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Svenska språket 
Akademien arbetar för ett gemensamt, rikt och 

levande språk som alla ska ha möjlighet att bruka 
och utveckla.

Litteraturen inom det svenska språkområdet
Akademien vårdar och tillgängliggör det svenska 

skönlitterära arvet och verkar för den fortsatta 
utvecklingen av litteraturen.

Internationell litteratur
Genom Nobelprisarbetet bidrar Akademien till 

den internationella dialogen kring och utvecklingen 
av världens litteratur. 

Svenska Akademiens uppdrag är att främja
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2021 i korthet  

Två nya 
ledamöter  
tar inträde 
Ledamöterna Ingrid 
Carlberg och Steve 
Sem-Sandberg tog sitt 
inträde i Akademien 
vid 2020 års högtids-
sammankomst, som på 
grund av pandemin hölls 
först den 15 april 2021, 
och i digital form.

Bokhelg på 
Stortorget 
Under Stockholms bokhelg 
26–29 augusti bjöd  
Akademien på boksamtal 
från en scen framför Börs-
huset.  Författarna David 
Anthin och Martin Bagge 
spelade och sjöng visor 
från sin nya bok, En svensk 

visbok.

Hurra  
för hundra år
Den 14 november 1921 
flyttade Nobelbiblioteket, 
inrättat 1901, sin verk-
samhet till Börshuset. 

Salonger med 
musik
– ett svep över 1800- 
talets Europa. Det var 
rubriken för Kväll på 

Svenska Akademien den 
24 november. Musikve-
taren Eva Öhrström och 
akademiledamoten  
Horace Engdahl före- 
läste och sångerskan  
Tessan-Maria  
Lehmussaari tolkade 
Adolf Fredrik Lindblads 
kärlekssånger.

är både politiskt och mänsk-
ligt känsligt. [...] Därtill kom-
mer de yttre omständighet-
er som av alla erkänns som 
ytterligt svårbedömbara: 
huruvida ett Nobelpris till 
Solzjenitsyn kommer att 
gagna eller skada honom.” 

Arkivsläpp: 
Solzjenitsyn 
När den femtioåriga  
sekretessen på Nobelkom-
mitténs handlingar från 
1970 släpptes den 10 maj 
skrev journalisten Kaj  
Schueler i Svenska  
Dagbladet:

”Kommittén är väl med-
veten om att ett prisbeslut 

FOTO: SAMUEL UNÉUS

FOTO: SAMUEL UNÉUS
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En kväll med 
Beckett 
1969 års Nobelpristagare 
Samuel Beckett stod i fokus 
under årets första Kväll 

på Svenska Akademien. 
Inspelningen finns att se på 
svenskaakademien.se

Med 21,4 
miljoner kronor
finansierar Svenska  
Akademien tre ordböcker 
(SO, SAOL och SAOB)  
samt ordboksportalen  
svenska.se. Läs mer på 
sidan 12.

 

Svenska 
Akademien 
besökte påven  
i Vatikanen

I november 2021 mötte 
Akademien påve  
Franciskus vid en audiens 
där det bärande temat var 
det samhälleliga samtalet. 
Akademien introducerades 
också bland annat i  
Vatikanbibliotekets arbete 

6 miljoner 
kronor utdelade

i priser och 
stipendier 2021

med att digitalisera och för 
alla tillgängliggöra drottning  
Kristinas bibliotek, en 
oskattbar samling av  
manuskript.

Ur påve Franciskus tal till 
Svenska Akademien vid  
besök i Vatikanen den 22 
november 2021:

”It is the daily practice of 
encounter and dialogue: a 
’style’ of living that makes 
no headlines, yet helps the 

human community to move 
forward and to grow in 
social friendship.”

[...]”Let us arm our child-
ren with the weapons of 
dialogue! Let us teach them 
to fight the good fight of the 
culture of encounter!” 

Talet som Akademiens 
direktör Jesper Svenbro höll 
till påven finns på  
svenskaakademien.se

36 kvinnor (57%) 
Summa 3 500 000 kr (58 %)

27 män (43%) 
Summa 2 560 000 kr (42 %)
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En blombukett till dig 
Det lär aldrig uppstå konsensus om vad som gör  
ett ord vackert, men ett ord som ljuder särskilt väl  
i mina öron är antologi. 

EN ANTOLOGI KAN RYMMA de mest oväntade iakt- 
tagelser, erfarenheter och formuleringar, och när 
den till exempel består av dikter hämtade från olika 
författare formar den också en levande, dynamisk väv 
av olikartade, kanske motsägelsefulla, temperament 
och världar. 

Antologin är en skön företeelse, men även själva 
ordet är skönt i sitt uttryck av kärleksfull omsorg. 
Grekiskans anthos betyder ju ’blomma’ och ordets 
andra del logia är bildad av verbet legein, ’plocka’. Att 
utge en antologi är att välja ut och plocka de vackraste 
och mest väldoftande blommorna och sedan låta andra 
njuta av dem: att läsa en antologi är att ta del av, och 
vårda, denna gåva.

Verbet legein betyder inte bara ’plocka’ utan också 
’tala’, rentav ’läsa’. Det återkommer i ett annat vack-
ert ord: dialog. Logos är ’ordet’ i vid mening, inte bara 
den skrivna bokstavsföljden utan själva innebörden, 
tanken. Dia- betyder ’genom-’ eller ’mellan-’: dialogen 
kan förstås som ett utbyte av ord och tankar mellan 
de talande, men det går också att med SAOB tänka sig 

att ordet i första hand är baserat på 
verbet dialegein, ’särskilja’. Betydel-
semässigt närmar sig dialog i så fall 
ett annat ord med grekiskt ur-
sprung, kritik, som kan återföras till 
ett verb med betydelsen ’urskilja’.

ETYMOLOGIN GER INTE alltid en 
exakt förklaring, men dialogens 
kraft är ovedersäglig. Platons dialo-
ger ger urscenen för dialogen som 
ett medium för utvecklande och 
förlösande av insikt, och den utre-
dande eller undervisande dialogen 

förblev en central genre långt fram 
i tiden.

Att tala, läsa, välja ut och ur-
skilja knyts i dialogen till insikt och 
förståelse av ett slag som uppstår 
mellan människor och verkar 
genom människor. Detta ligger 
i Svenska Akademiens uppdrag. 
Behovet att utveckla språket som 
redskap för kommunikation är 
delvis instrumentellt, riktat mot 
tydlighet och effektivt kunskapsin-
hämtande och meningsutbyte. När 
omsorgen om språket i stället riktas 
mot litteraturen, förskjuts fram- 
manandet av den andras röst i 
riktning mot estetiska och exis-
tentiella dimensioner. Nobelpriset 
handlar om världens litteratur och 
möjligheterna att överbrygga geo-
grafiska och kulturella gränser och 
hinder. Allt i, för och genom dialog. 
Det är en aspekt av Akademiens 
arbete som är värd att hålla stän-
digt aktuell.

AKADEMIEN FÖRETOG i november 
en resa till Rom för att följa spåren 
av den heliga Birgitta, drottning 
Kristina och Gustaf III samt möta 
påven Franciscus. Birgittas bidrag 
till kristenhetens samtal är väl 
känt, Kristinas bidrag till kulturen 
i både Sverige och Rom är inte lika 
bekant, och minst känt är kanske 

Mats Malm 
är Svenska 
Akademiens 
ständige 
sekreterare.

Ständige sekreterarens berättelse
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»Att tala, läsa, välja ut och urskilja knyts  i dialogen  
till insikt och förståelse av ett slag som uppstår 

mellan människor och verkar genom människor.«
Mats Malm vid Svenska Akademiens  

högtidssammankomst den 20 december 2021.
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Ständige sekreterarens berättelse

att Gustaf III deltog i julmässan i Peterskyrkan år 1783, 
enligt uppgift den första protestantiska kung som 
besökte kyrkan.

I egenskap av Akademiens direktör inledde herr 
Svenbro med ett tal till påven, där han citerade Tomas 
Tranströmers Romanska bågar och uppehöll sig vid det 
ökade behovet av dialog i dagens sociala sammanhang, 
inte minst mellan vetenskap, kultur, politik, samhälle 
och tro. I sitt svar vidareutvecklade Franciscus detta i 
hans arbete centrala tema och framhöll ”social dialog 
som kungsvägen mot en ny kultur”. Medieomvand-
lingar ställer, tycks det, särskilda krav på omsorg om 
dialogen. Platon överförde en muntlig kulturs dialo-
giska urtillstånd till skriftmediet; med dagens digitala 
medier och plattformar utmanas den ömsesidiga dialo-
gen av aggressiv monolog.

