översatt litteratur, på grund av ett specialintresse. Då står man i framkant! 

5. Påverkade dina dubbla roller varandra under arbetet?

Se fråga 3. 

6. Hur såg processen ut med Timmen mellan hund och varg?

Jag fattade beslutet om utgivningen, utsåg mig själv till översättare och gjorde en produktionsplan.

Silke kom även hit, hon skulle vara med på den Internationella författarscenen, men blev sjuk och

framträdandet blev inställt. Boken blev välrecenserad. Upplagan låg på 1500 inbunden och 1500
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pocket. Sedan dess har siffrorna minskat, alla minskar. Översatt litteratur minskar, det är bara barn

och ungdom som ökar. Vi har minskat med 48 procent sedan starten. 

Varför minskar översatt litteratur?

Svårt  att  säga,  uppmärksamheten minskar egentligen inte.  Kanske beror det på konkurrens från

andra medier, som teve. Kvalitets-teve har aldrig funnits tidigare. Många tror att det är ett ökat

intresse beroende på artiklars storlekar i tidningar, men det är oklart. Några förlag är bättre på att

sälja  översättningar  än  andra.  Tyskland  har  aldrig  varit  en  storsäljare,  även  om tysk  litteratur

förknippas med kvalité. Många tyska klassiker går bra, till exempel har Thomas Mann fått någon

slags renässans. Hans Fallada har kanske kommit via USA igen.

7. Har något av verken nått en större eller mindre framgång? Varför tror du det i så fall?

Timmen mellan hund och varg gick allra bäst.  Shanghai Performance fick ett stumt mottagande i

Sverige, om än helt okej tyska recensioner. Hon ville nog ut ur en bur, nå en bredare publik. Den

fick kanske en eller två recensioner.  Rika flickor  fick en eller två lojala recensioner. Det berodde

nog inte på att det var en novellsamling, det är lika svårt att sälja översatta novellsamlingar som

romaner. 

Generellt översättning och den tyska marknaden

Författare tycker om att bli översatta för då blir de bara lästa, deras person spelar inte lika stor roll.

Att kunna tyska är en enorm fördel. Tyska förläggare har en bra känsla för vad marknaden orkar

med, därför tror jag att man inte vill ge ut två svenska författare ungefär samtidigt. (Apropå Fioretos

och Stridsberg samma år.)

9. Hur viktig är översatt litteratur för förlaget och den svenska marknaden? Vilken roll spelar

tysk litteratur?

För mig är översatt litteratur helt avgörande för jag har min identitet i det. Via översatt litteratur är

det också lättast att ta sig in på marknaden. Det är en väldigt strikt hackordning i vilken författare

skickar in sina manus. Vi hamnar lite längre ned på skalan. Vi får ungefär ett manus om dagen och

ger  ut  ungefär  en  debutant  vartannat  år.  För  ett  ungt  förlag  är  det  svårt  att  komma  upp  i

turordningen, författarna som kommer till oss har ofta haft kontakt med de större förlagen innan.

Översatt litteratur är därför avgörande. Den litteraturen spelar en helt annan roll för världen än på

den ekonomiska marknaden. 
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Tysk litteratur

Tysk litteratur spelar en marginell roll. Just nu är det lite större intresse. Det är en öppen hållning,

men jag tror inte att särskilt många följer den specifikt. Det är få förläggare, kritiker och författare

som  följer  tysk  litteratur.  Det  vill  inte  säga  att  det  finns  anti-tyska  tendenser,  så  är  det  inte.

Jämförelsevis kan sägas att fransk litteratur inte heller spelar någon stor roll. I Sverige är vi ändå

öppet sinnade mot översatt litteratur. 

10. Hur såg processen ut när Lena Hammargren i stället översatte de två nästkommande 

titlarna?

Lena Hammargren fick jobbet för att jag inte hann översätta längre. Jag ville även hjälpa nya tyska

översättare, det är roligt att skola in nya. Det finns en ny generation som måste få jobb.

11. Hur valde ni omslag, baksidestexter och övrigt säljmaterial?

Fram till nyligen har en och samma grafiker gjort allt. Jag ville ha ett omslag som skulle vara ungt

och fräckt och passa till Scheuermann. Alla baksidestexter och säljmaterial skriver jag. Det ska hålla

en sorts stil.  Schöffling har mer att det syns att deras böcker kommer från dem. De har samma

typografi på varje bok. Det händer att man tar utländska omslag och anpassar dem. Anpassa till en

kulturell kontext gör man mer med genrelitteratur, som deckare. Men i mångt och mycket går det i

trender. Weyler förlag har generellt sett mindre böcker än andra svenska förlag. Det beror på att jag

tycker att böckerna är alldeles för stora. Jag tycker om mindre böcker, ofta återkommer något från

omslaget inne i inlagan (till exempel typografi eller så). Sedan är vi noga med kvalité, vi har till

exempel  ofta  trådinbundna  böcker.  Detta  brukar  författare  kunna  skryta  med,  ”min  bok  är

trådinbunden, inte för att jag vet vad det betyder.” Anglosaxiska författare brukar tycka att deras

böcker blir bättre i Sverige än i Tyskland. I Sverige kan vi slarva mycket med inlagor, men omslag

läggs det mycket tid på.

