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0
kronor kostar det att läsa och spara ned 
svensk skönlitteratur från Litteraturbanken, 
en ideell förening som finansieras av bland 
andra Akademien. Även Akademiens tre 
ordböcker är fritt sökbara på nätet och  
i appar.

7
språk är skriften Nobelpriset i litteratur av  
Sture Allén och Kjell Espmark utgiven på: 
svenska, engelska, tyska, franska, spanska, 
ryska och kinesiska.

20
ledamöter tänkte Gustaf III ursprungligen  
att Akademien skulle bestå av. Men ”De 
Aderton” klingade bättre, tyckte han.
 

39
bokstäver innehåller de båda längsta orden  
i Svenska Akademiens ordbok (SAOB).  
Ett av dem är ”rullföringsområdesbefäl
havarebefattning”.

45
priser och stipendier delade Svenska 
Akademien ut under 2018, till totalt 95 
mottagare. 53 pristagare var kvinnor, 42 män.

114
Nobelpris i litteratur har delats ut sedan 1901.

1521
SAOB täcker svenska språket från 1521  
till våra dagar.

1786
grundades Svenska Akademien.

1995
utkom de första titlarna i serien Svenska 
klassiker. Sedan dess har totalt 39 titlar 
utkommit.

2744 
sidor omfattar Svenska Akademiens  
grammatik.

70 000
ord och betydelser, från före 1000talet till 
2000talet, beskrivs i Svensk ordbok utgiven av 
Svenska Akademien (SO). 

126 000 
ord innehåller Svenska Akademiens ordlista 
(SAOL).

200 000
litterära verk finns i Nobelbiblioteket.

2 miljoner
besökare hade webbplatsen svenska.se haft  
i november 2018. På webbplatsen kan man 
söka i Akademiens ordböcker.

Svenska Akademien i siffror
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Ständige sekreterarens berättelse  
vid Svenska Akademiens  
högtidssammankomst 2018
Ett år är till ända, och inte vilket år som helst. Det är som om själva året förväntar 
sig en berättelse. Problemet är att det redan har fått sin berättelse, inte bara en gång 
utan tusentals gånger. 

Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson.
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Vad gör man i en situation när man inte är 
herre över den historia i vilken man ingår?  
När berättelsen har blivit många berättelser,  
i en blandning av sant, vilseledande och osant?
Man väntar på möjligheten att själv få tala, 
att ge sin bild av det som hänt. Jag tror att 
alla som tappert arbetat vidare i Svenska 
Akademien under det här året känner detta 
behov. Vi har levt i konflikten mellan bilder 
som inte går ihop och väntar på den tid då 
orden blir möjliga. 

FÖRNYELSEARBETE PÅGÅR

Man har talat om den djupaste krisen 
i Svenska Akademiens historia, om en 
misär på gränsen till undergång. Men om 
detta hade varit hela sanningen hade vi 
inte suttit här i dag. Svenska Akademien 
har inte bara överlevt som institution, vi 
har alltsedan april inlett ett omfattande 
förnyelsearbete som lägger en grund för 
vår framtida verksamhet. En ny tolkning av 
våra stadgar från 1786 har utarbetats, så att 
de kan tillämpas i vår tid; vårt omfattande 
prisarbete och våra stora språkprojekt 
har framskridit planenligt; en ny Nobel
kommitté med externa sakkunniga för 
kommande år har bildats. Slutligen har tre 
nya ledamöter i dag tagit inträde, något 
som kommer att göra  Akademien långt 
starkare inför framtiden.

EN TID AV  
DRAMATISKA SKEENDEN 

Hur skall då en tid fångas som rymt så 
många dramatiska skeenden och stridighet
er  varav några ännu är ouppklarade, som 
rymt så många dagar som aldrig kunde 
förutses eller fattas med vanligt förstånd? 
Det tyska 1700talssnillet Georg Christoph 
Lichtenberg skrev i en aforism: ”Har ni 
fångat något?  Ingenting annat än en flod.” 
Och vi vet ju att man inte två gånger kan 
stiga ned i samma flod.

Men även om denna flod av händelser i 
sig är ogripbar, kan man åtminstone antyda 
den färd som vi inom Svenska Akademien 

tillryggalagt på den. Den färden hade vi 
inte kunnat ana när jag fick i uppdrag att 
leda Akademien den 12 april i år. Det var 
vid den sammankomst där vår dåvarande 
sekreterare fru Danius avgick från sin 
post, en knapp vecka efter att tre andra 
ledamöter ställt sig utanför arbetet i 
Akademien. 

Våren hade dessförinnan varit om skakande. 
Efter publiceringen i Dagens Nyheter i 
november 2017, som blev startskottet för 
metoouppropet, beställde Svenska Akademien 
en advokatutredning som alla ledamöter kunde 
ta del av i slutet av februari. Den hjälpte oss 
att se den förfärande omfattningen av vad som 
hade skett, men också att fatta vad som inte 
hade skett. Ingen påverkan på vårt pris arbete 
från Forum och dess ledare hade ägt rum. Och 
inga sexuella övergrepp hade enligt samma 
utredning varit kända i Akademien.

Detta är dock en klen tröst; det är 
tragiskt att någon under så lång tid kunnat 
agera på ett oacceptabelt sätt utan att 
omvärlden tagit signalerna på allvar. 
Svenska Akademien har – tillsammans med 
många andra organisationer och individer 
som befunnit sig i hans omgivning – ett 
stort ansvar för denna undfallenhet.

NY NOBELKOMMITTÉ 

Omvärldens förtroende för Svenska 
 Akademien var i april alarmerande lågt. 
Nobelkommittén, som fortfarande var 
intakt och fortsatte att arbeta, hade kraftigt 
minskat i antal verksamma ledamöter från 
åtta till fyra. Ingen ifrågasatte kompetensen i 
Nobelkommittén, men i samråd med Nobel
stiftelsen såg vi oss tvungna att reser vera 
2018 års Nobelpris i litteratur till påföljande 
år. För detta prisarbete har vi under 
senhösten inrättat en ny Nobel kommitté, 
bestående av tio personer, varav fem är 
ledamöter av Akademien och fem är externa 
sakkunniga. Denna nya Nobel kommitté 
kommer att arbeta under en tvåårsperiod 
och dess uppgift blir att utse kandidaterna 
till 2018, 2019 och 2020 års priser.
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FÖRÄNDRINGAR EXTERNT  
OCH INTERNT

Ett viktigt dokument för framtiden var 
det pressmeddelande som utsändes den 
4 maj, där Akademien beskrev några av de 
åtgärder som vidtagits för att långsiktigt 
återuppbygga förtroendet för institutionen. 
Hit hörde ett stort arbete både internt och 
externt, med organisatoriska förändringar, 
en ny syn på stadgarnas innebörd och en 
intensiv medling som inleddes med de tre 
ledamöter som valt att ställa sig vid sidan 
av verksamheten. Experter tillkallades 
utifrån och kom att göra mycket stora 
insatser under året.

De nya tolkningarna av Gustaf III:s 
stadgar från 1786 antogs av Akademien 
den 4 september. De har gett oss helt 
andra möjligheter att möta de problem 
som vi ställts inför under våren rörande 
uteslutning av ledamot, möjligheten till 
frivilligt utträde och kraven på sekretess. 
Samt inte minst vikten av lojalitet mot 
Akademien och dess övergripande syfte att 
tjäna språket och litteraturen, vilket måste 
gå före personliga intressen.

Vad gäller Akademiens organisation har 
en ledningsgrupp tillsatts med representan
ter från alla delar av institu tionen, för att 
förbättra den interna kommu nika tionen. 
Det är en glädje att kunna konstatera 
att Svenska Akademien som arbetsplats 
 fungerar utomordentligt väl i dagsläget.

För att förbättra kommunikationen med 
omvärlden har Akademien beslutat att 
våren 2019 i samband med årsredovisningen 
presentera en särskild verksamhetsberättelse. 
Detta för att öka transparensen och 
tillgängligheten av information, så långt 
detta är möjligt. Beslut har också tagits om 
en stor digital satsning – en portal som skall 
rymma inte bara Akademiens ordböcker 
och andra språkliga hjälpmedel utan också 
tjänster och produkter av annat slag som 
utvecklats eller finansierats av Akademien, 
allt fritt tillgängligt för alla.

Medlingen med de tre ledamöter som 
för tillfället inte deltar i Akademiens arbete 
har letts av herr Runesson och har under 

hösten kommit så långt att en resolution 
kunnat antas som möjliggjort invalet av nya 
ledamöter.

En viktig faktor när det gällt händelse
utvecklingen under året har varit att en 
tilläggsparagraf till stadgarna antagits med 
Hans Majestät Konungens medgivande 
den 2 maj 2018. Enligt den äger ledamot 
rätt att utträda ur Akademien. Sedan dess 
har fem ledamöter valt att utnyttja denna 
möjlighet, däribland fyra kvinnliga. Detta har 
gjort det absolut nödvändigt att återställa 
representationen av kvinnor i Akademien, och 
vi kommer med kraft att verka för att denna 
förändring skall komma till stånd.

VARDAGSARBETE SOM VANLIGT 

Det ordinarie arbetet i Akademien har dock, 
mitt i dessa stora förändringar, bedrivits som 
tidigare.

Under bokmässan i år valde Akademien 
att satsa på sitt stora språkprojekt ”Intensiv
utbildning i svenska för nyanlända skol
elever”, vilket blev en stor framgång. Detta 
projekt, vars resultat nu tillämpas på försök 
i ett antal skolor, är inne på sitt sista år och 
avslutas i juni 2019.

I Akademiens klassikerserie har 
 utkommit en riktig juvel i vår litteratur
historia, det första rent skönlitterära verket 
på svenska, Eufemiavisorna från början av 
1300talet. Dessa tre romaner på knittelvers, 
med förklaringar av Henrik Williams och 
med introduktion av herr Ralph,  bjuder på en 
rustik riddarromantik i  nordisk tappning: ”De 
sprungo på bak de hälade rika / och dusterade 
så ridderliga.” I klassikerserien har även 
utkommit Japanen som försvann och andra 
berättelser, en samling texter av Bo Grandien. 
Urval, introduktion och kommentarer av Per 
Wästberg.

I serien Minnesbiblioteket har utgivits 
Karl Ragnar Gierows hörspel 1914–1918 
in memoriam, en framställning av första 
världskriget i ett märkligt collage av 
telegram, rapporter och vittnesmål, och 
försett med herr Englunds förord.
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TACK TILL MEDARBETARE 
OCH LEDAMÖTER  

Det råder inget tvivel om att den kraftiga 
decimeringen av Akademien ledde till en 
arbetssituation för anställda och ledamöter 
som stundtals varit övermäktig. Det 
handlar inte bara om den massiva kritiken 
från medier och inflytelserika aktörer 
i övrigt, utan också om den sviktande 
förmågan att uppnå beslutsmässighet. 
Enligt paragraf 36 i våra stadgar måste 
sju ledamöter vara närvarande fysiskt för 
att beslut skall anses giltiga. Vid hälften 
av alla sammankomster under hösten har 
vi befunnit oss precis på gränsen, men 
aldrig under den. Vi uppnådde gång på 
gång det magiska sju talet, och även om 
jag ogärna använder krigiska metaforer 
kunde jag stundom känna att vi var som 
de sju samurajerna som var indragna i en 
avgörande slutstrid. Att vi lyckades med 
den striden är anledningen till att vi faktiskt 
har kunnat genomföra hela vårt program 
med priser och stipendier under året. 

Anledningen till att Akademien har 
kunnat fortsätta sin reguljära verksamhet så 
framgångsrikt är förstås den starka lojalitet 
mot Akademien som alla medarbetare visat. 
Jag vill tacka alla ledamöter för den tillit 
och uthållighet ni visat Akademien under 
dessa gångna månader. Lika varmt vill jag 
tacka den synnerligen lojala och skickliga 
personal som oförtrutet arbetat vidare för 
Akademiens bästa.

AVSLUTANDE REFLEKTION

För två år sedan gick jag i pension. Aldrig hade 
jag kunnat tro att pensionärstillvaron skulle 
vara den tid då allt börjar om på nytt. Jag 
skulle bli en nybörjare, igen.

Jag hade bestämt mig för att under det 
första året tillsammans med min dotter 
sätta mig på skolbänken igen för att råda 
bot på en svår brist i min bildningsgång. Jag 
började stava mig igenom klassisk grekiska 
för att till sist hjälpligt kunna ta mig 
igenom Platons dialog Sokrates försvarstal. 
Det var underbart! Men efter avklarade 

tentor på grundkursen såg jag snart att 
andra uppgifter tornade upp sig.

Eftersom jag under våren 2018 var 
Akademiens direktör tillfrågades jag om 
jag kunde tänka mig att ta över som till
förordnad sekreterare. Och hur kunde jag 
säga nej till att medverka i försöket att 
rädda Svenska Akademien ur det elände 
som drabbat den?

Jag vet inte vad som har varit svårast, 
att vara hårt pluggande elev på skolbänken 
eller en lika hårt arbetande ledare för en 
anrik kulturinstitution. I båda fallen var jag 
en ren och skär nybörjare. En skillnad var 
att jag i det senare fallet minst av allt hade 
någon lärobok att tillgå. Ingen grammatik, 
ingen ordlista som man kunde lära in och 
stegvis bygga vidare på. Allt var statt i 
rörelse, Lichtenbergs flod strömmade vilt.

Varje dag det gångna året har varit som 
en ny början. Oförutsägbar, nyckfull, ofta 
omskakande. Hur handskas man med en 
sådan erfarenhet?

Min zenlärare en gång, Taisen 
Deshimaru, som i direkt nedstigande led 
förde vidare traditionen från den store 
1200talsmästaren Dogen, sade till mig: 
”Var som en nybörjare. Du bör handla som 
om varje situation är ny. Töm ditt sinne, 
andas djupt. Att bli en nybörjare är livets 
sanna konst.” Alla här närvarande kan 
vara förvissade om att jag denna höst ofta 
återkommit till dessa ord, som nådde mig 
någon gång i augusti 1976. Jag är tacksam 
för hans ord, men framför allt för den 
praktik han lärde mig.

Aldrig har jag känt en sådan iver att 
hälsa det nya året – att börja på nytt.

Anders Olsson, Svenska Akademiens 
ständige sekreterare

20 december 2018
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Svenska Akademiens ledamöter
Stol nr 1: Juristen Eric M. Runesson, f. 1960 (invald 2018).

Stol nr 2: Språkforskaren Bo Ralph, f. 1945 (invald 1999).

Stol nr 3: Språkforskaren Sture Allén, f. 1928 (invald 1980). 

Stol nr 4: Förfat ta ren och litteraturforskaren Anders Olsson, f. 1949 (invald 2008), ständig sekreterare. 

Stol nr 5: Språk- och litteraturforskaren Göran Malmqvist, f. 1924 (invald 1985). 

Stol nr 6: Språkforskaren Tomas Riad, f. 1959 (invald 2011).

Stol nr 7: Vakant 

Stol nr 8: Antikforskaren och poeten Jesper Svenbro, f. 1944 (invald 2006).

Stol nr 9: Författaren Ellen Mattson, f. 1962 (Inträder vid högtidssammankomsten 20 december 2019).

Stol nr 10: Historikern och författaren Peter Englund, f. 1957 (invald 2002).

I

IV

VIII

II

V

IX

III

VI

X
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Stol nr 11: Författaren och litteraturforskaren Mats Malm, f. 1964 (invald 2018).

Stol nr 12: Författaren Per Wästberg, f. 1933 (invald 1997).

Stol nr 13: Författaren Anne Swärd, f. 1969 (Inträder vid högtidssammankomsten 20 december 2019).

Stol nr 14: Poeten och dramatikern Kristina Lugn, f. 1948 (invald 2006).

Stol nr 15: Poeten Jila Mossaed, f. 1948 (invald 2018).

Stol nr 16: Förfat ta ren och litteraturforskaren Kjell Espmark, f. 1930 (invald 1981).

Stol nr 17: Författaren och litteraturforskaren Horace Engdahl, f. 1948 (invald 1997). 

Stol nr 18: Poeten och författaren Tua Forsström,  f. 1947 (Inträder vid högtidssammankomsten  
20 december 2019).

XI

XIV

XVII

XII

XV

XVIII

XIII

XVI
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Svenska Akademiens organisation

Vid	Stortorget	i	Gamla	Stan	i	Stockholm	ligger	Börshuset,	
som	uppfördes	på	1770-talet.	Härifrån	har	Svenska	

Akademien	drivit	sitt	dagliga	arbete	sedan	1921.	