DET ÄR EN GLÄDJE ATT detta år kunna hålla en mer 
eller mindre traditionell högtidssammankomst, om än 
med kraftigt minskat antal gäster. I pandemins tecken 
försköts 2020 års högtidssammankomst från decem-
ber till april och blev digital. Fru Carlberg och herr 
Sem-Sandberg tog då sitt inträde, men vi sparade deras 
inträdestal för att låta dem lysa upp dagens samman-
komst.

AKADEMIEN HAR UNDER ÅRET vinnlagt sig om antolo-
gi och dialog i förening. I augusti utsändes En bro av 
poesi i en kvarts miljon exemplar till varje sexåring 
och som klassuppsättningar för lågstadieskolorna. 
Sextio dikter, både äldre och nutida, återges där med 
nygjorda illustrationer av flera av Sveriges främsta 
barnboksillustratörer, med diskreta frågor som kan 
vägleda den vuxnas läsning och samtal om dikterna 
tillsammans med sitt barn eller sina elever. Vuxna 
som läser antologin på egen hand har också visat en 
tendens att försjunka djupt i den. Läsfärdighet är cen-
tral för demokratin, och i den meningen kan läsandet 
betraktas instrumentellt. Men En bro av poesi erbjuder 
också möjligheten att inte se ord, meningar och dikter 
som något som måste avkodas och avverkas, utan som 
något att stanna upp inför, smaka på, överväga olika inne-
börder och tolkningar av, som något vi inte måste klara 
av utan kan återvända till igen och igen. En existentiell 
läsning snarare än instrumentell, i fortlöpande samtal.

Arbetet med utgåvan har varit dialogiskt i bästa 
mening. För idé och urval står Ann Boglind och Anna 
Nordlund, som tidigare utvecklat stödet för skol- 
lärare och elever i Litteraturbanken. Boken är utgiven 
tillsammans med förlaget En bok för alla, och vi har 
haft ett strålande samarbete också med Skolverket och 
Läsrörelsen. 

YTTERLIGARE EN antologi har 
ingått i årets utgivning, också den 
tillkommen i dialog mellan röster 
och konstarter. I klassikerserien 
har utkommit En svensk visbok.  
99 visor och en psalm. David Anthin 
och Martin Bagge har stått för 
urval, kommentarer, ordförkla-
ringar och en fyllig introduktion. 
Visorna kommer med noter, vilket 
gör att boken fått ett större format 
än det vanliga. Jag själv hade nöjet 
att skriva en kortare inledning. 

ATT AKADEMIENS stiftare  
Gustaf III var en framstående för-
fattare framgår klart av årets andra 
utgåva i klassikerserien, med titeln 
Dramatik och vältalighet, i urval och 
med inledning, kommentarer och 
ordförklaringar av herr Engdahl. 

 
EN SKRIFT OM Nobelpriset i litte-
ratur under 2000-talets två första 
decennier, med titeln Nobelpriset i 
litteratur – ett nytt sekel och förfat-
tad av herr Espmark, har utkommit 
i både svensk och engelsk version. 
Skriften är en utveckling av herr 
Espmarks tidigare studie av  
Nobelpriset i litteratur de första 
hundra åren.

MED ANLEDNING AV att  
Akademien haft sin verksamhet 
i Börshuset i jämnt 100 år har 
utgivits Fredric Bedoires Börshuset. 
Från rådhus till hemvist för Svenska 
Akademien, också den i givande 
samarbete med ett nytt förlag, nu 
Langenskiölds. Bo Svenséns bok om 
Akademiens 200 ledamöter genom 
tiderna, De Aderton, har utkommit i 
en tredje upplaga. Årets julbok har 
titeln Överallt är kärlekens hus och 
ägnas dikter av Hafez i översättning 
av ledamot Mossaed och författaren 
Lars Andersson.

 
SVENSKA AKADEMIENS ORDBOK 
har utkommit med band 38:2, som 
omfattar orden från väva till åväxt. 
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En åäng är en äng vid en å och en åkanna är en växt 
som går att finna i en å, men en åväxt är helt enkelt 
det som växer på något annat. Ä och Ö framträder 
under de kommande två åren.

ÅR 2020 SYNTES EN MÄRKBAR ökning av antalet 
besökare på saob.se och svenska.se, där man kan söka 
i Svenska Akademiens ordbok  samtidigt med Svensk 
ordbok och Svenska Akademiens ordlista. Ökningen hade 
en förklaring i rådande pandemi och karantän, men 
under 2021 när samhället öppnat upp har använd-
ningen av de digitala resurserna ökat ytterligare och 
överstiger nu 2 miljoner sidvisningar per månad. I de 
siffrorna syns inte den breda användningen i apparna 
för mobiltelefon, där var och en kan bära med sig både 
Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordlista. 

Även de digitala böckerna i Litteraturbanken har 
blivit mer eftertraktade under 2021: litteraturbanken.se 
nådde i genomsnitt 780 000 sidvisningar per månad. 
Över tolvhundra böcker är nerladdningsbara och del-
ningsbara som epub-filer. 

INNAN VI SKILJS ÅT för vinternätterna, låt mig citera 
en dröm om dialog ur en av årets antologier, visboken. 
Jeremias i Tröstlösa uttrycker det så:

 En borde inte sova,  
når natta faller på!
 En borde si på stjärnera ...  
En borde vara två.

Det är dags att tacka för ett år fyllt av rika samtal och 
samarbeten. Det är också tid att se fram emot ett 2022 
med utsikter till än mer av meningsbärande dialog.

»Det är en glädje att detta år kunna hålla en mer  
eller mindre traditionell högtidssammankomst,  

om än med kraftigt minskat antal gäster.« 

Mats Malm vid  
Svenska Akademiens  
högtidssammankomst   
den 20 december 2021
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SVENSKA AKADEMIEN SKA enligt stadgarna verka för 
svenska språkets ”renhet, styrka och klarhet”. Mycket 
av det arbetet sker via Akademiens ordböcker.

Varför behöver vi ordböcker?

När samhällen utvecklas, blir mer komplexa och rela-
tionerna mellan människor sätts på större prov utsätts 
också språket för större påfrestningar, eftersom det är 
vårt mest centrala kommunikationsmedel. Skrift har 
sannolikt uppkommit i städer, och förekomst av både 
städer och skrift hör till det som brukar räknas som 
tecken på avancerad civilisation. Språklig kommunika-
tion är en grundförutsättning för alla samhällen, och 
lexikografiska hjälpmedel hör därför till samhällenas 
fundamentala infrastruktur. De är långt mer betydelse-
fulla än vad de flesta föreställer sig.

Hur då? 

De regler som normalt styr språkanvändningen är 
mer eller mindre omedvetna. Man tillämpar sina 
inlärda regler med ett stort mått av automatik 
och det räcker oftast för det mellanmänskliga 
umgänget. Men ibland behövs större noggrann-
het. Vi har alla varit med om att vilja förstå 
den exakta skillnaden mellan två snarlika ord. 
Ofta rör det sig om rena stilvarianter, men 
ibland finns en minimal, men likväl viktig, 
distinktion. Detta blir ännu viktigare i speci-
aliserade verksamheter. Där behövs verkligen 
stor tydlighet och en högre grad av medve-
tenhet när man redogör för sin verksamhet. 

Därför står samhällets komplexitet 
och vidare utveckling i direkt rela-
tion till möjligheterna att använda 
språket med precision. 

Ju högre krav på medvetenhet 
och precision samhället ställer på 
vår användning av språket, desto 
viktigare är det att ha tillgång till 
goda hjälpmedel av den typ som 
ordböcker utgör och som tillhanda-
håller tillförlitlig information om 
de mest invecklade förhållanden. 
Sådana hjälpmedel är bara använd-
bara om de är auktoritativa, det vill 
säga utarbetade av specialister efter 
genomtänkta riktlinjer.

Men språket förändras, hur ska en 
ordbok förhålla sig till sin samtid?