12. I Timmen mellan hund och varg står skrivet att översättningen har gjorts med stöd från 

Goetheinstitutet och tyska utrikesdepartementet, kan du beskriva hur den processen gick till?

Var stödet en förutsättning för utgivningen?

Vi har fått hyfsat med stöd. Det är viktigt, men jag räknar aldrig med det i marginalerna (på 

Norstedts var jag väldigt noga med det). Stöd ger dock inte automatiskt läsare. Jag tycker att det 

skulle kunna ställas högre krav, eftersom vi alla konkurrerar om samma pengar. Men stödet är 

viktigt för den allmänna ekonomin. Goetheinstitutet samarbetar jag gärna med. De erbjuder 

resebidrag och inbjudningar, vilket är väldigt bra. Stöd är för mig aldrig en förutsättning, jag står 

inte och faller med stöd, utan det är sekundärt. Förläggare trycker inte böcker, utan säljer dem. (Juli 
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Zeh har aldrig sålt mer än 2000 ex., trots att hon är välrenommerad).

Lena Hammargren, översättare, förläggare Novellix förlag, Stockholm. Intervju 2016-05-11

Kort om Lena Hammargren

Lena Hammargren är utbildad översättare och grundare av novellförlaget Novellix. Lena översatte

Silke  Scheuermanns  Rika flickor  samt  Shanghai  Performance.  Novellix  har  även gett  ut  en av

novellerna  från  samlingen  Rika  flickor,  Krig  eller  fred,  i  en  utgivning  av  fyra  tyska  noveller.

Novellix ger ut enskilda noveller i ”fyror”, det vill säga fyra enskilda noveller åt gången som blir

utgivna tillsammans. 

1. Hur kom det sig att du fick uppdraget att översätta Silke Scheuermann?

Jag läste översättarprogrammet för skönlitterär översättning vid Södertörns högskola. Där började

jag undersöka vilka möjligheter det fanns för mig som översättare. Jag tog reda på vilka förlag som

ger ut tysk litteratur och kontaktade agenter för att se om det fanns tyska titlar som var aktuella för

utgivning. På det sättet jobbade jag mig inåt och framåt, det var ett metodiskt tillvägagångssätt. Så

kom jag även i kontakt med Svante Weyler. Jag fick läsa Rika flickor, gav mitt utlåtande om den och

skrev  korta  sammanfattningar  om  de  enskilda  novellerna.  Min  åsikt  var  att  majoriteten  av

novellerna var så pass bra att den borde ges ut.

2. Hur har du tänkt under arbetet med översättningarna, fanns det skillnader verken 

emellan?  

Tyvärr  finns  det  alltid  personliga  omständigheter  och  förutsättningar  som  påverkar

översättningsarbetet.  En novell  är  naturligtvis  mindre  till  omfånget  och  det  är  lättare  att  få  en

överblick över arbetet eftersom det är mindre text. Dessutom går det att hoppa mellan novellerna

och lägga upp arbetet på ett annat sätt än med en roman. Jag påbörjade arbetet med Rika flickor på

översättarprogrammet och fick på så sätt även stöd därifrån.  Shanghai Performance är dubbelt så

tjock och jag hade själv mycket mindre tid till mitt förfogande. Det var den första romanen jag

översatte. Novellerna var mer nedkokta i språk och formuleringar. Som översättare är det viktigt för

mig att det håller, att det går att lita på författaren, eftersom man måste kunna bena ned det till varje

ord  och  se  vad  författaren  egentligen  menar.  Annars  går  det  inte  att  översätta.  Jag  minns  att

Shanghai Performance inte riktigt höll på samma sätt som novellerna.

3. På vilket sätt var förlaget inblandat i ditt översättningsarbete?

Jag fick inga särskilda riktlinjer från förlaget. Svante Weyler var redaktör för de båda böckerna, så

på det sättet var han inblandad. Det har funnits andra viktiga personer för arbetet. Aimée Delblanc
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på översättarprogrammet vid Södertörn var viktig, särskilt för den första boken. På ett sätt var hon

en större påverkan än förlaget, i alla fall i översättningen. Gruppen på Södertörn formade mig som

översättare. Där kunde jag upptäcka mina egna förhållningssätt och det var något som växte fram.