Ständige	sekreteraren	ansvarar	för	Svenska	Akademiens	
förvaltning	enligt	de	riktlinjer	och	instruktioner	som	Akademiens	

ledamöter	gemensamt	beslutar	om.		

Akademiens	kansli	består	av	ett	sekretariat	och	ett	bibliotek,	
Nobelbiblioteket,	med	sammanlagt	13	personer	anställda	

på	hel-	och	deltid.	En	kansliansvarig	har	det	övergripande	ansvaret	
för	kansliets	verksamheter,	stödfunktioner	och	personalfrågor.	
En	räntmästare,	som	ingår	i	Akademiens	förvaltningsutskott,	

ansvarar	för	den	ekonomiska	förvaltningen.	

I	organisationen	ingår	också	ordboksredaktionen	i	Lund,	
med	sammanlagt	23	personer.	
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Ledamöterna, ”De Aderton”

Sekretariat

Arkivföreståndare/projektledare  
Assistent till ständige sekreteraren
Redaktör/handläggare
Redaktör 
Språkhandläggare
IT-ansvarig
Intendent

Huvudredaktör
Biträdande huvudredaktör
Redaktörer (8)
Biträdande redaktörer (10)
IT-ansvarig
Språkteknolog

Ständige sekreteraren Räntmästare

KANSLI

Kansliansvarig

ORDBOKSREDAKTION

Redaktionschef

Nobelbibliotek

Bibliotekarier (3)
Litteraturhandläggare
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Eftersom Akademien ansåg det nödvändigt 
med en ny tolkning av stadgarna som 
motsvarar nutidens krav, tillsatte den en 
särskild arbetsgrupp som under året har 
genomfört en omfattande översyn.

Utgångspunkt för översynen var den 
senaste tryckta utgåvan av stadgarna, 
Stadgar för Svenska Akademien (utg. Sture 

Allén, 2:a uppl. 2012), som utöver själva 
stadgetexten från år 1786 också innehåller 
anmärkningar rörande tillämpningen av 
vissa paragrafer.

Gruppens arbete har resulterat i 
dels ett tillägg till själva stadgetexten, 
dels en omfattande kommentar till 
stadgarna som helhet. Tillägget gör 

Översyn av Svenska  
Akademiens stadgar

I läsesalen före torsdagens sammankomst.
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det möjligt för ledamöterna att begära 
utträde ur Akademien och är godkänt av 
Hans Majestät Konungen, Akademiens 
beskyddare.

I kommentaren tillkännager Akademien 
sin syn på sin rättsliga status, och därefter 
analyseras de enskilda paragraferna 
på fackmässig juridisk grund. Till den 

kommenterade stadgeöversynen har 
fogats ett antal bilagor som rör sekretess 
och nyhetsförmedling, jäv, priser, gåvor 
med mera. Kommentaren inkluderar de 
anmärkningar som förekommer i den 
tryckta utgåvan.

Stadgarna med kommentarer samt 
bilagorna har även översatts till engelska. 
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Nobelpriset i litteratur är ett av de största 
litterära priserna i världen, av många 
ansett som det finaste priset en skönlitterär 
författare kan få. Priset har en lång historia. 
Det sträcker sig tillbaka till år 1896 då 
industri mannen och uppfinnaren Alfred 
Nobel avled. I hans testamente från året 
dessförinnan kunde man läsa att en större del 
av Nobels kvarlåtenskap skulle bilda en fond. 
Avkastningen från fonden skulle varje år 
delas ut som ett pris till ”dem som under det 
förlupne året hava gjort mänskligheten den 
största nytta”. 

Enligt testamentet skulle det delas ut 
fem olika priser, varav ett skulle ges till 
”den som inom litteraturen har producerat 

det utmärktaste i idealisk rigtning”. Detta 
litteraturpris skulle enligt testamentet delas 
ut av ”Akademien i Stockholm”. Det skulle 
dröja några år innan priset kunde börja delas 
ut, men efter en stadfästelse av Kungl. Maj:t 
den 29 juni 1900 kunde den nybildade så 
kallade Nobelkommittén börja sitt arbete 
med att utse Nobelpristagare i litteratur. Det 
första priset delades ut 1901. Därefter har 
Svenska Akademien delat ut sammanlagt 
114 Nobelpris. 

Priset delas ut av Hans Majestät 
Konungen den 10 december vid en ceremoni i 
Konsert huset. Prissumman är för närvarande 
nio miljoner kronor. Medlen anvisas av 
Nobelstiftelsen.

Nobelpriset i litteratur
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VEM FÅR NOMINERA?

Arbetet med att utse en Nobelpristagare 
i litteratur pågår hela året. En stor del 
av arbetet består i att gå igenom alla 
nomineringar som kommer in från hela 
världen. Fram till den 31 januari kan 
nomineringar till priset göras. Berättigade 
att föreslå pristagare är Akademiens 
ledamöter, ledamöter av andra akademier 
och samfund med likartade uppgifter, 
professorer i litterära och språkliga ämnen, 
tidigare Nobelpristagare i litteratur samt 
ordförande i författarorganisationer som är 
representativa för sitt lands skönlitterära 
produktion.

Sedan nomineringarna fastställts för 
det aktuella året tar Nobelkommittén 
vid. Kommitténs uppgift är att förbereda 
prisdiskussionerna i Akademien genom att 
registrera, sammanställa och presentera 
förslag som kommit in och efter eventuella 
utredningar ge sina rekommendationer till 
Akademien inför beslut. Till sin hjälp har 
kommittén Nobelbibliotekets personal och 
samlingar av modern skönlitteratur.

RESERVERADE OCH  
INSTÄLLDA PRISER

Det har funnits tillfällen då Nobelpriset i 
litteratur av olika anledningar inte har delats 
ut. I vissa fall har priset ”reserverats”, i andra 
fall har priset inte delats ut över huvud taget. 
Med ”reserverat pris” menas att pristagaren 
utses och offentliggörs parallellt med 
kommande års pristagare. 2018 reserverades 
priset, vilket innebär att två priser kommer att 
delas ut 2019 – såväl 2018 som 2019 års pris.

NY NOBELKOMMITTÉ

Under 2018 har det pågått diskussioner mellan 
Svenska Akademien och Nobel stiftelsen 
om Nobelkommitténs samman sättning. 
Frågan som har diskuterats har gällt om den 
sittande kommittén bör utökas med externa 
ledamöter. I november beslutade Akademien 
i samråd med Nobelstiftelsen att utöka 
kommittén med fem nya ledamöter, alla från 

verksamheter utanför Svenska Akademien 
men med anknytning till det arbete som krävs 
för att utse en Nobelpristagare i litteratur. 
Avtalet med de fem externa ledamöterna 
löper på två år. Formen för arbetet ska 
sedan utvärderas. Nobelkommittén består 
i dag av akademiledamöterna Per Wästberg 
(ordförande), Anders Olsson, Kristina 
Lugn och Jesper Svenbro. De nya externa 
ledamöterna är litteraturkritikerna Mikaela 
Blomqvist, Rebecka Kärde och Kristoffer 
Leandoer, kritikern och förläggaren Henrik 
Petersen samt författaren GunBritt 
Sundström.

Priset delas ut av Hans 
Majestät Konungen den  
10 december vid en ceremoni 
i Konserthuset. Prissumman 
är för närvarande nio 
miljoner kronor.

Nobelpristagaren i litteratur 2015  
 Svetlana Aleksijevitj.
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OKTOBER

Verksamhetsåret för att utse en Nobel
pris tagare i litteratur börjar och slutar i 
oktober. Tillkännagivandet av det aktuella 
årets pristagare sker alltid en torsdag 
i oktober, oftast under första delen av 
månaden. Exakt klockan 13.00 öppnar 
Svenska Akademiens ständige sekreterare 
dörren från sitt rum och möter det press
uppbåd som samlats i Börssalen. I och med 
att tillkännagivandet av årets pristagare har 
ägt rum kan nomineringar till nästa års pris 
göras.

NOVEMBER

I november skickar Nobelbiblioteket 
ut inbjudningsbrev för att påminna om 
möjligheten att nominera till nästa års 
Nobelpris. De som har rätt att nominera är 
bland andra ledamöter i olika akademier 
och tidigare Nobelpristagare i litteratur 
(se vidare sidan 17 under ”Vem får 
nominera?”).

DECEMBER 

Nobelstiftelsen bjuder in litteratur
pristagaren till Stockholm för utdelningen 
av medalj och diplom i Konserthuset. 
Både prisutdelning och den bankett 
som följer i Stockholms stadshus äger 
rum på Alfred Nobels dödsdag, den 
10 december. Under besöket i Stockholm 
ska pristagaren hålla en föreläsning i 
Svenska Akademiens lokaler, den så kallade 
Nobelföreläsningen. Pristagaren deltar 
också i andra arrangemang, exempelvis en 
uppläsningsafton på Dramaten och det 
uppskattade projektet ”Nobel i Rinkeby” 
där pristagaren träffar skolelever.

JANUARI–MARS

En nominering till litteraturpriset 
måste komma in senast den 31 januari. 
Nomineringar som kommer in senare är 
ogiltiga. Akademiens litteraturhandläggare 
sammanställer den så kallade ”långa 
listan” som består av samtliga godkända 
nomineringar. Listan lämnas till Nobel
kommittén som under våren ska korta 
ned listan till normalt fem kandidater. 
Nobelbiblioteket hjälper till med att skaffa 
litteratur och att beställa expertutlåtanden 
och översättningar.

APRIL–AUGUSTI

I april är den ”halvlånga listan” färdig. Det 
innebär att Nobelkommittén kommit ned 
till 20–25 kandidater. Efter diskussioner 
med övriga ledamöter i Akademien kortas 
listan ytterligare och består i slutet av 
månaden i regel av fem namn, den så 
kallade ”korta listan”. Nu börjar en intensiv 
period av läsning där Nobelbiblioteket 
spelar en viktig roll genom att ge leda
möterna tillgång till så stor del av författar
skapen som möjligt. För var och en av 
ledamöterna i Nobelkommittén handlar det 
även om att skriva utlåtanden som övriga 
ledamöter i Akademien kan använda som 
underlag inför det beslut som ska fattas i 
oktober. Utlåtandena blir tillgängliga för 
allmänheten 50 år senare.

SEPTEMBER

Den första torsdagen efter 15 september 
håller Akademien sin första sammankomst 
efter sommaren. För att hinna nå ett beslut 
om en Nobelpristagare behövs minst tre 
sammankomster. När beslutet är fattat sluter 
hela Akademien upp bakom det, med den 
ständige sekreteraren som talesperson. 
Därefter återstår bara tillkännagivandet, en 
torsdag i oktober klockan 13.00.

PROCESSEN MED ATT UTSE EN NOBELPRISTAGARE I LITTERATUR  
LÖPER ÖVER ÅRET ENLIGT FÖLJANDE:
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Nobelpristagaren Kazuo Ishiguro med familj samt elever från Rinkebyskolan, december 2017. 
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Priser och stipendier  
Förutom Nobelpriset i litteratur delar 
Svenska Akademien ut ett stort antal priser 
och stipendier till svenska och nordiska 
författare, översättare, litteratur- och 
språkvetare, lärare, bibliotekarier med flera. 

Varje år utdelas ett femtiotal priser och 
sti pen dier till totalt ungefär hundra pris-
tagare. Pengarna kommer dels från egna 
medel, dels från stiftelser som överlämnats till 
Akademien. För närvarande är Akademien 
ansvarig förvaltare av 22 stiftelser. Priser och 
stipendier delas med något undantag ut utan 
ansökan. 

Akademien delar också ut bidrag till en 

mängd kulturella ändamål, med anknytning 
till Akademiens verksamhetsområden. Som 
exempel kan nämnas stöd till olika typer 
av litterära festivaler eller seminarier, stöd i 
samband med utgivning av vissa tidskrifter 
eller böcker samt annat stöd till föreningar 
och organisationer. Varje år delas drygt 100 
sådana bidrag ut – 2018 totalt 130 bidrag.

Nedan redogörs för några av de priser 
och stipendier som delades ut 2018. 
Tillsammans speglar dessa Akademiens 
breda verksamhetsområde. 

En förteckning över samtliga förvaltade 
stiftelser finns på sidorna 48–51.

Bordet i sessionsrummet färdigställs inför veckans sammankomst.
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Svenska Akademiens nordiska pris 
Nordiska priset, ibland kallat ”lilla 
Nobel priset”, är med en prissumma på 
400 000 kronor näst Nobelpriset det 
största priset som Akademien delar ut. 
Det tilldelas en person från någon av 
de nordiska länderna för betydelsefulla 
insatser inom  Akademiens verksamhets 
eller intresseområden. Priset instiftades 
1986, i samband med Akademiens 
200årsjubileum, och utgår ur  Stiftelsen 
Karin och Karl Ragnar Gierows fond. 2018 
års pristagare var författaren Agneta Pleijel.

Bellmanpriset Priset ska hedra ”en verkligt 
framstående svensk skald” och instiftades 
1920 av Anders och Emma Zorn. Från 
början önskade donatorerna att Erik Axel 
Karlfeldt skulle få prissumman varje år 
och på livstid. När Karlfeldt dog 1931 fick 
Albert Engström priset på samma villkor, 
fram till sin död 1940. Därefter har priset 
delats ut till olika författare men det är 
möjligt att ge det till samma person flera 
gånger. 2018 gick priset till den finlands
svenska poeten Tua Forsström, för andra 
gången. Pris summan är 250 000 kronor.

Svenska Akademiens språkforskarpris 
Språkforskarpriset instiftades 2006 och 
är därmed ett relativt nytt pris – och 
även ett av de större, med en prissumma 
på 250 000 kronor. Priset ska hedra ”en 
verkligt framstående svensk språkforskare 
inom svenska språket i hela dess vidd, i 
nutid och dåtid”. 2018 gick priset till Per 
Linell, professor emeritus vid Göteborgs 
universitet.

Svenska Akademiens Bernadotte
stipendium Bernadotteprogrammet 
inrättades 2016 i samband med Kungens 
70årsdag. I programmet deltar fem 
kungliga akademier: Kungl. Akademien för 
de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. 
Musikaliska Akademien, Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets  Akademien 
(Vitterhetsakademien), Svenska Akademien 
samt Kungl. Gustav Adolfs Akademien 

för svensk folkkultur. Programmet 
omfattar flera stipendier och är avsett 
att uppmuntra forskare och författare 
som rör sig mellan olika discipliner och 
konstarter. Ett av stipendierna delas ut av 
Svenska Akademien, växelvis till relativt 
 nydisputerade litteraturvetare, språkvetare 
och författare. Stipendiet för 2018 tillföll 
författaren Linda Boström Knausgård. 
Pris summan, 120 000 kronor, ska användas 
under loppet av ett år.

Svenska Akademiens essäpris Essäpriset 
utdelas för framstående essäkonst, 
oberoende av ämnesval och format. 
Det instiftades 2007 och tillföll 2018 
författaren Aris Fioretos. Priset är på 
100 000 kronor.

Svenska Akademiens kritikerpris 
2017 instiftade Akademien ett nytt pris, 
kritiker priset. Det utdelas ”för betydelse
fulla insatser inom svenskspråkig kritik”. 
Prissumman på 100 000 kronor per 
mottagare delades 2018 ut till Mikaela 
Blomqvist, GöteborgsPosten Kultur, och 
Rebecka Kärde, Dagens Nyheter Kultur, 
efter förslag från en referensgrupp bestående 
av Madeleine Gustafsson, Gunnar D. 
Hansson och Mikael van Reis. 

Svenska Akademiens  stipendium till 
 post doktorala språkforskare Som stöd och 
belöning till disputerade forskare för vär
defulla bidrag till kännedomen om svenska 
språket inrättade Akademien 2002 ett 
stipendium. 2018 fick Karin Hagren Idevall 
och Alexandra Petrulevich, båda forskare 
i nordiska språk vid Uppsala universitet, 
50 000 kronor vardera.

Nobelpriset i litteratur beskrivs utförligt på 
sidorna 16–19. På sidorna 44–47 finns en 
lista över alla utdelade priser och pristagare 
2018. En förteckning över Akademiens 
samtliga priser finns på webbplatsen 
https://www.svenskaakademien.se/
akademienspriser
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Vad betyder priset för dig?

Bekräftelse, uppmuntran, uppmärksamhet, 
 stolthet, glädje.
 
Vad utmärker dig som bibliotekarie?