Man brukar säga att språket speglar 
samhället, och ordförrådet kan 
onekligen avslöja en del om det 
samhälle och den kultur som har 
frambringat orden. Ett samhälles 
kultur förs också vidare från en 
generation till nästa via språket. På 
så sätt bär språket det kollektiva 
minnet och egentligen hela samhäl-
let. Därför kommer ordförrådet att 
innehålla både aktuella ord och ord 
som gäller äldre förhållanden som 

Utveckling förutsätter 
ett precist språk
Bo Ralph, ordförande för språkkommittén, förklarar varför 
ett väl fungerande språk och auktoritativa ordböcker är 
grundläggande för ett samhälle i utveckling.

Svenska språket / Ordböcker
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Akademiens ordböcker

»Därför står samhällets komplexitet 
och vidare utveckling i direkt 
relation till möjligheterna att 

använda språket med precision.«
Bo Ralph, akademiledamot  

och ordförande för  
språkkommittén
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Kommittén utreder 
språkliga frågor
Språkkommittén behandlar frågor som rör 
Akademiens språkliga verksamhet. Språk-
kommittén är i första hand ett av Akademiens 
beredande organ, en remissinstans till vilken 
språkliga frågor hänskjuts för utredning innan 
beslut fattas. Kommittén kan också på eget 
initiativ ta upp olika ärenden. År 2021 bestod 
kommittén av akademiledamöterna Bo Ralph 
(ordförande), Tomas Riad och Jesper  
Svenbro. Ständige sekreteraren Mats Malm 
är adjungerad. 

Två ordböcker  
och en ordlista
Svenska Akademien ger ut två olika ordböck-
er och en ordlista som samtliga är sökbara på 
ordboksportalen svenska.se. 
 

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en 
historisk ordbok över det svenska ordförrådet 
sedan 1521. Det första häftet trycktes 1893 
och det senaste publicerades 2021. Det har 
kommit nästan 40 foliovolymer under årens 
lopp och redaktionen arbetar nu med alfabe-
tets sista bokstäver. Hela det omfattande ord-
boksprojektet planeras vara färdigt år 2023.  

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är i 
första hand en kommenterad ordförteckning 
som ger svar på hur ord ska stavas och böjas. 
Första upplagan publicerades år 1874, 
den fjortonde 2015.
 
Svensk ordbok (SO) är en beskriv ning 
av modern svenska med tyngdpunkt 
på vad orden betyder och hur de 
används. Ordboken innehåller när-
mare 65 000 uppslagsord och mer än 
100 000 betydelsebeskrivningar samt 
ljudfiler med inspelat uttal. Svensk 
ordbok utarbetas inom ramen för ett 
samarbete mellan Göteborgs  
universitet och Svenska Akademien. 

Svenska språket / Ordböcker

man fortfarande talar om. Att framställa ordböcker 
blir alltid en avvägning mellan det senaste och tidigare 
språkliga tendenser. 

I praktiken löser vi vanligen problemet genom att 
vara något återhållsamma med att ta in nya ord tills de 
visat sig livskraftiga, och behåller en del gamla tills alla 
inser att deras användning är försumbar. Med digitala 
ordböcker och möjligheten till tätare revideringar ökar 
rörelsefriheten.

Det finns i dag många alternativ till ordböcker, till 
exempel användargenererade listor på nätet. Vad 
innebär det för mer traditionella ordböcker?

En påtaglig effekt är naturligtvis den ökade konkur-
rensen. Det blir svårare att nå ut med information till 
en vidare användarkrets om marknaden översköljs 
av olika erbjudanden. Detta behöver kanske inte vara 
något negativt för användarna, under förutsättning att 
alla produkter håller acceptabel standard, men i prak-
tiken gör de inte det. Det säger sig självt att informa-
tion som kan publiceras av vemhelst som känner sig 
kallad och som inte utsätts för noggranna kontroller, 
är ett osäkrare hjälpmedel än ordböcker som utarbetas 
av en sakkunnig och erfaren ordboksredaktion. En 
sökning på nätet eller i olika hemmagjorda appar ger 
inte alltid den service man behöver. Detta går an om 
man förmår genomskåda bristerna, men den som i god 
tro nöjer sig med undermåliga produkter kan hamna i 
svårigheter. Svenska Akademien vill ha ett inflytande 
på det lexikografiska området just för att trygga kvali-
tetsnivån och därmed tillförlitligheten.



SVENSKA AKADEMIEN 2021  15

Nationellt prov 
driver besök
Under 2021 hade webb- 
platsen svenska.se över  
6 miljoner besök, vilket är 
en kraftig uppgång från 
drygt 4 miljoner besök 
2020. I genomsnitt görs 
omkring 36 000 sökningar 
varje dag på svenska.se. 
Rekordet är 73 873 sök-
ningar på en dag. Det var 
den 29 april, dagen för det 
nationella provet i svenska 
för gymnasiet.

Mobilsurfare 
söker på annat
De användare som besöker 
svenska.se via mobilen 
har lite andra sökord än 
datoranvändare. I oktober 
2021 var till exempel de 
vanligaste sökorden bland 
mobilanvändarna gudasä-

te, svavelsalt, renons-färg, 

språkelement, lättklätt, 

pankakor, knula och sedlig-

hets-lära (stavade just så). 

Redaktionen svarar om  
beige och jos

Redaktionerna bakom Svenska Akademiens ordböcker får 
många frågor från allmänheten och inte sällan leder dessa 
till förbättringar i verken. 

Hej redaktionen! Både SAOL och SO anger långt ä-ljud 
som enda uttal för adjektivet ”beige”, men visst är det 
många som uttalar ordet med långt e-ljud? 

Svar. Du har helt rätt. Det förekommer flera uttalsvarianter 
av ordet ”beige” i faktiskt talspråk. Det ska också avspegla 
sig i ordböckerna. Bokstavskombinationen ”ei” uttalas på 
olika sätt och uttalsangivelsen [bä´∫] behöver åtminstone 
kompletteras med det vanliga uttalet [be´∫] i såväl SAOL 
som SO. Vi noterar detta inför kommande upplagor av 
båda verken. Också det avslutande sje-ljudet i ordet kan 
uttalas olika, men tecknet ∫ täcker in båda dessa i ordböck-
erna.

Svavelsalt, 
blåbrun och 
gudasäte … 
De vanligaste sökorden 
på svenska.se (sept.– nov. 
2021) från besökare via 
Google var svavelsalt, 

blåbrun, gudasäte, koka, gå, 

vara, saol, få, gammalsvens-

ka och man.

 

Samtiden 
visar sig i flera 
av de nya 
uppslagsorden 
i SO:s andra 
upplaga

blåljuspersonal

crowdfunding

dö(d)städa

flockimmunitet

flygskam

funktionsvariation

fästingburen

plastbanta

skalplagg

tjänsteperson

växtbaserad
Hej redaktionen! Skulle ni kunna införa 
stavningen ”jos” i SAOL? 

Svar.”Jos” kom in som sidoform till ”juice” i SAOL 
10 (1973), men i likhet med en del andra försven-
skade stavningar (såsom ”kurry” för ”curry” och 
”vaksin” för ”vaccin”) etablerades ”jos” aldrig 
riktigt.  I förordet till SAOL 11 (1986) anges att 
”Formen ”jos” har svårigheter därför att det står 
”juice” på förpackningen”, och i 1998 års upp-
laga var ”jos” utmönstrat. Numera verkar dock 
formen ”jos” ha blivit populärare, och vi kommer 
att ha uppsikt över den framöver i de stora text-
material som vi använder i ordboksarbetet.
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»Möjligheten att förse 
 varje ord med en  

ljudfil för uttal är en  
fantastisk tillgång«

 
Emma Sköldberg, professor i svenska språket  

och huvudredaktör för Svensk ordbok,  
som ges ut av Svenska Akademien.
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Boken som speglar 
svenskan av i dag 
Den andra upplagan av Svensk ordbok publicerades i maj 
2021 och då enbart i digital form. Ordboksredaktör Emma 
Sköldberg förklarar vilka ord som platsar där. 

– SVENSK ORDBOK SKA BESKRIVA det svenska språket 
så som det skrivs i samtiden. Så när vi finner ett nytt 
ord i de enorma textmaterial vi nyttjar, undersöker vi 
sammanhanget, hur ofta och av hur många ordet an-
vänds, förklarar Emma Sköldberg, professor i svenska 
språket, som lett den sju personer starka redaktionen 
vid Göteborgs universitet. 