”Det ska vara som det står men på svenska” är mitt motto. Ett nybörjarfel är att man översätter för

källtroget. Det finns en metafor för olika typer av översättare, man kan antingen vara murare eller

oljemålare. Muraren bygger på, sten för sten, tills att texten är klar. Oljemålaren målar i stället i

grova lager. Det är olika strategier för översättning, och jag är definitivt en oljemålare som arbetar i

lager. Först gör jag en mer ordagrann översättning, sedan arbetar jag mig vidare skikt för skikt. 

Ungefär samtidigt som jag arbetade med  Shanghai Performance  fick jag uppdraget att översätta

Brott av Ferdinand von Schirach för Bonniers. Jag minns att jag trodde att von Schirach skulle bli

den enklare boken att översätta, men det visade sig vara precis tvärtom. Hans korthuggna språk var

svårare att översätta än Scheuermanns. I hennes fall handlade det mycket om att hitta rätt ton och

det visade sig att jag låg nära hennes språk. 

4. Hur mycket information om Silke Scheuermann, den tyska kontexten och hennes 

författarskap hade du innan du började översätta?

Egentligen  inget  specifikt,  jag  hade  inte  gjort  särskild  research  utan  jag  hade  en  relation  till

Tyskland sedan tidigare. Jag hade nog inte vågat ta mig an översättningar om jag inte hade utsatts

för dess kultur. Det innebär inte nödvändigtvis att bo i landet, men jag känner att jag har haft nytta

av att ha bott i Berlin. Scheuermann var en av de yngre författarrösterna och det var en miljö som

jag hade rört mig i. Det hjälpte mig att veta hur yngre pratar med varandra, men självklart kan sådan

information också hämtas från att se på teve eller liknande. På så sätt var Scheuermann en bra

början för mig. Jag fick jobba betydligt mer med von Schirach, där behövde jag även göra research

om rättsväsendet på ett helt annat sätt.  Jag gick på rättegång och hade kontakt med domare till

exempel. I Shanghai Performance fanns konstvärlden att sätta sig in i. Jag råkar ha varit i Shanghai

och har till och med besökt den restaurangen som slutscenen utspelar sig på. Men det var aldrig en

förutsättning för översättningen. 

5. Vilka riktlinjer fick du från förlaget inför ditt arbete?

Se svaret på fråga 3.

6. Hade du kontakt med Silke Scheuermann under ditt översättningsarbete?

Nej, inte direkt. Jag träffade henne på bokmässan i Göteborg, men det fanns inga frågor till henne

under översättningsarbetet.  Kanske att det fanns frågor under redigeringsarbetet,  men då var det
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Svante som hade kontakt med henne i så fall. 

Om Krig eller Fred, Scheuermanns Novellix-novell

Jag hade översatt novellerna i Rika flickor, samt noveller av Ferdinand von Schirach. 2011 var temat

tyska för bokmässan i Göteborg och det var helt enkelt ett guldläge att ge ut fyra tyska noveller i

samband med detta. Då fick de uppmärksamhet i samband med mässan, men de tillhör inte till våra

storsäljare och de har inte fått mycket uppmärksamhet av media sedan dess. Jag skulle inte säga att

de var tidsbundna, eftersom vår utgivning skiljer sig från andra förlag. Vår backlist är alltid aktuell

och vi kombinerar hela tiden äldre och nyare noveller med varandra i olika ”fyror”. På det sättet blir

novellerna inte tidsbundna, även om de kan ha varit särskilt aktuella när vi gav ut dem. 
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Bilaga 3. Omslag

         
         Bild 1. Sara Stridsberg, Drömfakulteten              Bild 2. Sara Stridsberg, Traumfabrik

      Bild 3. Sara Stridsberg, Darling River (SV)           Bild 4. Sara Stridsberg, Darling River (TY)
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      Bild 5. Sara Stridsberg, Beckomberga                          Bild 6. Sara Stridsberg, Das große Herz 

Bild 7. Silke Scheuermann, Die Stunde zwischen Hund und Wolf    Bild 8. Silke Scheuermann, Timmen mellan hund …
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    Bild 9. Silke Scheuermann, Reiche Mädchen                    Bild 10. Silke Scheuermann, Rika flickor

Bild 11. Silke Scheuermann, Shanghai Performance (TY)       Bild 12. Silke Scheuermann, Shanghai Performance (SV)

Omslaget till Reiche Mädchen är ett exempel på den inbundna utgåvan. Stunde zwischen Hund und 

Wolf och Shanghai Performance är exempel på de tyska pocketutgåvorna. Större format finns på 

www.schoeffling.de, www.weyler.se, www.albertbonniersforlag.se, www.fischerverlage.de, 

www.hanser-literaturverlage.de, www.amazon.de och www.adlibris.se.
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