Beläsenhet, entusiasm och lyhördhet. Jag 
gillar mitt jobb och låter det märkas.

Vad betyder priset för dig?

Det är mitten av juni 2018 och sommaren 
är redan här. I brevlådan ligger ett vackert 
handskrivet kuvert med avsändare Svenska 
Akademien. Ett sådant som ska öppnas var-
samt. Men nyfikenheten tar överhanden och 
pappersbitarna flyger som konfetti. Bokstä-
verna saknar kontur, någonstans finns mitt 
namn och budskapet som förmedlas får mig 
att tappa andan, luften formligen lämnar mig. 

Intervju med 
Elisabeth Skog
Elisabeth Skog arbetar på Halmstads stads-
bibliotek och tilldelades Svenska Akademiens 
bibliotekariepris 2018.

Intervju med 
Eva Hedencrona
Eva Hedencrona arbetar på Hvitfeldtska 
gymna siet i Göteborg och var en av dem 
som  tilldelades Svenska Akademiens 
svensklärarpris 2018.
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Du får priset för att ha ”påvisat det litte-
rära samtalets läsfrämjande värde”. Berätta.

Jag har gått utanför både yrkets och mina 
egna ramar för att skapa tillfällen och platser 
där man via litteraturen kan komma att 
förstå sig själv och världen lite bättre.

Min ambition har varit (och är) att 
tillsammans med andra utforska litterära 
texter och gemensamt upptäcka dess kvalitéer 
– ordens behag, rytmen, humorn eller vad det 
nu kan vara.

Jag strävar ofta efter att samarbeta. Här är 
några konkreta exempel på projekt som jag är 
extra stolt över:

• Läs med psykologen. Cirklar tillsammans 
med en psykolog där vi läst böcker på olika 
teman (mor-dotterrelationer, kriser).

• Koppla ihop konst och litteratur. Läsecirklar 

tillsammans med Mjellby konstmuseum (nu 
Guerilla Girls, med böcker om feministisk 
aktivism).

• Bibliotekspodden, sedan fyra år tillbaka. 
Flera hundra avsnitt om litteratur, 
tillsammans med en kollega, ibland med 
gäster: Klas Östergren, Sveriges ÖB, Malou 
von Sivers med flera.

• Läsa med öronen: att inkludera talboken  
i litteratursamtalet. En talboksläsecirkel med 
författarbesök (tillsammans med Högskolan  
i Halmstad).
 
Vilken bok, skriven av en Nobelpristagare, 
har påverkat dig mest?

Svåraste frågan … Alla dikter av Tranströmer 
och Szymborska. Eller varför inte novellen 
Släktklenoder av Alice Munro (ur Kärlek 
 vänskap hat).

Förvånad, förbluffad och så oändligt glad. 
Vilket erkännande av allt jag har åstadkom-
mit under mitt yrkesliv. Högre än högsta betyg 
– för att använda skolans vokabulär.

Vad utmärker dig som svensklärare?

Rastlöst söker jag nya idéer, nya tankar, ny 
och gammal litteratur. Innehållet i arbetet 
måste röra på sig, ibland stanna till, men 
sedan gå mot nya mål. Mitt skolarbete har 
alltid kombinerats med mycket eget skrivan-
de. Bokproduktion, undervisning och jag själv 
följs åt likt ett pärl band. Och det har blivit ett 
långt och brokigt sådant.

Hur arbetar du för att få dina elever intresse-
rade av svenska språket och litteratur?

Varje dag är som ett vackert och 
välsmakande smörgåsbord, där det går att 
njuta av allt som kommer längs vägen. En 
carpe diem-inställning att allt är roligt är 
den viktiga grunden för allt lärande – och 

den är smittsam. Då är det svårt, riktigt 
svårt att hävda att det är tråkigt att läsa, att 
grammatik är botten och att språkhistoria är 
ointressant. Visst får man tycka olika men 
tyckandet ska ha sin grund i att lärande 
är stimulerande och att det ger energi. Rent 
konkret ska varje lektion omfamna litteratur 
eller skrivande. 

En dag i veckan blir det läsning av 
de inledande raderna i en bok och en 
annan lektion blir det fritt skrivande med 
återkoppling för att komma igång. Det blir 
många smakupplevelser i form av inledningar 
och roliga texter under de tre gymnasieåren 
en elev läser svenska.

Har du någon favoritförfattare bland 
Nobelpristagarna i litteratur?

Ja, det har jag och det är Patrick White och 
hans fantastiska bok De fyra utkorade.
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Nobelkommitténs externa sakkunniga.  
Från vänster: Henrik Petersen, Mikaela Blomqvist, Rebecka Kärde, GunBritt Sundström och  Kristoffer Leandoer.
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Förvaltningsutskottet behandlar ekonomiska 
och juridiska frågor, samt personalfrågor. Här 
sitter tre till fem ledamöter samt Akademiens 
räntmästare.

Språkkommittén behandlar språkliga 
ärenden och består av tre till fyra leda
möter. Kommittén följer arbetet i de stora 
språkliga ordboksprojekten samt granskar och 
kommenterar material från redaktionerna i 
Lund och vid Göteborgs universitet.

Nobelkommitténs arbete med att utse en 
Nobelpristagare pågår hela året. För att 
förbereda beslutet, som fattas i oktober, 
har Akademien inrättat en Nobelkommitté 
med normalt fem ledamöter. I november 
2018 beslutades dock att utöka kommittén 
med fem externa ledamöter som påbörjar 
sitt tvååriga uppdrag under verksamhetsåret 
2019. Läs mer om Nobelkommitténs arbete 
på sidan 18.

Kommittén för den nya litteraturen och 
Kommittén för den nya sakprosan, som 
båda består av tre ledamöter, har i uppdrag 
att ta fram underlag inför Akademiens beslut 
om övriga litteraturpriser, inkluderat det 
facklitterära området. 

Akademien har också ett antal 
externa arbets   grupper, ofta med en 
akademiledamot som ordförande. 
Teaternämnden bereder ärenden som rör 
teaterpriser, svensklärargruppen förbereder 
Akademiens beslut om Svensklärarpriset 
och referensgruppen för Bibliotekariepriset 
lämnar underlag till beslut om detta pris. 
Referensgruppen för modern svenska 
fattar beslut om anslag som utgår ur 
Stiftelsen Fonden för forskning i modern 
svenska och för svensk språkvård.

Kommittéernas arbete
När Akademiens ledamöter samlas varje torsdag klockan 17.00 är det alltid en rad beslut 
som ska fattas. Dessa är väl förberedda och förankrade i underlag som ofta personalen vid 
Akademiens sekretariat och bibliotek har tagit fram. Många beslut förbereds också i de 
kommittéer och arbetsgrupper som Akademien har tillsatt och som träffas regelbundet under 
arbetsterminerna. De består främst av ledamöter i Svenska Akademien, men när det finns 
behov adjungeras personer med specialistkompetens. Här följer en kort beskrivning av de fem 
kommittéerna:
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SVENSKA KLASSIKER

Eufemiavisorna är samlingsnamnet för den 
svenska litteraturens tre äldsta skönlitterära 
verk. Versromanerna Flores och  Blanzeflor, 
Hertig Fredrik av Normandie och Ivan 
lejonriddaren översattes till svenska i början 
av 1300talet. År 2018 utkom de på moder
niserad fornsvenska med introduktion av Bo 
Ralph och textredigering, ordförklaringar 
och kommentarer av Henrik Williams, pro
fessor i nordiska språk vid Uppsala universi
tet. Det är två av fem verk som publicerades 
i serien Svenska klassiker under 2018.

Att klassiska svenska författares verk 
ständigt hålls tillgängliga är en viktig 
förut sättning för det svenska litterära och 
språkliga arvets fortlevnad och därmed 
för vår kulturella identitet. Därför har 
Svenska Akademien beslutat att publicera 
och långsiktigt lagerhålla en serie svenska 
klassiker i tillförlitliga utgåvor med modern 
stavning och till överkomligt pris. Varje 
verk är försett med en inledning, författad 
av en akademiledamot. För textredigering, 
ordförklaringar och kommentarer svarar 
anlitade experter. Utgivningen sker i 
samarbete med bokförlaget Atlantis. 

En annan viktig del av utgivningen på 
det litterära området gäller Nobelpriset i 
litteratur. Dessutom publiceras böcker om 
Nobelbiblioteket och dess verksamhet.

ÖVRIG UTGIVNING

Akademien dokumenterar den 
egna verksamheten i serien Svenska 
Akademiens handlingar. Varje år ger också 
Akademien ut en minnesteckning över 
en framstående svensk. 2018 handlade 
den om konsthistorikern, journalisten och 
författaren Bo Grandien.

I serien Minnesbiblioteket publiceras 
ett urval biografiska och historiska 
texter som tidigare publicerats i Svenska 
Akademiens handlingar. 2018 publicerades 
boken 1914–1918 in memoriam av förre 
akademiledamoten Karl Ragnar Gierow. 
Tjugo år efter första världskrigets utbrott 
komponerade Gierow ett hörspel för 
Radioteatern, och vid tjugoårsminnet av 
krigets slut fyra år senare skrev han en 
pendang enligt samma princip. Hörspelen, 
som utkom i bokform 1939, ligger till 
grund för 2018 års utgåva. Peter Englund 
har skrivit inledningen.

Ett flertal böcker är avsedda att 
tillgodose omvärldens behov av 
information om Akademien, dess 
verksamhet och historia. I utgivningen 
ingår också enstaka publikationer som mer 
indirekt har samband med Akademiens 
verksamhet. Några av Akademiens böcker 
finns även utgivna på andra språk, främst 
engelska.

Svenska Akademiens  
bokutgivning

Svenska Akademiens viktigaste uppgift är att stödja den smala kvalitetslitteraturen, som 
annars inte skulle bli förlagd. Därför bedriver Akademien en omfattande bokutgivning inom 
sina två huvudsakliga verksamhetsområden – litteratur och språk. Den språkliga utgivningen 
omfattar bland annat ordböckerna som beskrivs på sidorna 30–35.
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Nobelbiblioteket
Svenska Akademiens Nobelbibliotek är 
Skandinaviens största specialbibliotek 
för modern skönlitteratur och litteratur-
vetenskap. Bibliotekets främsta uppgift 
är att bistå Akademien i dess omfattande 
prisarbete, inte minst det arbete 
som pågår året runt med att utse en 
pristagare till Nobelpriset i litteratur. 
 Biblioteket bevakar litteratur från 
hela världen. Utöver egna resurser, 
som bibliotekets tidskriftsamling och 
specialdatabaser, tar personalen hjälp av 
litteraturexperter som ansvarar för skilda 
språkområden. Detta är i linje med det 
uppbyggnadsarbete av samlingarna 
som har bedrivits sedan biblioteket 
grundades 1901. 
 

Den som antog utmaningen att skapa ett 
Nobelbibliotek var litteratur professorn 
Karl Warburg. Som Nobel bibliotekarie 
blev hans uppdrag att hjälpa till i 
skapandet av ett ”litterärt laboratorium”, 
som skulle använda sig av lika förfinade 
och vetenskapliga medel som de andra 
prisutdelarna. Det gällde framför allt 
att så initierat som möjligt kartlägga 
intressanta författarskap och bygga 
upp en kunskapsbank inför framtida 
prisbeslut. Tyngdpunkten på inköpen 
låg då som nu på skönlitterära verk av 
samtida författare samt på litteratur- och 
språkvetenskapliga arbeten. I dag hyser 
biblioteket drygt 200 000 litterära verk, 
tidskrifter oräknat, på ett stort antal 
språk. Samlingarna ökar med cirka  
2 000 titlar per år.

28



29

SPECIALSAMLINGAR

Nobelbiblioteket hyser ett antal special
samlingar, däribland konstnären Tora Vega 
Holmströms Rilkesamling och litteratur
historikern Henrik Schücks efterlämnade 
bibliotek. I bibliotekets forskarsal, Palmstedt  
s alen, finns kritikern och översättaren 
Klara Johansons boksamling bevarad. 
Under 2018 utökade biblioteket sin redan 
omfattande Joycesamling med en donation 
via The James Joyce Society of Sweden and 
Finland. Jonas Ellerström sammanställde i 
samband med detta en skrift om bibliotekets 
Joyceböcker. Den gavs ut i december 2018.

ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

Även om Nobelbiblioteket i första hand 
finns till för Akademiens ledamöter 
används det också av forskare, översättare, 
lärare och intresserad allmänhet. Eftersom 
Nobelbiblioteket har många böcker som 
är svåra att finna på andra håll förmedlas 
fjärrlån både nationellt och internationellt. 
Det stora intresset för Nobelpriset i 
litteratur runt om i världen gör också 
att Nobelbiblioteket varje år svarar på 
hundratals frågor om priset. 

ÅRLIGT BIBLIOTEKARIEPRIS

På initiativ från Nobelbiblioteket instiftades 
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och 30 000 kronor till bibliotekariens 
arbets plats. Priset ska utdelas till 
”bibliotekarier vid svenska folkbibliotek 
som gjort värdefulla insatser för att 
främja intresset för klassisk och samtida 
skönlitteratur”. Beslutet bereds av en 
arbetsgrupp bestående av en ledamot av 
Svenska Akademien, två sakkunniga samt 
en av Nobelbibliotekets bibliotekarier. Den 
sistnämnda är också gruppens sekreterare.

När arbetsgruppen är klar med sitt 
förslag går det vidare till Akademien 
för beslut. Prisceremonin äger rum på 
Bokmässan i Göteborg i september. 2018 

års pristagare var Elisabeth Skog från 
Halmstads stadsbibliotek. Läs mer om 
Elisabeth Skog på sidorna 22–23.
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Sveriges inofficiella norm för hur det 
svenska språket ska stavas, böjas och uttalas 
finns i Svenska Akademiens välkända 
ordlista, SAOL. Det är den äldsta av 
Akademiens tre ordböcker och kom ut 
första gången år 1874.

– I Danmark ska alla som skriver 
myndig hets texter följa Retskrivnings  
ordbogen, säger Emma Sköldberg, som  
är huvudredaktör för Svensk ordbok.  
I Sverige har Språkrådet statens uppdrag 
att idka språkvård, men Språkrådet 
ger endast rekommendationer. Även 

Svenska Akademien spelar en viktig roll 
inom språkvården, bland annat genom 
de rekommendationer som ges i SAOL. 
Ordlistan har en mycket stark position.

Ordboksredaktionen vid Göteborgs 
universitet består av en systemutvecklare 
och sex lexikografer, alltså ordboksförfattare.

– De flesta av medarbetarna delar sin 
tid mellan att arbeta med ordböckerna 
och att undervisa, handleda och forska vid 
universitet et. Det är mycket värdefullt för 
redaktion ens vetenskapliga stadga, säger 
Emma Sköldberg.

SAOL och SO – den moderna 
svenskans ordböcker
Redaktionen för Svenska Akademiens ordlista och definitionsord boken Svensk 
ordbok finns vid Göteborgs universitet. Arbetet med de två ordböckerna är förlagt 
till Institutionen för svenska språket. 
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SVENSK ORDBOK REVIDERAS

Under de närmaste åren har ordboks
redaktionen, i enlighet med den plan för 
arbetet som Akademien har beslutat, fullt 
fokus på en omfattande revidering av Svensk 
ordbok, SO.

Den första upplagan av SO utkom 
2009. Den innehåller 65 000 uppslagsord 
uppdelade på två tryckta band. Ordboken 
beskriver ordförrådet i modern svenska 
med fokus på vad orden betyder och hur 
de används. Akademien har beslutat att den 
nya versionen enbart ska publiceras digitalt 
– en viktig anpassning till hur ordböcker 
numera ofta används.

– När ordboken nu ska bli en helt digital 
publikation måste vi tänka i nya banor och 
utnyttja möjligheten att tillgängliggöra 
innehållet på nya sätt. Vi ska hjälpa 
användarna att med så få knapptryckningar 
som möjligt få tillgång till det mycket 
omfattande materialet. Det kan bland 
annat ske genom ett avancerat system 
av länkar mellan olika ord, säger Emma 
Sköldberg.

ORDFÖRRÅDET GRANSKAS

En viktig del av revideringsarbetet är att 
granska urvalet av uppslagsord. Trots att 
utrymmet i en digital ordbok i teorin är 
obegränsat tas vissa uppslagsord bort, till 
exempel sådana som inte används lika ofta 
som tidigare. Inom det medicinska området 
lyfter man till exempel ut ord som bröstkatarr 
(’luftrörskatarr’), fettsot (’sjuklig fetma’), 
fallandesot (’epilepsi’) och själssjuk (’som 
lider av själslig ohälsa’). Exempel på ord som 
lagts in i databasen är crosstrainer, dumpling, 
funkofobi, prokrastinera, surfplatta och 
tvåhundrakronorssedel. 