Och redaktionens erfarenhet och kompetens be-
hövs för att bedöma om ett ord är här för att stanna. 

– Vi vill inte ha dagsländor i ordboken.

TEXTMATERIALEN ANVÄNDS också för att avgöra om 
ett redan etablerat ord har fått nya betydelser och vid 
modernisering av ordbokens språkexempel. Däremot 
är det inte ordboksredaktionens uppgift att censurera 
några ord, understryker hon. SO innehåller till exem-
pel en hel del tillmälen och så kallade fula ord. 

Men det ingår i beskrivningen att tydliggöra om 
ordet är eller kan uppfattas som laddat eller ned- 
sättande.  Så står det till exempel i beskrivningen av 
ordet indian.

–  En del tycker att det ordet helt enkelt inte ska 
behandlas i ordboken, eftersom de uppfattar det som 
kränkande. Men så länge människor använder ordet 
”indian” har det en plats i ordboken. I våra beskriv-
ningar tar vi hänsyn till de sju diskrimineringsgrund- 
erna, som till exempel etnicitet och sexuell läggning, 
och försöker hjälpa läsaren till alternativa sätt att 
uttrycka sig på. 

TIDIGARE UTGJORDES referensmaterialet i huvudsak 
av tryckta texter, som i regel hade granskats av en 
redaktör. I dag skrivs det dagligen en väldig mängd 
svenska på nätet och i sociala medier, mer eller mindre 

utan språkliga grindvakter. Detta 
har gjort redaktionen mer upp-
märksam på talspråkliga uttryck 
och ett sådant exempel är ordet 
flygskam.

– Vi har velat utnyttja de digita-
la möjligheterna på bästa sätt. Den 
nya upplagan innehåller till exem-
pel många fler länkar mellan olika 
ordboksartiklar. Vi försöker också 
bli mer snabbfotade och vill gärna 
publicera förbättringar även om 
de inte omfattar samtliga 65 000 
ordboksartiklar.

Ny upplaga med  
modern svenska
Svensk ordbok (SO) beskriver den moderna  
svenskan med tyngdpunkt på ordens betydelser 
och användning. 

Den digitala ordboken innehåller närmare 
65 000 uppslagsord samt ljudfiler med  
inspelat uttal.

SO finns på ordboksportalen 
svenska.se och som app för iOS 
och Android. 

Svensk ordbok utarbetas 
inom ramen för ett samarbete 
mellan Göteborgs universitet 
och Svenska Akademien.

Svenska språket / Ordböcker
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SPRÅKFORSKAREN KATRIN AHLGREN har under en 
tjugoårsperiod återkommande träffat några personer 
som kommit till Sverige i vuxen ålder. Hon har talat 
med dem om deras språkliga strategier och attityder 
i förhållande till deras språkliga repertoarer, vilka 
består av svenska, dari, persiska, arabiska, tigrinja, 
amhariska, hindi, urdu, ryska, spanska, franska och 
engelska.

– När det gäller svenskan redogjorde dessa person- 
er inledningsvis för sina farhågor om att den inte var 
tillräckligt ”bra” och för hur de ständigt var vaksam-
ma på omgivningens reaktioner när de pratade. De 
uppskattade att de skulle ”känna sig hemma” i språket 
inom två, maximalt fem år.

MEN FÖRVÄNTNINGARNA HAR INTE infriats, säger 
Katrin Ahlgren. Avgörande vändpunkter i deras 
berättelser om hur de har erövrat språkligt själv- 

förtroende har inte framträtt förrän efter tio 
eller femton år. 

– För vissa av dem har känslan av tillhörig-
het i Sverige under senare år tagit en negativ 
vändning, då de upplever samhället som allt-
mer segregerat och har svårt att hitta sociala 
inkluderande rum. I dag betraktar samtliga 
språkinlärning som en livslång process, även 
om den inte upptar lika stor del av deras till- 
varo som tidigare.

Att tillägna sig ett nytt språk handlar om 
mycket mer än att lära sig ord, grammatik och 
uttal. Språkinlärning är en del av en större 
process som också präglas av tidigare erfaren-

heter och av omgivningen. Katrin 
Ahlgren, som är lektor i svenska 
som andraspråk vid Stockholms 
universitet och en av årets två 
Bernadottestipendiater, forskar om 
andraspråksanvändning, flerspråk- 
ighet, och hur attityder till språk är 
relaterade till ideologiska tendenser 
i samhället. 

– Språk genomsyrar hela vår 
tillvaro, eftersom de både speglar 
och skapar verkligheten. Språk är 
dessutom omgärdade av normer 
och föreställningar om hur vi ska 
tala. Vår språkanvändning påverkar 
följaktligen hur vi ser på oss själva 
och hur vi uppfattas av andra. Det 
blir särskilt påtagligt för människor 
som lever med ett nytt språk i ett 
nytt land.

ATT BYTA SPRÅK kan upplevas som 
en personlighetsförskjutning med 
både vinster och förluster, säger 
Katrin Ahlgren.

–  Språkbyte kan medföra en 
befrielse från språkliga, sociala 
och kulturella normer, men det 
kan också leda till sårbarhet och 
utsatthet. Levd erfarenhet av språk 
har känslomässiga och kroppsliga 
dimensioner.

Att lära sig svenska 
förändrar människor
Det kan vara både personlighetsförändrande och 
identitetskritiskt att ta till sig ett nytt språk. Forskaren 
Katrin Ahlgren och poeten Jila Mossaed har båda 
närstuderat hur det är att lära sig svenska som vuxen.   

Svenska språket / Erövra ett nytt språk

IL
LU

ST
R

A
TI

O
N

: J
O

S
E

FI
N

 H
E

R
O

LF



SVENSKA AKADEMIEN 2021  19

Katrin Ahlgren

»Språk genomsyrar hela 
vår tillvaro, eftersom de 
både speglar och skapar 

verkligheten.«
Språkforskaren Katrin Ahlgren
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Dessutom är den levda språkerfarenheten påverkad 
av historiska och politiska processer – inte minst när 
språk diskuteras i relation till migration, fortsätter 
Katrin Ahlgren. 

– Det upplevs ofta som mer neutralt att tala om 
språk än om ursprung, social klass, ålder, religion och 
hudfärg. Språk är likväl relaterat till makt och har ett 
starkt symboliskt värde.

I SIN FORSKNING använder sig Katrin Ahlgren av 
konstnärligt inspirerade metoder och begrepp från  
poesins värld. Det gör hon för att förstärka den  
emotionella närvaron, som hon tyckte gick förlorad 
när hon transkriberade intervjuerna på ett traditio-
nellt sätt. I stället framhäver hon det talade språkets 
inneboende poetiska karaktär, det vill säga rytm, 
omtagningar, oavslutade fraser och tystnader.

– Den metod som jag har utvecklat för att represen-
tera deltagarnas berättelser i poetisk form går ut på att 
jag gör radbrytningar enligt talarnas betoningar och 
andningspauser. Då bildas verser och de vita partierna 
som framträder mellan verserna signalerar tystnad, 
som ger möjlighet för betydelse att klinga ut i känsla. 

Metodologiskt har Katrin Ahlgren tagit stöd i egna 
erfarenheter av att arbeta med dramatisk text, främst 
som översättare men även som dramaturg. Hon har 
också inspirerats av den postkoloniala teoretikern och 
poeten Trinh T. Minh-Ha som strävar efter att undvi-
ka att tala om – eller för – de människor hon skildrar, 
endast tala nära intill.

– Det är oerhört spännande livsberättelser som jag 
har fått ta del av, där komplexa tidsliga dimensioner – 
dåtid, nutid och en imaginär framtid – flyter samman. 
En fördel med poetiskt språk är att det kan belysa 
sådana aspekter. Dessutom är det mångtydigt och kan 
återge existentiella erfarenheter och motstridiga käns-
lor, som osäkerhet, skam och frustration, men också 
glädje, tillfredställelse och stolthet.

KATRIN AHLGREN HAR UNDER längre perioder varit 
bosatt i Frankrike och lever själv flerspråkigt. För 
närvarande arbetar hon som gästforskare i Spanien 
och använder fyra språk i vardagen: svenska, franska, 
engelska och spanska. Hon beskriver att det uppstår 
ett slags sorl mellan de olika språken när de bryts och 
blandas, både när det gäller tankestrukturer och voka-
bulär. Sådana hybrida aspekter av språkanvändning är 
vanligt förekommande hos människor som talar flera 
språk och kan också med fördel illustreras poetiskt, 
menar hon.