– Redaktionen lägger också stor vikt vid 
det som kan upplevas som kontroversiella 
ord. Redaktörerna arbetar till exempel med 
att förbättra och modernisera beskrivning
arna av ord med speciella laddningar, säger 
Emma Sköldberg.

FLER SORTERS SKRIFTSPRÅK

Vilket språk ska beskrivas i Svensk ordbok? 
Det är också en viktig fråga för redaktionen.

– Svensk ordbok har alltid beskrivit det 
vårdade skriftspråket, hämtat ur tidningar 
och böcker. Men nu framträder allt oftare 
ett skriftspråk som är starkt influerat av ett 
mer vardagligt talspråk i exempelvis sociala 
medier och bloggar. Förhoppningen är att 
kommande upplaga ska spegla fler sorters 
språkbruk och ge en bredare bild av det 
språk som faktiskt används, säger Emma 
Sköldberg.

Ett ordboksunderlag ska vara klart till 
slutet av 2019. Enligt planen ska arbetet 
med revideringen av den andra upplagan av 
Svensk ordbok vara avslutat 2020. 
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Svenska Akademiens ordbok  
– en 500-årig bildningsresa

Den skulle kunna kallas Sveriges största 
kulturprojekt – Svenska Akademiens ordbok, 
en historisk ordbok som beskriver all slags 
skriven svenska och dess utveckling under de 
senaste 500 åren. I dag omfattar ordboken  
37 tryckta band och är digitalt sökbar med 
egen webbplats. 

När kung Gustaf III grundade Svenska 
Akademien år 1786 skrev han in i stadgarna 
att Akademien skulle skapa en ordbok. År 
1898 trycktes det första bandet av Svenska 
Akademiens ordbok (SAOB). Det senaste 
bandet kom 2017, och arbetet fortsätter 
oförtrutet.

Ordboksredaktionen är en del av Svenska 
Akademiens verksamhet. Den sitter i Lund 
sedan 1880talet och består i dag av 23 
medarbetare som arbetar mycket tätt ihop.

– Vårt uppdrag är att beskriva svenska 
språkets utveckling från 1521 till våra dagar. 
Det är ett mycket komplext arbete som 
delvis handlar om ren forskningsverksamhet, 
eftersom delar av det svenska ordförrådet 
ännu inte är utforskat. Vi sammanställer 
befintlig kunskap, men skapar också ny, säger 
Christian Mattsson, som är redaktionschef. 

ORDBOKSREDAKTIONENS  
ARBETE

Utgångspunkten för ordboksredaktionens 
arbete är cirka 9 miljoner språkprov, det 
vill säga citat som hämtats ur bland annat 
skönlitteratur, juridiska texter, tidningar 
och Bibeln.

Arbetet kan delas in i tre större 
moment. Det första är förberedningen, 
när språkproven sorteras och analyseras. 
Då inventeras bland annat stavningar och 
böjningar genom tiderna. I nästa moment 
sammanställs ett manus. Orden delas in 
i olika betydelser, och man kartlägger 
betydelseutvecklingen. Det tredje och sista 
momentet är att kontrollera manus. Det 
är ett komplicerat arbete då bland annat 
samtliga språkprov ska kontrolleras mot 
vad som står i källan. Det innebär åtskilliga 
både fysiska och digitala kontroller.

När ett manus är klart har det passerat 
upp emot tio personers ögon. För att ge 
ett perspektiv på arbetets omfattning 
berättar Christian Mattsson att ett tryckt 
band som består av 800 boksidor kräver 20 
heltidsarbeten i fyra år för att bli färdigt.

Under 2018 arbetade ordboks
redaktionen främst med ord i det alfabetiska 
spannet ”vrett” till ”väv”. Det är sällan 
det händer att en redaktör får skriva 
en hel bokstav, men under 2018 fick 
två redaktörer var sin egen bokstav, w 
respektive x. Redaktionen arbetade även 
med y och z samt påbörjade arbetet med å.
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DIGITALISERINGEN FORTSÄTTER

Genom att beskriva det svenska ord
förrådets utveckling tar ordboken med den 
intresserade på en 500årig bildningsresa. 

 – Vi beskriver inte enbart forna tiders 
språkbruk utan också dagens språk. 
Ordboken visar hur människans idéer och 
synsätt förändras under ett halvt årtusende, 
säger Christian Mattsson.

En viktig målgrupp är språkforskare 
och de som arbetar yrkesmässigt med 
språk, men också till exempel historiker, 
släktforskare och den språkintresserade 
allmänheten.

För att göra ordboken än mer tillgänglig 
är digitaliseringen av SAOB ett centralt 
arbete. SAOB har en egen webbplats och 
finns också på svenska.se tillsammans med 
SAOL och SO – alla tre ordböckerna fullt 
sökbara utan kostnad. 

– Det är en stor utmaning att vidare
utveckla SAOB på webben. Nu arbetar vi 
med att tagga allt material och göra olika 
informationskategorier sökbara. Vi planerar 
också att utveckla dölj och visafunktionen 
ytterligare så att man själv kan välja hur 
mycket eller lite information man vill få 
tillgång till, säger Christian Mattsson.

EN HISTORISK CHANS 

Ordboksredaktionen räknar med att vara 
klar med det sista ordet på bokstaven ö 
om fyra, fem år. Därmed avslutas Svenska 
Akademiens ordboks första fas efter cirka 
140 år, och den andra fasen påbörjas, en 
omfattande revidering. Planeringen av 
det arbetet har startat, även om inget 
sätts igång på allvar innan bokstaven ö är 
avslutad.

Under 2018 gav sig delar av 
redaktionen ut på en ”revideringsturné” 
för att presentera tankar kring arbetet 
med den kommande revideringen och få 
in synpunkter från forskarsamhället. Den 
besökte bland annat universiteten i Lund, 
Uppsala och Stockholm.

– Akademien vill se en mycket ambitiös 
revidering. Nu ges en historisk chans att 
påverka ordbokens framtida utformning, 
innehåll och utveckling, en möjlighet som 
inte har funnits på 140 år. Alla är välkomna 
med synpunkter, säger Christian Mattsson.

Ett tvåårigt vägbygge

Arbetet med ordet ”väg” med alla dess sammansättningar påbörjades 2016 
och slutfördes 2018. Materialet bestod av ca 7 700 språkprov. 
Det direkta arbetet innebar:

• Fyra månader att förbereda materialet
• Tio månader att sammanställa manus
• Tre månader att kontrollera
• En månad att korrekturläsa och granska

Det motsvarade totalt 18 månaders heltidsarbete och ett 10tal personer var 
involverade. Resultatet blev 19 boksidor som publiceras hösten 2019.
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ARKIVENS INNEHÅLL

I Akademiens innehållsrika arkiv finns 
handlingar från institutionens grundande 
och framåt. Samlingarna består av Svenska 
Akademiens arkiv, Nobelarkivet och ett an
tal ledamöters arkiv. I Svenska Akademiens 
arkiv finns alla handlingar som rör Akade
miens verksamhet, såsom protokoll, korre
spondens och tävlingsskrifter från äldre tid. 
Ledamöters privata arkiv kan innehålla allt 
från arbetspapper och korrespondens till 
dagböcker och manuskript.

Nobelarkivet innehåller handlingar som 
rör Nobelkommitténs arbete. Här finns 
nomineringsbrev, årsvisa listor på föreslagna 
kandidater till Nobelpriset i litteratur samt 
Nobel kommitténs utlåtanden med rekom
mendationer till Akademien.

TILLGÄNGLIGA FÖR FORSKNING

Både Akademiens arkiv och Nobelarkivet är 
till stora delar tillgängliga för forskning. Det 
kommer flera förfrågningar i veckan om 
att få tillgång till material. Bland annat tar 
författare och forskare hjälp av arkiven när 
de förbereder sina böcker och rapporter.

Eftersom arkiven är privata krävs det 
till stånd för att få ta del av materialet. 
Akademiens sammanträdesprotokoll 
är konfidentiella utan tidsbegränsning. 
Tillstånd för övriga handlingar beviljas 
efter enskild bedömning. För handlingar i 
Nobelarkivet gäller, som nämnts ovan, 50
årig sekretess. Den gäller hela kalenderår, 
från årsskifte till årsskifte. Sekretessen för 
ett dokument från till exempel 1968 gällde 
till och med den 31 december 2018.

I början av januari varje år släpps sekretessen på Nobelkommitténs handlingar rörande de 
aktuella litteraturkandidaterna 50 år tidigare. Handlingarna blir tillgängliga för alla som 
föranmält sitt intresse. Journalister, medier och nyhetsbyråer från olika delar av världen väntar 
då nyfiket utanför Svenska Akademiens dörrar i Börshuset i Gamla stan.

Svenska Akademiens arkiv

Brev från Selma Lagerlöf till Erik Axel Karlfeldt.



Litteraturbanken erbjuder fri tillgång till det 
svenska litterära kulturarvet i digital form. 
Cirka 3 600 litterära verk, från Historien 
om de nordiska folken av Olaus Magnus 
till Kattresan av Ivar Arosenius, är läs- och 
sökbara på webbplatsen. Nästan tusen titlar 
kan också sparas ned till läsplattor och 
mobiltelefoner. 

Digitaliseringen av äldre och nyare svensk 
litteratur underlättar inte bara forskning, 
den är också en demokratifråga. Alla ska 
ha möjlighet att ta del av kulturarvet och 
vår historia. Litteraturbanken gör det 
möjligt för allmänheten, lärare, skolelever, 
universitetsstudenter och forskare att fritt 
läsa äldre böcker som annars ofta saknas 
i bokhandeln. Svenska Akademien och 
Vitterhetsakademien finansierar projektet.

I Litteraturbanken hittar den 
intresserade presentationer av olika 
författar skap och ämnesområden. Webb
platsen har också en avdelning för lärare 
och elever i grundskola och gymnasium. I 
Litteraturbanken Skola finns pedagogiska 
ingångar, förslag till uppgifter och lektioner 
och annat användbart material.

Litteraturbanken inkluderar även ett an
tal mer fristående projekt. Lagerlöf arkivet 
är ett utgivningsprojekt som på sikt ska 

omfatta alla verk av Selma Lagerlöf. 
Dramawebben samlar en skatt av svensk 

dramatik, och Svenskt översättarlexikon 
har inspirerat efterföljare i flera andra 
länder med sin nydanande inblick i svensk 
översättningskultur.

Vid sidan av att göra svenska verk till
gängliga, samarbetar Litteraturbanken med 
en rad organisationer för att utveckla nya 
metoder som gör det möjligt att utforska 
det litterära kulturarvet på nya sätt.

Den ursprungliga idén till Litteratur
banken kom från författaren Sven 
 Lindqvist, som vid sina många och långväga 
resor ofta saknade tillgång till den  svenska 
litteraturen. I april 2002 anordnade 
Svenska Akademien ett seminarium om 
elektronisk lagring av litterära verk för 
att diskutera frågan. Efter ett inledande 
anslag från Riksbankens Jubileumsfond har 
verksamheten finansierats främst av  Svenska 
Akademien, men under senare år i lika 
stor omfattning av Vitterhetsakademien. 
I dag är Litteraturbanken en ideell 
förening och medlemmarna är Svenska 
Akademien, Kungl. Biblioteket, Kungl. 
Vitterhetsakademien, Språkbanken vid 
Göteborgs universitet, Svenska litteratur
sällskapet i Finland och Svenska 
Vitterhetssamfundet. 

Litteraturbanken
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Utbildningsmodellen tillämpas inom ramen 
för språkintroduktionsprogrammet och ska 
gynna integreringen av nyanlända elever 
och öka likvärdigheten i utbildningen.

Intensivsvenska ger eleverna möjligheter 
att snabbt förbättra sina kunskaper, både 
i svenska och i andra skolämnen, så att 
de kan komma vidare i sina studier eller 
komma ut på arbetsmarknaden. Projektet 
genomförs i ett nära samarbete mellan 
å ena sidan forskare från Stockholms 
universitet, å andra sidan skolornas rektorer 
och lärare. Man utgår från forskning, till 
exempel inom språk och lärande, två och 
flerspråkighet och svenska som andraspråk.

TYDLIGA MÅL OCH DELMÅL 
I ÄMNESPLANERINGAR

Stommen i modellen är ett konkretiserat 
innehåll och tydliga mål för språk och 
kunskapsutvecklingen, ned på veckonivå. 
Elevernas språkutveckling intar på ett 
naturligt sätt en central plats i Intensiv
svenska, eftersom själva språkkompetensen 
är avgörande för framgång i skolan. 
Elevernas språkförmåga omfattar alla de 
litteraciteter som de behöver för att klara 
skolan, och för att leva och verka i samhället. 
Med ”litteracitet” menas, enkelt uttryckt, en 
breddad syn på läs och skrivkompetens.

Projektet omfattar en rad special

Intensivutbildning i svenska  
för nyanlända skolelever
De senaste åren har många elever i gymnasieåldern kommit till Sverige från andra länder. Att 
lära sig svenska, kunna studera vidare eller få ett arbete tar i många fall lång tid, alltför lång 
tid. Det är bakgrunden till det treåriga utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för 
nyanlända skolelever – Intensivsvenska – som Svenska Akademien är huvudman för. Målet är 
att genom en tydlig och mycket konkret tvåårig utbildningsmodell ge nyanlända elever bättre 
förutsättningar att nå gymnasiebehörighet.

Elever från Södra Latins gymnasium i Stockholm.
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satsningar som riktas mot delar av språk
förmågan, som uttal och litterarisering 
(processen att avkoda och korrekt använda 
svenskans skriftsystem), ordförråds
utveckling, skönlitterär läsning, eller mot 
motivation och lärande, till exempel 
studiemedvetenhet. Det är ett viktigt 
mål att de nyanlända ungdomarna i sin 
utbildning på ett ändamålsenligt och 
systematiskt sätt ska kunna använda sin 
flerspråkighet som resurs för ökat lärande.

ORDKORT OCH 
STUDIEKALENDER

Ett par av de studieverktyg som används 
är ordkort och en anpassad studiekalender. 
Med hjälp av ordkorten utökas ordförrådet 
målmedvetet. I kalendern får eleverna 
anteckna mål, viktiga datum och 
reflektioner om studierna: Hur ska jag göra 
för att nå målet? Hur har det gått den här 
veckan? 

Den första tillämpningen av modellen 
inleddes hösten 2017 på Nacka gymnas ium 
och Södra Latins gymnasium i Stockholms
området. Under 2018 inkluderades också 
Kärrtorps gymnasium i Stockholm och 
Morabergs studiecentrum i Södertälje. 
Sammanlagt 363 elever deltar i projektet 
under läsåret 2018–2019.

På Morabergs studiecentrum, 
ett ny byggt gymnasium med olika 
introduktionsprogram, deltar 184 elever 
i Intensiv svenska. Susanne Jedenborg är 
rektor. 

– Vi har saknat undervisningsmetoder, 
men det här projektet är så konkret, 
säger hon. Eleverna får syn på sin egen 
språkutveckling mycket tydligare när de 
arbetar med studie kalendern. Projektet har 
redan gett som resultat mer närvarande och 
motiverade elever. De kommer man grant 
på fredagstesterna. Vi ser att likvärdigheten 
i undervisningen ökar.

”SOM SKOLLEDARE  
ÄLSKAR MAN STRUKTUR”

Efterfrågan på riktlinjer för undervisning i 
svenska för nyanlända unga är stor runt om i 
landet eftersom det saknas nationell styrning. 

– En vanligt förekommande modell är att 
eleverna först ska lära sig svenska och sedan 
sakämnen, säger Susanne Jedenborg. På 
många skolor får eleverna undervisning i åtta 
eller färre ämnen, men i Intensivsvenska ska 
eleverna få undervisning i minst tolv ämnen. 

På Moraberg erbjuder vi fjorton ämnen. 
Jag tror man behöver lära sig svenska i ett 
sammanhang.

Flera skolor i landet står i kö för 
att få vara med, bland annat i Malmö, 
Hässleholm, Kalmar och Nyköping. 

– Vi kom in sent i projektet, men 
strukturen var så bra att vi kunde komma 
igång direkt. Som skolledare älskar man 
struktur. Vi kommer att nå målen på två 
år. Och ungdomarna får redskap att ta sig 
vidare i livet, säger Susanne Jedenborg.

SVENSKA AKADEMIEN 
ÄR HUVUDMAN

Svenska Akademien är huvudman för 
Intensiv svenska. Marianne och Marcus 
Wallenbergs Stiftelse står för den huvud
sakliga finansieringen inom ramen för 
satsningen Utbildning för ökad integration. 
Stockholms universitet är medfinansiär, 
liksom Institutionen för svenska och 
flerspråkighet, där projektledningen arbetar.

Susanne Jedenborg,  
rektor på Morabergs studiecentrum



40

Januari 
• Nomineringar till årets Nobelpris  
i litteratur sammanställdes och lämnades  
till Nobelkommittén.

• Projektet Intensivsvenska inledde ett 
sam arbete med två andra aktörer som 
arbetar med nyanländas utbildning – 
dels språkprojektet Studi, som tar fram 
ämnesinnehåll på såväl svenska som 
ett flertal invandrarspråk, dels Paula 
Grossman, som är specialist på latinisering 
och uttalsundervisning.

2 januari: Öppet arkiv i Börshuset, Svenska 
Akademien. Handlingarna ur Nobelarkivet 
från 1967 offentliggjordes.

10 januari: Per Wästberg höll ett föredrag 
om Nobelprocessen i samband med att han 
utsetts till hedersledamot av Maison de 
Suède vid Cité Universitaire i Paris.

17–18 januari: Bo Ralph deltog i statsbesök 
från Island.

22 januari: Anders Olsson deltog i en 
litterär salong på Haga slott arrangerad av 
kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

30 januari: Sara Danius tog i egenskap 
av ständig sekreterare emot hertigen och 
hertiginnan av Cambridge på Nobelmuseet 
för att tala om Svenska Akademiens arbete 
med Nobelpriset i litteratur och föregående 
års pristagare Kazuo Ishiguro.

Februari
• Långa listan med nominerade Nobelpris-
kandidater blev klar.

5 februari: Anders Olsson deltog i Kungliga 

slottets 200årsfirande av Bernadottesläkten 
på svenska tronen.

8 februari: Bo Ralph deltog i ett möte på 
Svenska institutet, där lektorat i svenska vid 
utländska lärosäten diskuterades.

9 februari: Sara Danius deltog i en 
konferens anordnad av Nobelstiftelsen. 
Temat var vetenskap och genus, med särskild 
inriktning på frågan om bristen på kvinnliga 
Nobelpristagare.

13 februari: En fotoutställning invigdes i 
Akademiens lokaler – ett samarbetsprojekt 
mellan Svenska Akademien och familjen 
Lamm. Utställningen utgick från boken 
Bildbesatt med text av Staffan Lamm och 
fotografier av Martin Lamm, den senare 
ledamot i Akademien åren 1928–1950.

Mars
9–16 mars: Bo Ralph gästade svensk
undervisningen i Nairobi och Addis Abeba.

19–20 mars: Jesper Svenbro deltog i ett 
översättarseminarium i Neapel.

Kalendarium 2018
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21 mars: Jesper Svenbro deltog i 
Värdspoesins dag i Rom.

28 mars: Anders Olsson och Klas 
Östergren deltog vid återinvigningen av 
Backåkra, i närvaro av bland andra utrikes
minister Margot Wallström. Klas Östergren 
höll i samband med invigningen ett tal.

April
• Halvlånga listan fastställdes av Nobel-
kommittén.

4 april: Projektet Intensivsvenska  gästade 
Högre seminariet i nordiska språk vid 
Institutionen för svenska och flerspråkig
het på Stockholms universitet. Rubriken 
var ”Svenska för nyanlända ungdomar  
– är det möjligt att planera för effektiv 
språk inlärning inom ramen för ämnet 
svenska som andraspråk?”

11 april: Svenska Akademiens nordiska 
pris delades ut till Agneta Pleijel vid en 
ceremoni i Börssalen. Sara Stridsberg höll 
tal till pris tagaren.

18 april: I en offentlig föreläsning i 
Börssalen talade seriekonstnären Nina 
Hemmingsson om sitt skapande och sin 
syn på serietecknandets utveckling och 
framtid. Föreläsningen var en del i serien 
Akademieaftnar.

20 april: Jesper Svenbro deltog i ett 
möte med Svenska Bibelsällskapet. Där 
diskuterades bland annat problem i 
samband med översättning från grekiska.

25 april: Vid den andra föreläsningen i 
serien Akademieaftnar talade författarparet 
Birgit Munkhammar och Magnus Bergh 
på temat Modernismen ur autodidakternas 
perspektiv. Utgångspunkten var en brev
växling på 1920 talet mellan författarna 
Eyvind Johnson och Rudolf Värnlund.

Maj
2 maj: Per Wästberg, Kristina Lugn och 
 Anders Olsson deltog i utdelandet av 
2018 års priser i Bernadotteprogrammet 
på Kungliga slottet. Per Wästberg höll 
i samband med detta ett lovtal till 
Svenska Akademiens stipendiat Linda 
Boström Knausgård. Läs mer om 
Bernadotteprogrammet på sidan 21.

3 maj: Helena BaniShoraka, Maria Lim 
Falk och Tomas Riad deltog från projektet 
Intensivsvenska i symposiet ”Den nya 
svenskan” anordnat av Dialekt, namn och 
folkminnesarkivet i Göteborg. Rubriken 
var ”Svenska för nyanlända ungdomar”.

7 maj: Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara 
Stridsberg och Kerstin Ekman utträdde ur 
Svenska Akademien.

17 maj: Akademien utsåg Elisabeth Skog 
till mottagare av Svenska Akademiens 
bibliotekariepris på 50 000 kronor. 
Samtidigt tilldelades Halmstads bibliotek, 
Elisabeth Skogs arbetsplats, 30 000 kronor. 

19 maj: Bo Ralph deltog som inbjuden 
talare vid jubileumsseminarium i 
Helsingfors anordnat av Suomen 
ruotsinopettajat/Svensklärarna i Finland.

24 maj: Akademien utsåg Eva Hedencrona, 
Annelie Lerner, Sara Viklund och Mariette 
Liljekvist till mottagare av Svenska 
Akademiens svensklärarpris på 50 000 
kronor per person. Samtidigt tilldelades 
de skolor där pristagarna hade sin tjänst 
30 000 kronor vardera.
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Juni – augusti
15 juni: Bo Ralph presenterade Akademiens 
språkhistorieprojekt vid en konferens i Tartu, 
Estland.

13 augusti: Projektet Intensivsvenska 
deltog i Språkbiennalen i Södertälje, en 
kompetens utvecklingsdag för gymnasie
lärare anordnad av Utbildningskontoret i 
Södertälje kommun.

September 
• Webbplatsen svenska.se fyllde ett år. 
Tjänsten hade under detta första år haft 
cirka två miljoner besökare och levererat 
30 000 sidor per dygn till användarna. 
Svenska Akademiens grammatik, som 
finns fritt tillgänglig på webbplatsen, hade 
vid samma tidpunkt laddats ned ungefär 
20 000 gånger.

10 september: Horace Engdahl, Kristina 
Lugn och Per Wästberg besökte Kungliga 
Vitterhetsakademien där årets stipendiater 
i Bernadotteprogrammet presenterade sina 
arbeten.

10 september: Projektet Intensivsvenska   
anordnade en workshop om lärande, 
språkutveckling och flerspråkighet i 
samarbete med språkprojektet Studi.

13–15 september: Tomas Riad deltog 
i konferensen ”The 2018 NordMetrik 
conference: Metrics and versification in 
poetry and song”, arrangerad av Svenska 
Akademien och Stockholms universitet. 
Den 15 september deltog Jesper Svenbro 
med en föreläsning om metriken i 
Simonides, även publicerad i tidskriften 
Arche 64–65, 2018.

27–30 september: Svenska Akademien 
deltog med en egen monter på Bokmässan 
i Göteborg. Fokus i Akademiens monter låg 
på de språkliga projekten: Intensivsvenska, 
SAOB och svenska.se, i synnerhet projektet 
Intensiv svenska, som deltog med ett 25tal 
programpunkter.

28 september: Jesper Svenbro höll en 
föreläsning vid 100årsjubiléet för Kungliga 
Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.

Seminarium på Bok & Bibliotek 2018: ”Selma för Samir?” Anna Nordlund, Anders Olsson,  
Dilsa DemirbagSten och Olle Josephson.
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Oktober
4 oktober: Akademien utsåg Eric M. 
Runesson och Jila Mossaed till nya 
ledamöter.

12 oktober: Projektet Intensivsvenska 
deltog i ”Symposium 2018: Litteracitet 
och flerspråkighet” arrangerat av Nationellt 
centrum för svenska som andraspråk vid 
Stockholms universitet. Rubrik: ”Vägen 
till litteracitet för nyanlända ungdomar – 
flöden och flaskhalsar”.

18 oktober: Akademien utsåg Mats Malm  
till ny ledamot.

18–21 oktober: Bo Ralph besökte Bukarests 
universitet, där bland annat främjandet 
av utbildningen i svenska diskuterades. 
Akademien beslutade efter besöket att 
fortsätta stödja utbildningen ekonomiskt.

26–27 oktober: Bo Ralph närvarade vid  
Agder Vitenskapsakademis årsmöte 
i Kristiansand och ett arrangemang i 
Tvedestrand, Norge. Där fördes bland  
annat samtal om Nobelarbetets process.

31 oktober: Projektet Intensivsvenska 
arrangerade en studiedag där samtliga fyra 
skolor som är involverade i projektet deltog.

November
• En Nobelkommitté med fem ledamöter 
i Akademien och fem externa sakkunniga 
bildades.

• Svenska Akademien gav Riksarkivet 
tillstånd att arkivera handlingarna efter 
Terminologicentrums likvidation.

• Inbjudningar till förslagsberättigade  
att nominera till nästa års Nobelpris 
skickades ut.

9 november: Jayne Svenungsson utträdde 
ur Svenska Akademien. 

December
3 december: Den nya Nobelkommittén 
sammanträdde för första gången.

10 december: Anders Olsson, Horace 
Engdahl och Tomas Riad deltog vid 
Nobelprisceremonin i Konserthuset.

20 december: Svenska Akademiens 
högtidssammankomst. Tre nya ledamöter 
tog sitt inträde i Akademien – juristen Eric 
M. Runesson, litteraturvetaren Mats Malm 
och poeten Jila Mossaed.

Jila Mossaed och Eric M. Runesson i väntan på att ta  
sitt inträde.
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Kungliga priset

Instiftat 1835 av Karl XIV Johan, anvisas 
av kungen. Prissumma: 100 000 kronor. 
Mottagare: P.C. Jersild.

Bernadottestipendiet

Instiftat 2016. Prissumma: 120 000 kronor 
samt två veckors vistelse i Hvita villan 
på Öland. Mottagare: Linda Boström 
Knausgård.

Svenska Akademiens nordiska pris

Instiftat 1986, utgår ur Stiftelsen Karin 
och Karl Ragnar Gierows fond. Prissumma: 
400 000 kronor. Mottagare: Agneta Pleijel.

Bellmanpriset

Instiftat 1920. Utgår ur Stiftelsen Emma och 
Anders Zorns donationsfond. Prissumma: 
250 000 kronor. Mottagare: Tua Forsström.
tagare: Tua Forsström.
Svenska Akademiens språkforskarpris

Instiftat 2006. Prissumma: 250 000 kronor. 
Mottagare: Per Linell.

Doblougska priset

Utdelas sedan 1951, utgår ur Stiftelsen 
Doblougska fonden. Prissumma: 200 000 
kronor x 4. Mottagare: Johannes Anyuru, 
Ida Börjel, Vigdis Hjorth och Helge 
Torvund.

Kellgrenpriset

Instiftat 1979, utgår ur Stiftelsen Karin 
och Karl Ragnar Gierows fond. Prissumma: 
200 000 kronor. Mottagare: Ulf Peter Hallberg.

Margit Påhlsons pris

Instiftat 1981, utgår ur Stiftelsen  Margit 
Påhlsons testamentsfond. Prissumma: 
200 000 kronor. Mottagare: Per Lindblad.

Gun och Olof Engqvists stipendium

Utdelas sedan 1977, utgår ur Stiftelsen 
DalénEngqvists fond. Prissumma: 175 000 
kronor. Mottagare: Anita Goldman.

Signe EkbladEldhs pris

Utdelas sedan 1962, utgår ur Stiftelsen Signe 
EkbladEldhs testamentsfond. Prissumma: 
140 000 kronor. Mottagare: Tove Folkesson.
 
Axel Hirschs pris

Utdelas sedan 1969, utgår ur Stiftelsen 
Axel Hirschs testamentsfond. Prissumma: 
120 000 kronor x 2. Mottagare: Görel 
CavalliBjörkman och Gunnar Petri.

Anslag ur Fonden för forskning i modern 
svenska och för svensk språkvård

Utgår ur Stiftelsen Fonden för forskning i 
modern svenska och för svensk språkvård. 
Prissumma: 120 000 kronor. Mottagare:  
Ylva Byrman.

Schullströmska priset för  
barn och ungdomslitteratur

Utdelas sedan 2002, utgår ur Stiftelsen 
Schullströmska Minnesfonden. Prissumma: 
110 000 kronor. Mottagare: Anna Höglund.

Svenska Akademiens pris för översättning 
av svensk litteratur till främmande språk

Instiftat 1953. Prissumma: 100 000 kronor  
x 4. Mottagare: Firat Ceweri, Per Qvale,  
Linda Schenck och Rizgar Shekani Osman.

Svenska Akademiens kritikerpris

Instiftat 2017. Prissumma: 100 000 kronor  
x 2. Mottagare: Mikaela Blomqvist och 
 Rebecka Kärde.

Utdelade priser 
och stipendier 2018
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Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

Utdelas sedan 2007, utgår ur Stiftelsen Eric 
och Ingrid Lilliehööks fond. Prissumma: 
100 000 kronor. Mottagare: Linnea 
Axelsson.

Extra pris, ur Akademiens egna medel 

Utdelas för insatser av olika slag inom 
Akademiens verksamhetsområde. 
Prissumma: 100 000 kronor. Mottagare:  
Alf Hambe.

Schückska priset

Utdelas sedan 1960. Prissumma: 100 000 
 kronor. Mottagare: Anna Williams.

Svenska Akademiens essäpris

Instiftat 2007. Prissumma: 100 000 kronor. 
Mottagare: Aris Fioretos.

Svenska Akademiens Finlandspris

Instiftat 1966. Prissumma: 100 000 kronor. 
Mottagare: Kjell Westö.

Ida Bäckmans stipendium

Instiftat 1953, utgår ur Stiftelsen Ida 
Bäckmans stipendiefond till Gustaf 
Frödings och Selma Lagerlöfs minne. 
Prissumma: 90 000 kronor. Mottagare: 
Beate Grimsrud.

Karin Gierows pris

Instiftat 1976, utgår ur Stiftelsen Karin 
och Karl Ragnar Gierows fond. Prissumma: 
80 000 kronor x 2. Mottagare: Pekka 
Särkiniemi och Ann Victorin.

Johan Lundblads pris

Instiftat 2013. Prissumma: 80 000 kronor.  
Mottagare: Tomas Lappalainen.

Ledamöterna samlas inför torsdagens sammankomst.
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Svenska Akademiens pris för 
introduktion av svensk kultur utomlands

Instiftat 1992. Prissumma: 80 000 kronor. 
Mottagare: Jan Balbierz.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Instiftat 1953. Prissumma: 80 000 kronor. 
Mottagare: Lisa Holm.

Stipendium ur Gerard Bonniers 
 donationsfond 

Instiftat 1992. Prissumma: 75 000 kronor  
x 2. Mottagare: Carolina Setterwall och 
Wera von Essen.

Svenska Akademiens teaterpris

Instiftat 1963. Prissumma: 75 000 kronor. 
Mottagare: Hans Klinga.

Beskowska resestipendiet

Utdelas sedan 1883, utgår ur Stiftelsen 
Bernhard och Malin von Beskows fond. 
Prissumma: 70 000 kronor. Mottagare:  
Eva Hemmungs Wirtén.

Ilona Kohrtz’ stipendium

Utdelas sedan 1965, utgår ur Stiftelsen Ilona 
Kohrtz’ testamentsfond. Prissumma: 35 000 
kronor årligen under två år, totalt 70 000 
kronor. Mottagare: Anna Schulze.