Framför allt är det metaforanvändning som hon har 
intresserat sig för.

– Dels fungerar metaforer som 
en kommunikationsstrategi genom 
att de kan ge uttryck för abstrak-
ta och komplexa tankegångar.
Dels kan metaforer förmedla levd 
erfarenhet, i vissa fall med hjälp av 
en underliggande humor, som när 
språkanvändning framställs som 
en riskfylld vintersport, till exem-
pel att åka skidor i ”svarta pisten”, 
eller att åka skridskor utan att ”det 
tar fart”, eftersom det är ”halka på 
isen”.

METAFORER KAN reflektera tanke-
strukturer och värderingar och de 
kan öppna upp nya perspektiv på 
världen, säger Katrin Ahlgren och 
exemplifierar med en av de med-
verkande rösterna i poetisk form:

Allt är bra här
du lever 
du andas     
och du glömmer      
men när du stannar och tänker:
det här är inte mitt land

Jag kan prata
jag hör språket    
jag hör orden och förstår
men jag vill inte säga nåt
det är inte för mig

När jag är ensam
det trycker
det trycker i bröstet
som att gå under vatten
ibland känns det så här

Vara främmande är svårt  
även om i paradiset

Svenska språket / Erövra ett nytt språk
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– DET VAR VÄLDIGT FRÄMMANDE för mig. Jag var så 
inne i det persiska språket och mina dikter, och jag 
tror att det var lite som ett försvar att inte tycka att 
svenskan var vacker. 

Jila Mossaed var en etablerad poet i hemlandet Iran 
när hon kom till Hagfors i mitten av 1980-talet. Flyt-
ten till Sverige var inte frivillig. 1986 fick hon, liksom 
många andra intellektuella, hastigt lämna sitt land då 
hennes dikter hade väckt Khomeini-regimens vrede.

När hon först kom till Sverige kunde hon inte ett 
ord svenska. Det första ord hon lärde sig var ”hej”.  
I dag är hon en hyllad poet i Sverige, och sedan 2018 
sitter hon på stol nummer 15 i Svenska Akademien. 
Hon har bytt språk, men tycker fortfarande inte att 
hon är bra på svenska. 

– Jag var 38 år när jag kom hit, och kär i mitt gamla 
språk. Jag hade jättesvårt att lära mig det nya språket. 
Det jag har lärt mig är med svårighet, tvång och med 
tid. Det är som att lära sig själv att amma, krypa och 
gå, och jag fick göra det helt ensam.

DE FÖRSTA TVÅ ÅREN i Sverige trodde hon 
fortfarande att det snart skulle bli möjligt att 
återvända till Iran. Hon läste böcker på svens-
ka, men talade mest engelska. Det var först när 
hon förstod att hon skulle bli kvar i Sverige 
som Jila Mossaed insåg att hon måste lära sig 
svenska på riktigt. Hon närmade sig språket 
på det sätt som är naturligast för en poet och 
erfaren poesiläsare: via den svenska litteratu-
ren. Hon läste Pär Lagerkvist, Edith Södergran 
och Gunnar Ekelöf. Så småningom växte ett 
behov fram av att även skriva egna dikter på 
det nya språket.

– Det är som en svält. Det ska-
pas ett behov av att hela tiden lära 
sig mer och att uttrycka sig. Det tog 
tid, eftersom jag måste byta språk 
trots att jag älskar det persiska 
språket. Men jag hade en så stark 
vilja att berätta om varför jag är här, 
att vittna om det som hänt mig.

Hon vägrade att använda ord-
bok när hon skrev de första dikter-
na. Bara de ord som redan fanns i 
hennes huvud fick användas. 

– Om jag är en bra poet så måste 
jag kunna skriva en dikt även om 
jag bara har tio ord.

ELVA ÅR EFTER ATT hon anlänt till 
Sverige gav Jila Mossaed ut sin första 
diktsamling på svenska, Månen och 
den eviga kon. Den handlar om flykt 
och om exil, både den inre och den 
yttre. Den behandlar också det nya 
språket, ”isens språk”, som hon 
skriver i dikten ”Mitt eget språk”, 
språket som måste erövras bit för 
bit. Men även om sorgen över det 
språk hon lämnat skriver hon om i 
dikten ”En av er”:  

Jag gråter över mitt språk 
Jag gråter över en liten vagga 
som blåste iväg 
i mina drömmar 
Var i världen står jag? 

 

» På svenska skriver jag 
modigare«
När poeten och akademiledamoten Jila Mossaed först 
mötte det svenska språket tyckte hon inte att det lät 
särskilt vackert. 



22    SVENSKA AKADEMIEN 2021 

Flerspråkighet

»På svenska kan jag skriva öppet 
om politik, religion och känslor. 

Alla dörrar är öppna.«
Poeten och akademiledamoten Jila Mossaed
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MÅNEN OCH DEN EVIGA KON blev kritikerrosad och 
följdes av flera böcker. Idag har Jila Mossaed gett ut 
sammanlagt åtta diktsamlingar på svenska, och hon 
är flerfaldigt prisbelönad. I sitt inträdestal anknöt hon 
till sin företrädare Kerstin Ekman och vävde samman 
upptäckten av det svenska språket med sina första 
svenska naturupplevelser. Liknelser med flora och 
fauna återkommer ofta när Jila Mossaed ska beskriva 
språket och dess själ.

– Jag började gå i naturen när jag bodde i Värmland 
och jag är så tacksam för det. Värmland är väldigt 
melankoliskt och det passade min själ. Jag började 
samtala med naturen och ville att den skulle lyssna 
på mig. För mig var det en lättare väg att komma nära 
det svenska språket än att umgås med svenskar. Jag 
var mycket ensam, men naturen öppnade sitt hjärta 
väldigt generöst. Skönheten drog mig till sig, jag kände 
mig omfamnad.

MEN HON HAR INTE övergivit persiskan bara för att 
hon har börjat skriva på svenska. Parallellt med det 
svenska författarskapet har hon hela tiden fortsatt 
att ge ut poesi och prosa på persiska. Dessa ges ut på 
europeiska förlag, då de alltjämt är förbjudna i Iran. 

Jila Mossaeds persiska dikter skiljer sig en hel del 
från de svenska, säger hon. 

– Ja, de är helt annorlunda. När jag ska skriva på 
persiska har jag en hel ocean av ord i mig. Det är så 
lätt, jag har en makt över språket som gör att jag kan 
dyka djupare. På svenska känns det som om jag står 
utanför en bassäng. Inte för att svenska språket är 
litet, utan för att jag lärt mig det sent i mitt liv. 

Men hon känner också att hon kan vara rakare och 
öppnare i sina svenska dikter än i de persiska. Irans 
historia av förtryck har gett en poesi som bygger mer 
på tolkningar. 

– Vi är vana att vara rädda för makten, oavsett om 
den utövats av kungar, sultaner eller mullor. Därför 
har vi skapat en dold poesi som vi lärt oss att tolka. 
I persisk poesi måste du hela tiden ställa frågan ”vad 
menar poeten med det”? Det är labyrinter som är  
mörka och djupa, och jag vill behålla det så. 

– På svenska kan jag skriva öppet om politik, religi-
on och känslor. Alla dörrar är öppna. På persiska har 
jag hela tiden hinder.

I ANTOLOGIN EXILENS SPRÅK skriver hon ”För att 
kunna bevara mitt språk lånar jag ett nytt. Smärtsamt, 
men min längtan är så stor att rädslan försvinner.” Det 
är en längtan som inte har upphört. Jila Mossaed lär 
sig fortfarande det svenska språket.

– Hela tiden. Dagligen. Jag skriver ner och funderar 

på varje nytt ord som jag lär mig. Det är som att 
gå i en trädgård och hitta en ny blomma, lukta 
på den och känna att den doftar gott. Jag är inte 
perfekt och jag lär mig hela tiden. Jag känner 
mig levande språkligt.

Mitt eget språk
Mitt språk är inte isens språk
mitt språk är öknens och eldens 
mitt språk
är en viskning från starka rötter
som ger liv åt de stora träden i öknen.