Birger Schöldströms pris

Utdelas sedan 1966, utgår ur Stiftelsen 
Skriftställaren Birger Schöldströms fond. 
Prissumma: 65 000 kronor. Mottagare:  
Bo Lindberg.

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Instiftat 1981, utgår ur Stiftelsen Lena 
Vendelfelts Minnesfond. Prissumma: 
60 000 kronor. Mottagare: Christine 
Falkenland.
 

Svenska Akademiens tolkningspris

Instiftat 1965. Prissumma: 60 000 kronor. 
Mottagare: Lisette Keustermans.

Svenska Akademiens översättarpris

Instiftat 1985. Prissumma: 60 000 kronor. 
Mottagare: Daniel Gustafsson.

Stipendium ur Stina och Erik Lundbergs 
stiftelse

Utdelas till musiker, författare och 
skådespelare samt för att främja 
vetenskaplig forskning, främst inom musik, 
teater och litteraturhistoria. Prissumma: 
60 000 kronor per stipendium. Totalt 29 
stipendier delades ut 2018. 
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Belöningar ur Akademiens egna medel

Utdelas för insatser av olika slag inom 
Akademiens verksamhetsområde.  
Prissumma: 60 000 kronor x 5. Mottagare: 
Anders Bodegård, Åke Leijonhufvud, 
Kristoffer Lind, Hanna Riisager och Anna 
Smedberg Bondesson. 

Carl Åkermarks stipendium

Utdelas sedan 1985, utgår ur Stiftelsen Carl 
Åkermarks testamentsfond. Prissumma: 
50 000 kronor x 4. Mottagare: Sofia 
Pekkari, Magnus Roosmann, Eva Röse och 
Kristina Törnqvist.
 
Svenska Akademiens svensklärarpris

Instiftades 1987. Prissumma: 50 000 kronor  
x 4. Mottagare: Eva Hedencrona, Annelie 
 Lerner, Sara Viklund och Mariette Liljekvist.

Svenska Akademiens stipendium 
till postdoktorala språkforskare

Instiftat 2002. Prissumma: 50 000 kronor 
x 2. Mottagare: Karin Hagren Idevall och 
 Alexandra Petrulevich.

Blomska stipendiet

Utdelas sedan 1947. Prissumma: 50 000 
kronor. Mottagare: Lars Holm.

Kallebergerstipendiet

Utdelas sedan 1977, utgår ur Stiftelsen 
Kallebergerfonden, Tekla Hanssons och 
Gösta  Ronnströms donation. Prissumma: 
50 000 kronor. Mottagare: Anna 
Jörgensdotter.

Svenska Akademiens bibliotekariepris 

Instiftat 2005. Prissumma: 50 000 kronor. 
Mottagare: Elisabeth Skog.

Svenska Akademiens gustavianska 
 stipendium

Instiftat 1982. Prissumma: 50 000 kronor. 
Mottagare: Mikael Ahlund.

Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris

Instiftat 1985. Prissumma: 40 000 kronor  
x 2. Mottagare: Lena E. Heyman och 
Johanne Lykke Holm.

Stipendium ur den Gierowska  
donationsfonden

Instiftat 1980, utgår ur Stiftelsen Karin 
och Karl Ragnar Gierows fond. Prissumma: 
40 000 kronor. Mottagare: Niclas 
Johansson.

Ole och AnnMarie Söderströms pris

Utdelas sedan 2011, utgår ur Stiftelsen 
Ole och AnnMarie Söderströms fond. 
Prissumma: 30 000 kronor. Mottagare: 
Malin Kivelä.
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Stiftelsen Axel Hirschs testamentsfond

Axel Hirsch, fattigvårdsman och filantrop 
med stort kulturintresse, lämnade i sitt 
testamente en fond till Svenska Akademien 
vars avkastning skulle användas till ett 
pris. Det skulle tilldelas en författare av en 
under de senaste två åren utgiven levnads
teckning av högt konstnärligt eller kultur
historiskt värde eller ett betydelsefullt 
historiskt arbete. Priset delas ut sedan 1969 
under namnet Axel Hirschs pris.   

Stiftelsen Bernhard och Malin von   
Beskows fond

Bernhard von Beskow var författare och 
hovman, ledamot i Svenska Akademien och 
ständig sekreterare från 1834 till sin död 
1868. Han och hans hustru Malin avsatte 
i sitt testamente 20 000 riksdaler riksmynt 
till en fond. Avkastningen skulle gå till 
resestipendier, Beskowska resestipendiet, 
åt förtjänta vitterhetsidkare och delas ut 
sedan 1883.

Förvaltade stiftelser
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Stiftelsen Carl Åkermarks testamentsfond

Ur Stiftelsen Carl Åkermarks testaments
fond delas stipendium ut sedan 1985 till 
”förtjänta artister inom svensk teater”. Varje 
år delas fyra stipendier ut. Carl Åkermark 
var bank tjänsteman med omfattande kultur
ella intressen – han ägde bland annat en av 
de största privata boksamlingarna i Sverige.

Stiftelsen C.B. Zibets fond

Ämbetsmannen och författaren Christoffer 
Bogislaus Zibet valdes in i Svenska 
Akademien 1790. Han testamenterade 
medel till ett pris, Zibetska priset, som från 
början skulle delas ut för den bästa skriften 
i allmänt patriotisk anda. Statuterna om
tolkades senare så att Akademien även kan 
använda medlen ”till uppmuntran åt någon 
förtjent witterhetsidkare”. Utdelningen 
upphörde 1836 men återupptogs 1924. 

Stiftelsen DalénEngqvists fond

Makarna Gun Engqvist, född Dalén, och 
Olof Engqvist överlämnade en summa 
pengar till Akademien för att bilda en 
fond som skulle ”stödja litterär verksamhet 
inbegripet kulturjournalistik”. Gun och 
Olof Engqvists stipendium delas ut sedan 
1977. Olof Engqvist var bland annat 
lagman i Göta hovrätt.

Stiftelsen Doblougska fonden

Om norrmannen Birger Dobloug är inte 
mycket känt, mer än att han föddes i Oslo 
1882 och var rentier. Han testamenterade 
sin kvarlåtenskap till Svenska Akademien 
som en fond för skönlitteratur vars avkast
ning skulle kunna delas ut till både svenska 
och norska författare. Fonden uppdelades 
senare i två delar, en för norska pristagare 
och en för svenska. Doblougska priset delas 
ut sedan 1951.

Stiftelsen Emma och Anders Zorns 
donationsfond

Emma och Anders Zorn utövade en 
betydande donationsverksamhet. 
Sedan 1920, då Anders Zorn avled, 
förvaltas fastigheten Argus 6 av Svenska 

Akademien, i enlighet med båda makarnas 
testamenten. I fastigheten i Gamla stan 
finns restaurangen Den Gyldene Freden. 
Avkastningen från fastigheten ska varje 
år delas ut som pris till en verkligt fram
stående svensk skald. Priset, som fått 
namnet Bellmanpriset, utdelas sedan 1920.

Stiftelsen Eric och Ingrid Lilliehööks fond

Paret Lilliehöök var båda bibliotekarier 
på Sigtuna stiftelsen. Ingrid Lilliehöök 
testamenterade pengarna från en fastighets
försäljning till en stiftelse att förvaltas 
av Akademien. Av kast ningen skulle an
vändas till ett stipendium, Eric och Ingrid 
Lilliehööks stipendium. Det delas ut sedan 
2007 till växelvis författare, översättare och 
bibliotekarier.

Stiftelsen Fonden för forskning i modern 
svenska och för svensk språkvård

Varje år delar Svenska Akademien ut ett 
anslag till en eller flera personer som bi dragit 
till forskning i modern svenska eller, mer 
generellt, på språk vårdens område. Pengarna 
är öppna för ansökan och kommer från 
Stiftelsen Fonden för forskning i modern 
svenska och för svensk språk vård, som 
över lämnades 1979 av en anonym givare. 
Ansökningarna som kommer in bedöms av 
en extern referensgrupp.

Stiftelsen Fonden för Svenska Akademiens 
internationella förbindelser

Svenska Akademien erhöll 1985 ett anslag 
ur Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 
för upprättande av en fond vars avkastning 
skulle gå till utökande av Akademiens 
internationella förbindelser.

Stiftelsen Ida Bäckmans  
stipendiefond till Gustaf Frödings  
och Selma Lagerlöfs minne

Ida Bäckman var lärare och skriftställare. 
Hon författade bland annat minnesböcker 
om Fröding och Lagerlöf. Ur hennes 
kvarlåtenskap bildades en stipendiefond 
med syftet att främja framstående svensk 
litteratur och publicistik, som skrivits i en
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klart idealistisk anda. Sedan 1956 delas Ida 
Bäckmans stipendium ut. 

Stiftelsen Ilona Kohrtz’ testamentsfond

Ilona Kohrtz föddes 1884 i Malmö men var 
senare bosatt i Stockholm. Hon och hennes 
man ägde en fastighet på Kungsholmen. 
Svenska Akademien erhöll medel från henne 
till en fond vars avkastning skulle användas till 
litterära understöd av pensionskaraktär. Ilona 
Kohrtz’ stipendium utdelas sedan 1965.

Stiftelsen Kallebergerfonden, Tekla 
Hanssons och Gösta Ronnströms donation

Läraren Tekla Hansson satte upp en fond 
för kulturella ändamål som hennes brorson 
Gösta Ronnström blev huvudman för. Han 
donerade en summa pengar, tillsammans 
med medel från fasterns fond, till Svenska 
Akademien och fonden ”Kallebergerfonden, 
Tekla Hanssons och Gösta Ronnströms 
donation” bildades. Ronn ström, till yrket 
banktjänsteman, skrev och komponerade 
under pseudonymen Jan Kalleberger. Ur 
stiftelsen delas Kallebergerstipendiet ut, för 
litterär verksamhet med företräde för lyrik.

Stiftelsen Karin och Arthur Elgstrands 
donationsfond

Makarna Karin, adjunkt, och Arthur 
 Elgstrand, redaktör, överlämnade medel till 
Svenska Akademien för att bilda en fond. 
Ur denna utdelas sedan 1991 Stipendium 
till Harry Martinsons minne, varannan gång 
för förtjänstfull litterär verksamhet och 
varannan gång för värdefulla insatser för 
svenska språket.

Stiftelsen Karin och Karl Ragnar 
Gierows fond

Några av Akademiens stora priser delas ut 
med medel ur Stiftelsen Karin och Karl 
Ragnar Gierows fond, däribland Svenska 
Akademiens nordiska pris (instiftat 1986), 
Karin Gierows pris (1976) och Stipendium 
ur den Gierowska donationsfonden 
(1980). Nordiska priset delas ut till någon 
som gjort betydelsefulla insatser inom 
något av Akademiens verksamhets eller 

intresseområden. Kellgrenpriset (1979) 
utgår från samma stiftelse och delas ut för 
en betydelsefull gärning inom Akademiens 
hela verksamhetsområde. Karin Gierow 
var amanuens och Karl Ragnar Gierow 
författare, ledamot av Svenska Akademien 
och ständig sekreterare mellan 1964 och 
1977. 

Stiftelsen Lena Vendelfelts Minnesfond

Erik och Barbro Vendelfelt donerade en 
penningsumma till Akademien avsedd att 
bilda en fond till deras dotter Lenas minne. 
Fondens avkastning skulle användas för 
att belöna diktare som söker hävda och 
värna rent mänskliga värden. Sedan 1981 
utdelas Stipendium ur Lena Vendelfelts 
minnesfond. Lena Vendelfelt var läkare och 
avled 1981. 

Stiftelsen Lydia och Herman Erikssons fond 
för stipendium till ung lovande lyriker eller 
författare

Herman Eriksson var bland annat 
konsultativt statsråd och ambassadör. Hans 
hustru Lydia Eriksson testamenterade 
en del av sin kvarlåtenskap till en fond 
förvaltad av Akademien. Avkastningen 
skulle delas ut som stipendium till en 
ung lovande lyriker eller författare. 1977 
utdelades för första gången ett sådant 
stipendium under namnet Lydia och 
Herman Erikssons stipendium.

Stiftelsen Margit Påhlsons testamentsfond

Margit Påhlsons pris utgår ur en donation, 
överlämnad till Akademien 1981, och ska 
enligt sin ursprungliga formulering ges till 
en person som ”beflitat sig om det svenska 
språkets vård, dess renhet och rätta uttal”. 
Priset är Svenska Akademiens näst största 
språkpris och delas ut till någon som gjort 
viktiga insatser för svenska språket. Margit 
Påhlson var sekreterare och korrespondent. 
När hon gått i pension läste hon moderna 
språk vid Stockholms universitet.
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Stiftelsen Ole och AnnMarie 
Söderströms fond

Ole Söderström var journalist och 
författare till ett trettiotal böcker. Hans 
hustru Ann Marie testamenterade hela sin 
kvarlåtenskap till en stiftelse att förvaltas 
av Akademien. Avkast ningen ligger till 
grund för ett pris i makarnas namn ”till 
en författare av hög litterär förtjänst”. 
Stiftelsen bildades 2005 och Ole och Ann
Marie Söderströms pris delades ut första 
gången 2011.

Stiftelsen Schullströmska Minnesfonden

Kjerstin Schullström, journalist med stort 
litteraturintresse, donerade medel till 
en stiftelse att förvaltas av Akademien. 
Avkastningen skulle användas till ett 
stipendium, Schullströmska priset för 
barn och ungdomslitteratur, att utdelas 
till ”en framstående författare av barn och 
ungdomslitteratur”. Priset delas ut sedan 
2002.

Stiftelsen Signe EkbladEldhs 
testamentsfond

Signe EkbladEldh föddes i Stockholm 
1903. Hennes stora intressen var dels 
släktforskning, dels litteratur och 
litteraturhistoria. Hon testamenterade 
sitt kapital till Svenska Akademien och 
årsavkastningen skulle användas som pris 
till en framstående litterär författare. Ur 
stiftelsen utdelas med början 1962 Signe 
EkbladEldhs pris.

Stiftelsen Skriftställaren Birger 
Schöldströms fond

Ingeborg Schöldström, som var slöjdlärare 
och delägare i en fastighet på Södermalm, 
överlämnade en summa pengar till 
Akademien för att bilda en fond till minne 
av hennes far, journalisten och författaren 
Birger Schöldström. Avkastningen skulle 
användas för understöd till främjande av 
litteraturhistorisk eller personhistorisk 
forskning. Priser utdelas sedan 1966 under 
namnet Birger Schöldströms pris.
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Allmänt om kapitalförvaltningen 

Förvaltningen av de finansiella tillgångarna sker i Akademiinvest AB, ett delägt bolag med uppdrag 
att för ägarnas räkning tillhandahålla en rationell förvaltning till låg kostnad. För Akademiens del 
styrs inriktningen genom ett av Akademien fastställt placeringsreglemente. Målsättningen är att med 
begränsad risk uppnå en hög direktavkastning i kombination med en real värdesäkring av kapitalet. 
Förvaltningen sker så långt möjligt med etiska hänsyn och i enlighet med andelsägarnas grundläggande 
värderingar. Akademiens egna medel utgör 93,7 % av den totala värdepappersportföljen och de 
anknutna stiftelsernas ägarandel uppgår till 6,3 %.

Allokering 
De totala finansiella tillgångarna uppgick vid utgången av året till 1 583,5 Mkr, varav svenska 
aktier utgjorde 56,1 %, utländska aktier 7,8 % och räntebärande tillgångar drygt 36 %. 
Fördelningen av kapitalet framgår av tabell. Aktieandelen ska utgöra mellan 40 % och 70 % av 
tillgångsvärdet. Resterande medel ska placeras i räntebärande tillgångar. 

Tabell 1 

Förvaltningsresultat i ett längre perspektiv 
Under de senaste tjugo åren har den genomsnittliga årliga avkastningen på de finansiella tillgångarna 
varit drygt sju procent (7,2 %). Nettoresultatet, dvs. främst aktieutdelningar och räntor belastade med 
direkta förvaltningskostnader, har under samma period ökat från 24,7 Mkr 1999 till 61,9 Mkr 2018. 
Under senare år har det extremt låga ränteläget medfört att avkastningen på svenska obligationer 
kontinuerligt har fallit, vilket i huvudsak har kunnat kompenseras med högre aktieutdelningar. 

Diagram 1, Diagram 2 

I ett flerårsperspektiv har målen således uppfyllts och kapitalet har inte bara värdesäkrats i 
reala termer utan har dessutom haft en real tillväxt, som kan tjäna som en buffert i en värld 
där den nominella avkastningen under de närmaste åren kan förväntas bli lägre än genom
snittet för de föregående decennierna. 