Min väska är fylld av opackade drifter
jag vet att skrämda kaniner springer hit
för att färga snön röd av sitt blod
låt mig gråta ibland på mitt eget språk. 

av Jila Mossaed  
ur diktsamlingen  

Månen och den eviga kon (1997)

Språkinlärning
för nyanlända skolelever
Svenska Akademien var mellan 2016 och 2020  
huvudman för utvecklingsprojektet Intensivutbild-

ning i svenska för nyanlända skolelever, Intensiv- 
svenska. 

Där har forskare vid Stockholms universitet, 
samt rektorer och lärare från ett antal skolor sam-
verkat för att utveckla en ny utbildningsmodell för 
effektiv undervisning i svenska språket för nyanlän-
da i gymnasieåldern.

Projektet avslutades 2020 men lever vidare ge-
nom flera avknoppningar. Namnet Intensivsvenska 
har behållits som en ram för utbildningsmodellen.

Svenska språket / Erövra ett nytt språk
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Svenska språket

Med höga förväntningar
Fyra lärare prisas för sin förmåga att lotsa elever 
in i världslitteraturen. Här delar de med sig av 
sina bästa knep.  

Svensklärarpriset 2021

Vid prisceremonin i Börshuset den 21 oktober. Från höger Annika Brogren, 
Susanne Joki (mottagare av Svenska Akademiens bibliotekariepris), Anna 

Bergqvist, Åsa Wedberg  och Stefan Ljungdahl. 
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STEFAN LJUNGDAHL,  
ENBACKSSKOLAN, 
TENSTA

g Välj litteratur som 
berör och engagerar 
eleverna. När samtalen 
tar avstamp i läsningen 
och eleverna kommer in 
på frågor som rör deras 
vardag eller får dem att 
fundera över livet, vet jag 
att jag har valt rätt bok. 
Utöver diskussionsfrågor 
brukar jag använda mig 
av ”sitting drama”. Några 
elever får gå in i roller 
och spela valda karaktä-
rer i boken. Sedan ställer 
klassen frågor till karak-
tärerna. Det brukar vara 
väldigt uppskattat i klas-
serna och leder till många 
goda skratt. Litteratur ska 
ju vara roligt. 

hAndra ämnen, som 
exempelvis historia och 
religionskunskap, tror jag 
skulle kunna bli bättre 
på att använda litteratu-
ren. Tänk att läsa utdrag 
ur Okänd soldat eller På 
västfronten intet nytt, när 
soldatens vedermödor 
ska förstås. Eller tänk 
vilka frågor som skulle 
kunna ställas till profeten 
Mohammed eller Jesus i 
ett ”sitting drama”. 

ANNIKA BROGREN, 
SANNARPSGYMNASIET, 
HALMSTAD

g Det är svårt, men 
genom att introducera 
den skönlitterära texten 
på ett intresseväckande 
sätt, arbeta tillsammans 
med verket och visa att 
även frågor i äldre verk 
kan beröra, kommer man 
en bit på väg. För många 
elever är det en morot 
att få känna ”nu har jag 
minsann läst den här 
romanen”.

h Jag tror inte att vi ska 
väja för den lite svårare 
litteraturen. Självklart 
behöver vi anpassa oss 
efter klassens nivå, men 
jag förespråkar variation 
och skulle vilja slå ett 
slag för att välja litteratur 
som utmanar eleverna 
på olika sätt: språkligt, 
kompositionsmässigt 
eller kanske innehållsligt. 
Detta är extra viktigt på 
gymnasiet.

ANNA BERGQVIST, 
BLACKEBERGS  
GYMNASIUM, STOCKHOLM

g Först och främst måste 
läraren själv konsumera 
stora mängder litteratur. 
Först då kan du väcka 
andras intresse! Ett kon-
kret didaktiskt tips är att 
utgå ifrån en kulturupp-
levelse – en utställning, 
föreställning eller film 
– och genom den smyga in 
litteraturen. Upplevelsen 
väcker lust, som i sin tur 
väcker läslust.

h Jag tänker att skönlit-
teraturen borde användas 
i fler ämnen än svenska. 
Jag läser till exempel 
mycket med mina elever i 
religion och samhällskun-
skap också. Jag önskar 
att lärare vågade utgå 
mer från sin egen läslust, 
i stället för en uppställd 
kanon.

ÅSA WEDBERG, SVEN 
ERIKSONSGYMNASIET, 
BORÅS

g Att läsa mycket och 
hela tiden med ungdo-
marna. All undervisning 
i ämnet har sin utgångs-
punkt i litteraturen. När 
vi närläser, högläser och 
hittar de långa linjerna i 
litteraturens historia går 
elevernas kommentarer 
från ”Va, en bok till?” till 
”Vad ska vi läsa nu?”.

h Ha höga förväntningar, 
läs mycket själv och läs 
hela verk med eleverna. 
Utveckla hela tiden din 
och skolans kanon och 
tro på att den engagerar 
dina elever lika mycket 
som den engagerar dig. 
Var också uppmärksam 
på det som är aktuellt för 
ungdomarna. I till exem-
pel Aniara och De kommer 
att drunkna i sina möd-
rars tårar ger såväl den 
rytmiserade epiken som 
centrala motiv möjlighet 
till igenkänning. Där kan 
man också glädjas åt 
intertextualitet.

Vilket är ditt bästa tips för 
att få fler unga intresserade 
av litteratur?

Hur kan lärare bli bättre 
på att använda litteratur  
i sin undervisning?1/ 2/

SVENSKA AKADEMIEN DELAR VARJE ÅR sedan 1987 ut pris till svensk- 
lärare som ”genom sin gärning stimulerat intresset för svenska språket 
och litteraturen”. Pristagarna får 50 000 kronor vardera. Dessutom tilldelas 
skolan där pristagaren arbetar 30 000 kronor för att stärka svenskämnet och 
uppmuntra elever och lärare. 

Svenska språket / Lärare tipsar
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» Min egen favorit för Shared 
Reading är Ninni Holmqvists 
noveller. Det är korta texter 
med stor existentiell tyngd 
som ger mycket att prata om.«

 
Immi Lundin, ordförande i föreningen  

Shared Reading Skåne
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Delad läsning,  
dubbel glädje  
Läsmetoden Shared Reading är på frammarsch. Immi  
Lundin, ordförande i Shared Reading Skåne, har valt ut över 
50 passande texter som är tillgängliga via Litteraturbanken. 

HUR EN BOKCIRKEL FUNGERAR har nästan alla ett 
hum om, även om utformningarna kan variera. Men 
Shared Reading är ett mer specifikt sätt att läsa till-
sammans, förklarar Immi Lundin, litteraturvetare och 
författare till böcker om läsecirklar. Hon ser Shared 
Reading-metoden, som utformats av Jane Davis, lärare 
vid universitetet i Liverpool, som en utveckling av 
läsecirkeln där poängen är gemenskapen, att gruppen 
läser texten samtidigt. 

– I den konventionella bokcirkeln pratar man om 
sina minnen av en text. I Shared Reading har man hela 
tiden texten framför sig och kan mycket lättare åter-
vända till både enskilda formuleringar och undflyende 
undertexter. Deltagarna processar texten tillsammans, 
förklarar Immi Lundin. 

Läsledarens roll är också viktig. Under högläsning-
en gör hen planerade pauser vid ställen som särskilt 
inbjuder till eftertanke och undran.

– Då är det högt i tak för synpunkter och känslor. 
Läsledarens uppgift är inte att ställa frågor eller för- 
klara, utan att skapa trygghet och lust för deltagarna 
att tala fritt om sina intryck av texten. Då kan det  
också bli livliga samtal, berättar Immi Lundin. 

I STORBRITANNIEN ANVÄNDS Shared Reading ofta 
inom vård och omsorg, till exempel på äldreboenden 
och i anhöriggrupper. Men Immi Lundin menar att läs-
metoden kan passa i alla sammanhang där människor 
möts för att tala om tankar, känslor och erfarenheter. 
Hon insåg också att Litteraturbanken, med sina över 
6 000 verk, rymmer mängder av noveller och dikter, 
perfekta för den här formen av läsning. Under 2021 
har listan över passande kombinationer av dikter och 
noveller utökats till ett femtiotal. Här föreslås också 
teman som texterna kan kopplas till, till exempel 
livslögn, ensamhet eller könsroller. 

På litteraturbanken.se finns också 
en introduktion till metodiken. 