Förvaltningsresultat 2018 
Under verksamhetsåret 2018 har marknadsutvecklingen i allmänhet varit negativ för risktillgångar, 
samtidigt som avkastningen på räntebärande tillgångar har varit fortsatt låg. Totalavkastningen för 
Akademiens värdepapperstillgångar blev således minus 4 %. Den svenska aktieportföljen svarade för 
merparten av den negativa totalavkastningen. Direktavkastningen på den svenska aktieportföljen uppgick 
emellertid till 4,6 %, vilket bidrog till att direktavkastningen på genomsnittligt totalt kapital blev 3,5 %. 
De direkta förvaltningskostnaderna uppgick till 0,15 %, varav 0,11 % avser Akademiinvest AB. 

Utsikter och överväganden inför kommande verksamhetsår 
Målet att uppnå en hög direktavkastning i rådande lågräntemiljö har föranlett Akademien att 
under året besluta om att öka aktieandelen i förvaltningen. På lång sikt förutses detta även 
medföra en högre totalavkastning, allt annat lika. En högre aktieandel medför en ökad risk, 
men är med givna förutsättningar nödvändig för att upprätthålla en god direktavkastning. 
Samtidigt möjliggörs en högre andel aktier i tillväxtbolag med lägre direktavkastning, något 
som kan bidra till att även fortsättningsvis uppnå en real värdetillväxt över tid. 

Värdepappersportfölj
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Fördelning av tillgångar december 2018
Tabell 1

Nettoresultat för hela värdepappersportföljen
Diagram 1
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Totalavkastning uttryckt som index under perioden 1998–2018
Diagram 2
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Svenska Akademiens förvaltningsutskott avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret  
1 januari–31 december 2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltnings
utskottet har under 2018 bestått av Svenska Akademiens ledamöter Sara Danius (ordf.) t.o.m. 11 april 
2018, Anders Olsson (ordf.) fr.o.m. 19 april 2018, Per Wästberg och Horace Engdahl samt räntmästare 
Carina O Lindqvist. Bo Ralph ersatte den 22 november 2018 Sture Allén. Fr.o.m. 17 januari 2019 är 
även Eric M Runesson ledamot i förvaltningsutskottet. 
  
Svenska Akademiens säte är i Stockholm.

Allmänt om verksamheten
Svenska Akademien, som instiftades 1786, har enligt sina stadgar som främsta uppgift att arbeta 
på ”svenska språkets renhet, styrka och höghet, så uti vetenskaper, som särdeles i anseende till 
skaldekonsten och vältaligheten”. 

Svenska Akademiens språkliga engagemang innefattar bl.a. utgivningen av Svenska  Akademiens ordbok 
(SAOB), en omfattande historisk ordbok vars redaktion är förlagd till Lund, Svenska Akademiens 
ordlista (SAOL) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO). Redaktionen för SAOL och 
SO finns på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Dessutom utdelar Svenska 
Akademien ett flertal belöningar för insatser inom svensk språkvetenskap och språkvård. 

Svenska Akademien är mottagare av intäkterna från rättigheten att utge Post och Inrikes Tidningar. I 
december 2018 tecknade Svenska Akademien en överenskommelse med Bolagsverket som innebär att 
upplåtelseavgiften sänkts från 13 Mkr till 8 Mkr per år under 2019 och 2020.

För främjandet av svensk litteratur förvaltar och utdelar Svenska Akademien ett stort antal 
priser och stipendier till författare, översättare m.fl. Dessutom stödjer och belönar Svenska 
Akademien insatser inom bl.a. litteraturvetenskap, historiskt författarskap, teaterkonst samt 
bildningsfrämjande och allmänt kulturell verksamhet. 

Främjande av ändamålet och väsentliga händelser under verksamhetsåret
Under året har totalt 14 753 tkr (f.å. 12 476 tkr) utdelats, fördelat på 173 st. (f.å. 144 st.) priser, 
stipendier och anslag.

Svenska Akademien har som uppdrag att utse Nobelpristagare i litteratur och är huvudman 
för Svenska Akademiens Nobelbibliotek. För detta arbete har ersättning erhållits från Nobel
stiftelsen med 5 300 tkr (f.å. 5 300 tkr). 

Svenska Akademien har under året bekostat ovannämnda språkprojekt (SAOB, SAOL och 
SO) samt vidareutvecklingen av SAOL och SO som app till smarta mobiler. Båda apparna kan 
laddas ner gratis via App Store och Google Play. 

Intresset för webbplatsen svenska.se, som Akademien öppnade i september 2017, har varit stort 
under 2018. Antalet sidor som visats har gått från ca 600 000 per månad i början av året till över en 
miljon sidor per månad vid årets slut. Endast smärre uppdateringar och felkorrigeringar av innehållet 
har gjorts sedan öppnandet. En version av Svenska Akademiens grammatik (SAG) med alla fyra banden 
i en gemensam pdf har tillkommit och en del uppdateringar av den redaktionella texten har gjorts. I 
mars 2018 fick svenska.se en uppgradering av serverhårdvaran till högre kapacitet för att bättre klara 
det ökande antalet sökningar.

Förvaltningsberättelse
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Svenska Akademien har under 2018 fortsatt utgivningen av sin klassikerserie och serien kallad 
Minnesbiblioteket. Under 2018 har ordboksredaktionen i Lund i det närmaste färdigställt manus till 
häfte 38:1, som sträcker sig fram till VÄV. Därutöver har större delen av manus till ordboksartiklar 
från VÄX till VÖ samt bokstäverna W, X och Y sammanställts, samtidigt som arbetet med Z och Å 
har igångsatts. Även den mycket omfattande artikeln ÖVER har påbörjats. Digitaliseringen har fortsatt 
med taggning av informationskategorier. Arbetet med källhänvisningar och bearbetning av källför
teckningen har i det närmaste slutförts. I många fall har även länkning till Litteraturbanken skett. 
Planeringen av revideringsarbetet har fortsatt och ett antal arbetsgrupper har analyserat olika aspekter 
av ordbokens innehåll och tagit fram utkast till förslag på principer inför den kommande revideringen. 
Dessutom har utvecklingen av ett nytt redigeringsprogram för revideringen inletts. 

Svenska Akademien har, liksom tidigare år, arrangerat ”Kvällar på Svenska Akademien”. Under 2018 
endast utdelningen av Nordiska priset den 11 april. Därtill har seminarier i Nobelbibliotekets regi ägt 
rum i april och maj. 

Akademien har från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljats medel (13 Mkr) för åren 
2016–2019 avseende projektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Projektet 
genomförs i samarbete med Institutionen för svenska och fler språkig het vid Stockholms universitet, 
och leds av Maria Lim Falk vid ovanstående institution. Akademien representeras av akademi
ledamoten Tomas Riad. Under det första projekt året, läsåret 2016/17, ägnade sig ett femtiotal 
yrkesverksamma lärare tillsammans med ett femtontal forskare bland annat åt att lägga grunden för 
en målorienterad, systematiskt upplagd och ämnesinriktad utbildning och språkundervisning för 
nyanlända i gymnasieåldern. Under läsåret 2017/18 skedde den första genomförandeperioden i fem 
klasser (totalt ca 90 elever, 25 lärare) på två skolor i Stockholms kommun och Nacka kommun. Med 
utgångspunkt i kontinuerlig klassrumsdokumentation och fortsatt utvecklingsarbete inkluderades 
ytterligare ca 230 elever från två nya skolor under läsåret 2018/19 – en skola i Södertälje och en till i 
Stockholm. Lärarna på dessa skolor (ca 30) testar utbildningsupplägget som modell för att projektet 
ska kunna utvärdera dess genomförbarhet, flexibilitet och funktionalitet. Fortsatt utvecklingsarbete 
och genomförande sker på de två första skolorna. Projektet löper till 30 juni 2019.

Svenska Akademien har under året varit en av huvudfinansiärerna av Litteraturbanken,  
ideell förening.

Akademiforskartjänsterna i humanistiska ämnen, som tidigare tillsattes av Svenska Akademien 
tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademien, ingår i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning 
”Wallenberg Academy Fellows”. Svenska Akademien biträder vid sakkunniggranskning och urval.

Sara Danius avgick som ständig sekreterare den 12 april 2018 (se vidare not 8). Till tillförordnad 
ständig sekreterare valde Akademien den 19 april Anders Olsson. I början av maj valdes Anders 
Olsson till Svenska Akademiens ständige sekreterare från 1 juni 2018 fram till 1 juni 2019.

Under 2018 har Akademien erhållit en stor donation från Lars Forsbergs dödsbo. Kvarlåtenskapen 
bestod av värdepapper (med ett marknadsvärde på ca 24 Mkr) och en fastighet i Järfälla som 
Akademien i februari 2019 sålde för 3,9 Mkr. Medlen ska användas till, att till minne av Carl Gabriel 
och Karin Forsberg och i samklang med Margit Pålssons donation, utdela avkastning för svenska 
språket. (Svenska Akademien är förvaltare för Stiftelsen Margit Påhlsons testamentsfond vars 
disponibla avkastning ska utdelas till personer som beflitat sig om det svenska språkets vård, dess 
renhet och rätta uttal.)  

Svenska Akademien har under hela 2018 varit föremål för stor mediebevakning vilket tog sin 
början hösten 2017 med anledning av Akademiens samröre med den så kallade kulturprofilen. 
Advokatutredningen gällande detta samröre, som tillsattes i november 2017, har under 2018 kostat 
Akademien 7,0 Mkr. Kostnaden för övriga juridiska utredningar och konsultationer har under 2018 
uppgått till 1,0 Mkr och 1,6 Mkr har betalats för kommunikations och organisationsrådgivning  
under året.
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Flerårsöversikt (i tkr)

 2018 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter 27 867 26 382 23 148 25 180

Verksamhetens resultat –69 834 –52 318 –39 553 –36 128

Resultat från långfristiga värdepappers
innehav

59 059 77 271 65 423 65 503

Beviljade stipendier, priser och anslag 14 753 12 476 11 744 12 257

Eget kapital 1 583 126 1 563 959 1 535 139 1 513 937

Eget kapital till marknadsvärde 1 736 561 1 838 344 1 814 145 1 710 476

Medeltal anställda 36 34 33 33

Placeringspolicy
Svenska Akademien förvaltar sitt kapital tillsammans med de anknutna stiftelsernas kapital dels 
genom värdepappersförvaltning som sköts av Akademiinvest AB, dels genom fastighetsägande 
huvudsakligen i Magna Fastigheter HB med dotterbolaget Fastighetsbolaget Salviigränd AB. De 
anknutna stiftelserna är 22 (f.å. 22) till antalet och har ett sammanlagt eget kapital på cirka 149 Mkr 
(f.å. 149 Mkr). 

Enligt tillämpad placeringspolicy ska förmögenheten placeras i tillgångar som ger betryggande säkerhet 
och gynnar långsiktig real tillväxt av kapitalet samt en god årlig avkastning. Riskspridning säkerställs 
genom att reglerna i placeringsföreskrifterna anger begränsningar för olika typer av placeringar. 
Placeringsföreskrifterna innehåller t.ex. regler för fördelning mellan räntebärande och aktierelaterade 
placeringar och för storleken av placeringar i enskilt värdepapper. Förvaltningen sker så långt möjligt 
med etiska hänsyn och i enlighet med andelsägarnas grundläggande värderingar. I februari 2019 
beslutade Akademien höja den tidigare nivån på maximalt 60 % svenska och utländska aktier och 
aktierelaterade instrument i värdepappersportföljen till maximalt 70 %.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Utvecklingen på de finansiella marknaderna under 2018 blev svag. En tilltagande oro för handelskrig 
mellan USA och Kina under hösten bidrog till den svaga utvecklingen liksom Brexitförhandlingarna. I 
såväl USA som Europa har centralbankerna inlett eller aviserat en stramare penningpolitik och i USA 
har räntehöjningar redan genomförts. Den svenska riksbanken höjde räntan vid sitt möte i december, 
men fortfarande är den svenska styrräntan negativ. Huruvida fortsatta styrräntehöjningar är att vänta 
beror i hög utsträckning på hur konjunkturen utvecklas. Värdepapperskonsortiets totalavkastning blev 
minus 4,0 %. Direktavkastningen baserad på utgående kapital blev drygt 3,9 %, en ökning jämfört med 
föregående år. Högre aktieutdelningar var den främsta bidragsgivaren. Under kommande år kvarstår 
utmaningen att upprätthålla en rimlig löpande avkastning. Goda företagsvinster kommer att ge höga 
aktieutdelningar, medan räntorna kan förutses bli fortsatt relativt låga. 
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Resultaträkning 

Belopp i SEK Not 2018-01-01– 
2018-12-31

2017-01-01– 
2017-12-31

  

Verksamhetens intäkter

Nettoomsättning 3 13 957 730 14 434 320

Bidrag 4 10 818 547 10 152 347

Övriga intäkter 5 3 090 342 1 795 374

Summa verksamhetens intäkter 27 866 619 26 382 041

Verksamhetens kostnader

Ändamålskostnader 8, 9

    Lämnade priser, bidrag, anslag och stipendier –14 753 141 –12 475 665

    Övriga ändamålskostnader    6 –42 443 314 –42 943 910

Administrationskostnader 7, 8, 9 –40 504 544 –23 280 685

Summa verksamhetens kostnader –97 700 999 –78 700 260

Verksamhetens resultat –69 834 378 –52 318 219

Resultat från finansiella poster

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav 10 59 059 042 77 271 221

Resultat från andelar i handelsbolag 11 10 613 291 7 846 282

Resultat från intresseföretag –75 000 —

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 32 181 16 552

Förvaltningskostnader –2 650 843 –2 396 471

Summa resultat från finansiella poster 66 978 671 82 737 584

Resultat efter finansiella poster –2 855 707 30 419 365

Skatt på årets resultat 13 –2 073 283 –1 599 974

  

Årets resultat –4 928 990 28 819 391
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Balansräkning

Belopp i SEK Not 2018-12-31 2017-12-31

  

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrättigheter 14 600 000 600 000

600 000 600 000

Materiella anläggningstillgångar 15

Byggnader och mark 36 892 043 37 940 158

Inventarier, verktyg och installationer 9 201 890 9 288 838

Investeringar i annans fastighet 603 779 776 285

46 697 712 48 005 280

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i handelsbolag 16 185 930 284 188 186 993

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 17 80 000 155 000

Andelar i bostadsrätter 18 24 525 742 24 525 742

Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 1 301 386 694 1 280 593 833

Uppskjuten skattefordran 184 975 34 824

1 512 107 695 1 493 496 392

Varulager

Färdiga varor eller handelsvaror 708 760 795 597

708 760 795 597

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 817 849 397 103

Fordringar hos koncernföretag 3 459 846 2 747 732

Fastighet till försäljning 3 650 000 —

Övriga fordringar 669 111 669 815

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 450 319 10 055 145

18 047 125 13 869 795

Kassa och bank 25 000 497 23 755 020

25 000 497 23 755 020

Summa omsättningstillgångar 43 756 382 38 420 412

Summa tillgångar 1 603 161 789 1 580 522 084
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Balansräkning fortsättning

Belopp i SEK Not 2018-12-31 2017-12-31

  

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Akademikapital 278 644 162 273 180 551

Övriga donationer 40 409 418 16 089 755

319 053 580 289 270 306

Fritt eget kapital

Ändamålsbestämda medel 11 974 490 12 257 121

Balanserat resultat 1 252 098 026 1 262 431 424

1 264 072 516 1 274 688 545

Summa eget kapital 1 583 126 096 1 563 958 851

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 471 786 2 284 642

Beviljade ej utbetalda bidrag och stipendier 4 374 999 3 845 000

Aktuella skatteskulder 2 047 601 348 913

Övriga skulder 1 264 077 1 273 262

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 877 229 8 811 416

Summa kortfristiga skulder 20 035 692 16 563 233

Summa eget kapital och skulder 1 603 161 789 1 580 522 084
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Förändringar i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i SEK Akademi kapital Övriga 
donationer

Ändamåls
bestämda  

medel

Balanserat  
resultat

Summa eget kapital

  

Ingående eget kapital  
2018-01-01

273 180 551 16 089 755 12 257 121 1 262 431 424 1 563 958 851

Omföring resultat föregående år   

Årets resultat –86 006 –299 019 –4 543 965 –4 928 990

Tillkommande donation/bidrag

Lars Forsbergs donation 24 079 847 24 079 847

Bidrag från Sveriges Författar
fond

16 388 16 388

Kapitalisering

Akademien 5 463 611 –5 463 611 —

Övriga fonder 325 822 –325 822 —

Utgående eget kapital  
2018-12-31

278 644 162 40 409 418 11 974 490 1 252 098 026 1 583 126 096

       

Belopp i SEK    2018-12-31  2017-12-31

Övriga bundna donationer

Blomska fonden 307 721 301 687

H Schücks fond 637 636 705 505

Assarssons donation 15 384 214 15 082 563

Lars Forsbergs donation    24 079 847  —

Summa ändamålsbestämda 
medel

   40 409 418  16 089 755

Belopp i SEK    2018-12-31  2017-12-31

Ändamålsbestämda medel

Blomska fonden 98 217 148 217

G Bonniers donation 9 670 979 9 820 979

A Sjöstedts fond 1 606 684 1 691 709

Assarssons donation 576 375 576 375

Milles/Hedberg    22 235  19 841

Summa ändamålsbestämda 
medel

   11 974 490  12 257 121
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Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Svenska Akademien 
har under verksamhetsåret bytt till funktionsindelad resultaträkning för att på ett bättre sätt 
visa organisationens verksamhet.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Redovisningsvaluta
Svenska Akademiens redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).

Koncernredovisning
Koncernredovisning har enligt lättnadsregeln i Årsredovisningslagen 7:3 inte upprättats.

Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

Andra typer av intäkter
Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att Svenska Akademien kommer 
att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning 
bedöms som säker.

Ersättning till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda i Svenska Akademien utgörs av lön, sociala avgifter, betald 
semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar till anställda redovisas som 
en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut ersättning. 

I Svenska Akademien förekommer förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner.

Inkomstskatt
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för fastigheterna Atlas 8 och Djurgården 
1. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det 
har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och 
kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas 
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar 
och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid 
beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla 
skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla 
avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas 
mot framtida skattepliktiga överskott. 

Noter
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Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivningar på materiella och övriga immateriella anläggningstillgångar kostnadsförs så att 
tillgångens anskaffningsvärde skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång 
redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Byggnaderna har fördelats på komponenter enligt nedan:

Stomme 100 år
Tak 40 år
Fasad 30 år
Fönster 30 år
Inre ytskikt 30 år
VVS, ventilation och värme 50 år
El 40 år
Bergvärme 25 år
Elvärme 35 år
Fjärrvärme 25 år

Övriga avskrivningstider som tillämpas är:

Markanläggningar 20 år
Datorer och liknande inventarier 3 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år
Investeringar i annans fastighet 20 år
Konst avskrives ej
Bostadsrätt avskrives ej
Hyresrätt avskrives ej

Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat görs en prövning av nedskrivningsbehov. 
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet skrivs den ner till 
återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer 
där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som 
tidigare skrivits ned görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar inom rörelse resultatet.

Finansiella anläggningstillgångar
Svenska Akademiens värdepapper förvaltas i Svenska Akademiens värdepapperskonsortium. Vid 
värdering till lägsta värdesprincip respektive bedömning av nedskrivningsbehov anses Svenska 
Akademiens finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj 
och värderas därför som en post. Redovisningen av avkastningen fördelas på respektive andelsägare i 
förhållande till ägarandel per 20181231.

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering 
sker utifrån anskaffningsvärde.
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Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar 
och övriga fordringar, kortfristiga placeringar och leverantörsskulder.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och alla risker och förmåner som är förknippade med 
äganderätten har överförts.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat 
sätt upphört.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Svenska Akademien om det finns någon indikation på nedskriv
ningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdened
gången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från 
övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas 
för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga. 

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljnings
värdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten efter avdrag för uppskattade 
kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning. Anskaffningsvärdet beräknas 
genom tillämpning av först in, först utmetoden (FIFU) och inkluderar kostnader som uppkommit vid 
förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande plats och skick. 

Stipendier och bidrag
Utbetalda stipendier och bidrag redovisas över resultaträkningen.

Donationer
Svenska Akademien har som princip att donerade medel avsedda för specifika ändamål redovisas 
direkt mot eget kapital.
 
Kapitalisering
För att inflationsskydda kapitalet har för 2018 uppräkning skett av det ingående kapitalet motsvarande 
KPI (2,0 %).

Definition av nyckeltal
Eget kapital till marknadsvärde
Eget kapital summerat med skillnaden mellan bokförda värdet på andra långfristiga värde
papper och marknadsvärde.

Not 2 Viktiga uppskattningar och bedömningar
För att upprätta redovisningen i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och god redovisningssed krävs att det 
görs bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet redovisade tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader samt övrig information. Dessa bedömningar och antaganden baseras på historiska erfaren
heter samt andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall 
kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden görs eller andra förutsättningar föreligger. 
Indelningen i funktioner baseras på Svenska Akademiens ändamål.
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Not 3 Nettoomsättning

Belopp i SEK 2018 2017

Intäkter av rättigheter och förlag 13 957 730 14 434 320

Summa Nettoomsättning 13 957 730 14 434 320

Not 4 Bidrag

Belopp i SEK 2018 2017

Bidrag från Nobelstiftelsen 5 300 000 5 300 000

Bidrag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 4 418 547 4 152 347

Bidrag från Stiftelsen Doblougska fonden 1 100 000 700 000

Summa Bidrag 10 818 547 10 152 347

Not 5 Övriga rörelseintäkter

Belopp i SEK 2018 2017

Hyresintäkter 1 837 642 1 795 374

Försäljning av konst 1 252 700 —

Summa Övriga rörelseintäkter 3 090 342 1 795 374



69

Not 6 Övriga Ändamålskostnader

Belopp i SEK 2018 2017

Ordboks- och bokutgivningskostnader

Personalkostnader och utbetalda arvoden 14 925 196 13 715 774

Avskrivningar 18 320 18 320

Övriga kostnader 9 982 307 10 590 263

Summa 24 925 823 24 324 357

Nobelbiblioteks- och prisbedömningskostnader

Personalkostnader och utbetalda arvoden 4 437 889 5 122 567

Lokalkostnad 1 930 008 1 909 008

Kostnad böcker, tidskrifter, databas och datasystem 1 044 646 963 642

Avskrivningar 53 752 68 265

Övriga kostnader 1 596 925 2 273 905

Summa 9 063 220 10 337 387

Fastighetskostnader

Avskrivningar 393 121 555 287

Övriga kostnader 825 664 879 820

Summa 1 218 785 1 435 107

Akademisammankomster/Högtidsdagen/ 
Kvällar på Akademien

Personalkostnader och utbetalda arvoden 356 528 363 348

Övriga kostnader 2 448 672 2 331 366

Summa 2 805 200 2 694 714

Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever

Personalkostnader och utbetalda arvoden 1 579 365 1 116 600

Avskrivningar 11 152 11 152

Övriga kostnader 2 839 769 3 024 594

Summa 4 430 286 4 152 346

Summa Ändamålskostnader 42 443 314 42 943 910

Not 7 Administrationskostnader

Belopp i SEK 2018 2017

Personalkostnader och utbetalda arvoden 24 873 313 16 131 882

Avskrivningar 995 114 851 862

Advokatkostnader 7 928 648 2 232 951

Fastighetskostnader 2 206 352 1 619 966

Övriga kostnader 4 501 117 2 444 024

Summa Administrationskostnader 40 504 544 23 280 685
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Not 8 Personalkostnader

 2018 2017

Medeltal anställda

Stockholm 16 14

Lund 20 20

Summa Medelantal anställda 36 34

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Ledamöter 4 224 717 4 670 800

Visstidsanställda 464 810 826 591

Ständig sekreterare 3 961 336 1 756 970

Anställda 17 890 875 15 408 557

Summa 26 541 738 22 662 918

Sociala	kostnader 9 438 419 7 632 839

Pensionskostnader ständig sekreterare 6 550 772 3 058 340

Pensionskostnader övriga anställda 2 408 014 2 056 021

Totala löner, sociala kostnader och pensionskostnader 44 938 943 35 410 118

Övriga personalkostnader 1 233 348 1 040 053

Totala personalkostnader 46 172 291 36 450 171

Svenska Akademien har under året tagit hänsyn till ett avgångsvederlag till den före detta ständiga sekreteraren. 
Utöver detta har inga avtal om avgångsvederlag träffats under året.

Arvodesnivåerna under 2018 för ledamöternas kommittéarbete eller liknande framgår enligt nedan:

Allmänt kommittéarvode 6 000 per månad

Direktör (ordförande) 11 500 per kvartal

Kansler (vice ordförande) 8 000 per kvartal

Förvaltningsutskottet 7 500 per kvartal

Nobelkommittén ordförande 36 250 per kvartal

övriga ledamöter 31 250 per kvartal

Språkkommittén    ordförande 36 250 per kvartal

övriga ledamöter 31 250 per kvartal

Kommittén för den nya litteraturen ordförande 23 750 per kvartal

övriga ledamöter 21 250 per kvartal

Kommittén för den nya sakprosan ordförande 23 750 per kvartal

övriga ledamöter 21 250 per kvartal

Teaternämnden ordförande 10 000 per år

Svensklärarprisets referensgrupp ordförande 10 000 per år

Bibliotekarieprisets referensgrupp ordförande 10 000 per år

Referensgruppen för anslag ur Stiftelsen

Fonden för modern svenska och för svensk språkvård ordförande 10 000 per år
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Not 9 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Belopp i SEK 2018 2017

Byggnader 1 034 449 1 034 449

Markanläggningar 13 666 13 666

Inventarier 250 838 284 265

Investeringar i annans fastighet 172 506 172 506

Summa Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 1 471 459 1 504 886

Not 10 Resultat från långfristiga värdepappersinnehav

Belopp i SEK 2018 2017

Utdelningar och räntor värdepapper 55 529 634 51 084 732

Premier optioner 7 656 369 9 805 894

Återköp optioner –2 571 518 –2 360 388

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav –1 555 444 18 740 983

Summa Resultat från långfristiga värdepappersinnehav 59 059 042 77 271 221

Not 11 Resultat från andelar i handelsbolag

Belopp i SEK 2018 2017

Hyresintäkter i handelsbolag 22 879 357 22 135 586

Fastighetskostnader i handelsbolag –12 266 066 –14 289 304

Summa Resultat från andelar i handelsbolag 10 613 291 7 846 282

Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Belopp i SEK 2018 2017

Kursdifferenser 31 972 5 475

Övriga räntor 209 11 077

Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 32 181 16 552

Not 13 Skatt på årets resultat

Belopp i SEK 2018 2017

Aktuell skatt –2 223 434 –1 589 702

Uppskjuten skatt 150 151 –10 272

Skatt på årets resultat –2 073 283 –1 599 974
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Not 14 Hyresrättigheter

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 600 000 600 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 600 000 600 000

Not 15 Materiella anläggningstillgångar 

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde 51 081 187 51 081 187

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51 081 187 51 081 187

Ingående avskrivningar –13 141 029 –12 092 914

Årets avskrivningar –1 048 115 –1 048 115

Utgående ackumulerade avskrivningar –14 189 144 –13 141 029

Utgående redovisat värde 36 892 043 37 940 158

Bokfört	värde	byggnader 27 090 485 28 138 600

Bokfört värde mark 9 801 558 9 801 558

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde 22 702 079 22 542 795

Inköp 163 890 279 822

Försäljningar och utrangeringar 0 –120 538

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 865 969 22 702 079

Ingående avskrivningar –13 413 241 –13 249 514

Försäljningar och utrangeringar 0 120 538

Årets avskrivningar –250 838 –284 265

Utgående ackumulerade avskrivningar –13 664 079 –13 413 241

Utgående redovisat värde 9 201 890 9 288 838

I utgående redovisat värde ingår ej avskrivningsbar konst på 8 812 641 kronor (f.å. 8 812 641 kronor).

Investeringar i annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 6 450 128 6 450 128

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 450 128 6 450 128

Ingående avskrivningar –5 673 843 –5 501 337

Årets avskrivningar –172 506 –172 506

Utgående ackumulerade avskrivningar –5 846 349 –5 673 843

Utgående redovisat värde 603 779 776 285



73

Not 16 Andelar i handelsbolag

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 188 186 993 195 190 711

Årets värdeförändring 10 613 291 7 846 282

Ägaruttag –12 870 000 –14 850 000

Utgående redovisat värde 185 930 284 188 186 993

Not 17 Andelar i intresseföretag 

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 155 000 155 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 155 000 155 000

Ingående nedskrivningar — —

Årets nedskrivningar –75 000 —

Utgående ackumulerade nedskrivningar –75 000 0

Utgående redovisat värde 80 000 155 000

Not 18  Andelar i bostadsrätter

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 24 525 742 24 525 742

Utgående redovisat värde 24 525 742 24 525 742

Intressebolag Org. nr. Säte Andel

Akademiinvest AB 5562958875 Stockholm 33 %

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde 1 280 593 833 1 230 150 430

Årets anskaffningar 318 668 657 261 234 771

Försäljningar –297 875 796 –210 791 368

Utgående redovisat värde 1 301 386 694 1 280 593 833

Marknadsvärde 1 454 821 464 1 554 978 772

AB Terminologicentrum TNC, 5565628491, Solna, bolaget likviderades 20190103.



74

Not 20 Ställda säkerheter

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Pantsatta obligationer 22 479 789 31 830 120

Summa avseende ställda säkerheter 22 479 789 31 830 120

Not 21 Eventualförpliktelser

Belopp i SEK 2018-12-31 2017-12-31

Skulder i handelsbolag 95 296 327 95 871 533

Summa avseende eventualförpliktelser 95 296 327 95 871 533

Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I januari träffades överenskommelse med ledamot om pension och andra avtalsenliga förmåner samt utträde ur 
Svenska Akademien.

Stockholm 20190404

 Per Wästberg Horace Engdahl Bo Ralph

 Eric M Runesson Anders Olsson Carina O Lindqvist 
  Ständig sekreterare Räntmästare

Vår revisionsberättelse har avgivits 20190404
Ernst & Young AB  

	 Jens	Karlsson	 	 Tomas	Lönnström	
	 Auktoriserad	revisor	 	 Auktoriserad	revisor
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Revisionsberättelse
Till förvaltningsutskottet i Svenska Akademien, org.nr 2620001111

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Akademien för år 2018.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Svenska Akademiens finansiella ställning 
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Svenska Akademien enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för  
våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är förvaltningsutskottet som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen 
består av en separat upprättad verksamhetsberättelse.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

Förvaltningsutskottets ansvar
Det är förvaltningsutskottet som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsutskottet ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
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Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar förvaltningsutskottet för bedömningen av Svenska 
 Akademiens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om förvaltningsutskottet avser att likvidera 
Svenska Akademien, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent
ligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av Svenska Akademiens interna kontroll som har betydelse för 
vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i förvaltnings
utskottets uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att förvaltningsutskottet använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om Svenska Akademiens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
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Vi måste informera förvaltningsutskottet om bland annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förvaltningsutskottets 
förvaltning av Svenska Akademien för år 2018.

Vi tillstyrker att förvaltningsutskottet beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Svenska Akademien enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för  
vårt uttalande.

Förvaltningsutskottets ansvar
Det är förvaltningsutskottet som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, 
är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelse ledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
 försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot Svenska Akademien.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot Svenska Akademien.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för Svenska Akademiens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 4 april 2019
Ernst & Young AB

Jens Karlsson Tomas Lönnström
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Omslagsbild Montage

Sid 4 Rickard L. Eriksson

Sid 6 Rickard L. Eriksson

Sid 10–11 Bild IX, Ellen Mattsson – Kristin Lidell 
Bild XIII, Anne Swärd – Henric Tiselius 
Bild XVIII, Tua Forsström – Niklas Sandström

Sid 14–15 Rickard L. Eriksson

Sid 16 Rickard L. Eriksson

Sid 17 TT

Sid 19 TT

Sid 20 Rickard L. Eriksson

Sid 27 Rickard L. Eriksson

Sid 28 Helena PaulinStrömberg

Sid 30 Helena PaulinStrömberg

Sid 31 Linnéa Rheborg

Sid 34 Björn Finnsdotter Minör

Sid 36 Rickard L. Eriksson

Sid 43 Henrik Montgomery

Sid 45 Rickard L. Eriksson

Sid 46 Helena PaulinStrömberg

Sid 47 Rickard L. Eriksson

Sid 48 Rickard L. Eriksson

Sid 51 Rickard L. Eriksson

Fotografregister
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