– Ledarens uppgift är viktig, så 
det är väl värt att söka sig till en 
läsledarutbildning för den som är 
intresserad, säger Immi Lundin. 

Hon konstaterar också att det 
vore bra med en svensk benäm-
ning.

– Men det behöver vara ett 
namn som tydligt markerar skillna-
den mellan vanliga bok- och läse-
cirklar eller högläsning i allmänhet. 
Kanske skulle vi i Sverige kunna 
prata om samtalsläsning?

Så fungerar  
Litteraturbanken
Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur 
och andra texter av vikt för vårt litterära kulturarv. 
Samtliga texter är fritt tillgängliga på litteratur- 
banken.se. Över tusen titlar kan också sparas ner 
till läsplattor och mobiltelefoner.

Litteraturbanken är en ideell förening och med-
lemmarna är Kungliga biblioteket, Kungliga  
Vitterhetsakademien,  
Språkbanken vid Göteborgs 
universitet, Svenska Akademien, 
Svenska litteratursällskapet i 
Finland och Svenska  
Vitterhetssamfundet. 

Svensk litteratur / Läsa tillsammans
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”VI HAR FÅTT FAVORITDIKTER NU!”
Så säger en av landets alla sexåringar som hösten 2021 
fick var sitt exemplar av boken En bro av poesi. Boken 
har fått ett entusiastiskt mottagande av såväl barn som 
vuxna och kreativiteten har flödat när det gäller att ta 
sig an dikterna.

UTIFRÅN EN ENDA DIKT föddes mängder av idéer och 
aktiviteter, berättar förskolläraren Monica Frankzén, 
som arbetar på Gerestaskolan i Härnösand. Hon valde 
att låta barnen närma sig dikterna i flera etapper.

 – Vi valde dikten ”Dumtummen” av Tage Daniels-
son. Vi har alltid ett upprop på morgonen och då fick 
alla barnen först göra tummen upp, och sedan berät-
tade vi varför de skulle göra det. Vi pratade mycket 
kring själva ordet dumtummen. Vad är det för ett ord? 
Sedan sjöng vi ramsan ”var är tummen?”, och då hade 
vi verkligen fångat barnen. Först efter det berättade vi 
att de skulle få läsa en dikt.

 När barnen väl gjort sig bekanta med dikten fick 
de prata om olika ord och begrepp som förekom i den. 
Tummen i dikten blir till exempel ”stoppad i entrén” 
– hur många vet vad en entré är? Och är tummen verk-
ligen så dum? Vad är motsatsen till dum? När känner 
man sig dum?

 – Barnen var väldigt engagerade hela 
tiden. Det kan ju annars vara en utmaning att 
behålla deras intresse, men just den här dikten 
fungerade väldigt bra. Vi jobbade också med 
sammansatta ord, där barnen kom på många 
varianter: himmeltumme, morotstumme, soltum-
me … Det är precis där vi är nu i vår under-
visning, att göra barnen uppmärksamma på 
språklig form.

 Därefter lät Monica Frankzén barnen jobba 
mer praktiskt med utgångspunkt från tum-
men. De fick prova att klippa, skriva sitt namn, 
läsa en bok – allt utan att använda tummen. 
Sedan fick de skapa en egen fantasitumme i 

saltdeg, och som final skrev de en 
egen tumdikt. Vid det laget hade 
barnen kommit fram till att tum-
men nog kanske inte var så dum 
som det beskrevs i dikten.

 – Det är så vi vill jobba med 
olika uttrycksformer och med språ-
ket, så att barnen får både samtala 
och skapa själva. 

– Med den här poesiboken har 
vi fantastiska möjligheter att göra 
det. Utöver den tydliga språkliga 
stimulansen som barnen har fått 
har vi också pratat om känslor och 
vänskap.

MEN BOKEN STÄLLER också krav 
på pedagoger och andra vuxna, 
betonar Monica Frankzén. Det går 
inte bara att sätta den i händerna 
på en sexåring utan introduktion. 
Hon tycker att Utbildningsradions 
filmer, som gestaltar några av dik-
terna, har varit ett viktigt stöd för 
att stimulera samtalen. Likaså den 
digitala handledningen för vuxna 
som går att ladda ner från Svenska 
Akademiens och En bok för allas 
hemsida.

SKOLBIBLIOTEKARIEN Sofia 
Lindblom arbetar på Askebyskolan 
i Rinkeby, en skola där väldigt få 
barn har svenska som modersmål. 
Där har bokens många illustra-
tioner varit extra viktiga som en 
ingång till dikterna.

– Vi gör en ”bildpromenad” och 
tittar igenom bilden innan vi läser 

Monica Frankzén 
är förskollärare i 
Härnösand.

En bro av poesi 
En ny bok med korta dikter ger alla barn i Sverige 
möjlighet att smaka på orden och fundera på språkets 
möjligheter. 

Svensk litteratur / Dikter för barn
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Högst upp: Emma Larsson och Vide Larsson Memmi. Nertill Aara Faiz och tillsammans med förskolläraren Monica Frankzén 
syns också Eveline Bäckman. Alla går i förskoleklass på Gerestaskolan.
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texten. Det fungerar väldigt bra för våra elever som 
är tvåspråkiga. De får träna på svenska språket och 
beskriva vad de ser. De tycker att det är fina bilder och 
lever sig verkligen in i dem.

Som skolbibliotekarie har Sofia Lindblom ett nära 
samarbete med lärarna för sexårsgrupperna. Läsning 
och högläsning är hennes specialkompetens och hon 
har valt att koppla ihop dikterna med annan skönlitte-
ratur för att stimulera till vidare läsning.

– Än så länge har de läst ”Krakel Spektakel slår 
på sin trumma” av Lennart Hellsing och dikten 
”Skräcködlor” av Britt G. Hallqvist. Jag har utvecklat 
arbetet genom att läsa bilderboken Krakel Spektakel 
köper en klubba. Med skräcködlorna tog jag fram Lisa 
Bjärbos bok Ivar träffar en Diplodocus för att fortsätta 
prata om dinosaurier och koppla dikten till bilderbo-
ken.

LÄSÅRETS årstidsväxlingar är en röd tråd i En bro av 
poesi. Det är något som Åsa Fläring, lärare för Diaman-
tens förskoleklass på Billingsskolan i Skövde har tagit 
fasta på. Hennes metod är att låta dikterna följa klas-
sens övriga arbeten kring årstiderna. Det har redan lett 
till att hennes elever har skrivit en egen höstdikt.

– Jag läste dikten ”Oktober” av Werner Aspenström 
för dem, och efteråt pratade vi om diktens innehåll och 
känslorna den väckte. Vi tyckte att den var lite sorglig 
men kunde känna igen oss mycket i den ändå. Utifrån 

våra upplevelser av den dikten, 
samt de kunskaper vi hade sedan 
tidigare om hösten, skrev vi en dikt 
tillsammans utifrån vad vi ser, hör 
och känner på hösten.

BARNEN VAR VÄLDIGT stolta över 
sin dikt. Så när hon föreslog att 
de skulle skicka den till Svenska 
Akademien blev de både glada och 
pirriga, berättar Åsa Fläring. Stor 
glädje utbröt i klassrummet när de 
också fick ett svar från Akademien.

– Det var så roligt att höra att de 
uppskattade vår dikt och att den 
fick så mycket uppmärksamhet. 
Att den sedan sparas ”för evighet-
en” i Akademiens arkiv gjorde det 
hela ännu mer spännande för mina 
sexåringar!

ÅSA FLÄRING SÄGER att det har 
varit roligt och intressant att se hur 
något som från första början verka-
de abstrakt och lite svårtillgängligt 
vartefter blev något väldigt konkret 
och vardagsnära.

– Jag upplever att barnen 
verkligen har tagit till sig dikterna 
och tolkat dem utifrån sina egna 
erfarenheter och upplevelser. Att få 
en egen bok med dikter som de nu 
faktiskt också känner igen har de 
tyckt varit så roligt. De har knappt 
kunnat vänta på att få ta hem den 
och läsa tillsammans med sina 
familjer.

EN BRO AV POESI skickas ut till 
alla sexåringar, men boken är också 
avsedd att följa med upp i åldrarna, 
ja gärna resten av livet. Bokens 
dikter är av olika svårighetsgrad 
och ger pedagogerna möjlighet att 
själva välja vilken nivå man lägger 
sig på. Vid en första anblick kan 
vissa dikter verka väl svåra för en 
sexåring. Då gäller det att förklara 
det som är svårt och ta upp de 
samtal det leder till. Sexårsåldern 
är en bra ålder för att möta poesin, 
bekräftar läraren Åsa Fläring.

Svensk litteratur / Dikter för barn

IL
LU

ST
R

A
TI

O
N

: H
A

N
N

A
 G

U
ST

A
V

S
S

O
N

 



SVENSKA AKADEMIEN 2021  31

– Barns förmåga att närma sig 
och ta till sig poesi är mycket större 
än vad jag först trodde. Poesi upp-
fattas och förstås utifrån känslor 
och tankar den väcker och tolkas 
utifrån egna erfarenheter. Det upp-
lever jag att barn har stor förmåga 
att göra. De är inte så begränsade 
i sina tankar utan vågar tänka och 
tycka fritt.

Och en av de fina sakerna med 
poesi är ju också att man inte  
måste förstå precis allt. Den kan 
tala till en ändå.

– Det är inte meningen att 
barnen ska begripa allting rad för 
rad, säger Monica Frankzén. De får 
inspiration och språklig stimulans. 
Poesi är poesi, det finns inga rätt 
och fel.

Små ting
TEXT: KARIN BOYE  
ILLUSTRATION: HANNA KLINTHAGE

Orkar du inte ett steg mer,
inte lyfta ditt huvud,
dignar du trött under hopplös gråhet – 
tacka då nöjd de vänliga, små tingen, 
tröstande, barnsliga.
Du har ett äpple i fickan,
en bok med sagor där hemma –
små, små ting, föraktade
i den tid, som strålade levande,
men milda fästen under de döda timmarna.

 

Från Boye till Boyacioglu
Över femtio poeter finns representerade i En bro av poesi, däribland 
Lennart Hellsing, Barbro Lindgren, Tage Danielsson, Britt G. Hallqvist, 
Verner von Heidenstam, Gunnar Ekelöf, Erik Axel Karlfeldt, Harry 
Martinson, Zacharias Topelius, Karin Boye (bilden), Bruno K Öijer, 
Aase Berg, Jila Mossaed, Daniel Boyacioglu med flera.
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» Många har varit glada just 
över att det är en riktig bok, 
och dessutom en fin bok med 
hårda pärmar.«

Ann Boglind och Anna Nordlund, redaktörer
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Från en vild idé  
till verklighet
Målet var att ge en poesibok till alla sexåringar i Sverige, 
säger bokens redaktörer Ann Boglind och Anna Nordlund. 

DE MÖTTES NÄR DE tillsammans utarbetade pedago-
giskt material till äldre litteratur för Litteraturbanken.
Anna Nordlund är docent i litteraturvetenskap och 
lektor i didaktik vid Uppsala universitet och Ann 
Boglind är i dag pensionerad lektor i svenskämnets 
didaktik vid Göteborgs universitet. För dem var det 
viktigt att inte bara vända sig till högstadiet och gym-
nasiet utan också nå de yngre skolbarnen. 

EFTER ETT MÖTE MED Akademiens ständige sekrete-
rare Mats Malm kontaktades förlaget En bok för alla 
som har lång erfarenhet av att producera gåvoböcker. 
Via Läsrörelsen förmedlades idén till Skolverket, som 
erbjöd sig att sköta distributionen av böcker till alla 
barn som går i förskoleklass. Skolverket bidrog också 
med ett antal böcker som stannar kvar på skolorna. På 
det sättet når boken fler barn än dem som går i försko-
leklass just detta läsår.

– Det finns inget effektivare sätt att nå alla barn än 
via skolan. Tanken från vår och Akademiens sida var 
först att vända oss till barn och deras föräldrar. Men i 
och med Skolverkets inblandning når ju boken också 
ut som ett läromedel. Det var en effekt vi inte hade 
räknat med, säger Anna Nordlund.

 
BOKEN HAR BLIVIT mycket positivt emottagen. Inte 
minst har både lärare och barn glatts åt att det är en 
”riktig bok”, berättar Ann Boglind.

– I dag är så många läromedel digitala och det finns 
barn som knappt vet hur man bläddrar i en bok längre. 
Många har varit glada just över att det är en riktig bok, 
och dessutom en fin bok med hårda pärmar.

ILLUSTRATIONERNA ÄR EN viktig del av boken. Varje 
dikt har fått sin egen originalillustration från någon 
av Sveriges mest framstående barnboksillustratörer. 
Urvalet av bilder och illustratörer har gjorts av bok-

förlaget En bok för alla i samarbete med 
redaktörerna. Bilderna är en hjälp för barnen 
att förstå dikterna.

– Det skulle finnas en möjlighet till igen-
känning hos barnen om de inte hittar det i 
texten, säger Anna Nordlund. Dikten behö-
ver illustrationen för att kunna vända sig till 
så här små barn.

TILL LÄRARE OCH ANDRA vuxna i barnets 
närhet har de också utarbetat en handled-
ning, som ger ytterligare didaktisk inramning 

Svensk litteratur / Dikter för barn
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utöver de exempel på samtalsfrågor som finns i boken. 
Även UR bidrar till att sänka tröskeln och nå ut till alla 
genom animerade filmer till ett urval dikter ur boken.

– Det ger inspirerande modeller för diktläsning i 
det medium barn i dag är mest vana vid, säger Anna 
Nordlund.

Hur har det digra arbetet att välja ut de sextio  
dikterna gått till?

– Utgångspunkten var enkel. Det skulle vara dikter 
som har något att säga i vår tid, och där vi tänkte att 
barn skulle kunna uppfatta något i dikten, säger Anna 
Nordlund. 

– Dikterna skulle ha ett stort innehåll med något att 
verkligen prata vidare om, säger Ann Boglind. Vari-
ationen var viktig. Det skulle vara både lättsamt och 
allvarligt.

Några av dikterna är barndikter, andra är mer  
avancerade dikter skrivna för vuxna. Den djärva 
blandningen har varit en medveten tanke. 

– Vi ville trycka på att poesi är för alla. Barn kan 
läsa vuxenpoesi och vuxna kan läsa barnpoesi. Vi 

Samarbetet bakom boken 

Boken ges ut av Svenska Akademien i samar-
bete med Skolverket, förlaget En bok för alla, 
Läsrörelsen och Litteraturbankens Skola.  Den 
distribueras till skolorna med hjälp av Skolverket. 
I samband med utgivningen har Utbildnings-
radion producerat en filmserie som gestaltar 
tio dikter i både animerad och dramatiserad 
form. Filmerna finns på UR Play. Till boken finns 
en utförlig handledning för vuxna, såväl lärare 
som föräldrar. Den kan laddas ner kostnadsfritt 
från Svenska Akademiens eller En bok för allas 
hemsida.

tänkte i stället på vilken litteratur som fun-
kar att läsa med barn, säger Anna Nordlund.

DÄREMOT HAR DE inte haft någon tanke på 
att urvalet skulle utgöra en litteraturkanon.

– Nej, inte så att vissa författare ”måste” 
vara med. Men en viktig poäng med boken är 
att uppmärksamma den fantastiska svenska 
poesiskatten och återskapa en gemenskap 
runt dikter som alla barn får möjlighet att 
uppleva tillsammans med vuxna. Det är ett 
erbjudande, inte ett rättesnöre. 

– Vi vill visa att också äldre dikter kan 
ha relevans i dag, 100 eller 200 år efter att 
de skrevs. Så det historiska perspektivet har 
varit viktigt.

SEXÅRINGEN ÄR nyfiken och öppen och 
därför en idealisk poesiläsare, menar redak-
törerna. Och de har stöd av forskningen. 

– Det finns forskare som menar att barn 
är bättre mottagare av poesi än vuxna. Både 
språkligt och för att de är fördomsfria, säger 
Ann Boglind.

– Det är så mycket ett litet barn inte för-
står, så om de inte begriper allting i en dikt 
är inte det så konstigt för dem, säger Anna 
Nordlund. Texter för högläsning och samtal 
får heller inte vara för lätta. Då blir det inga 
stimulerande samtal, för det är så självklart 
för bägge vad det handlar om. Här kan barn 
och vuxna mötas i gemensam förundran.

Svensk litteratur / Dikter för barn

IL
LU

ST
R

A
TI

O
N

: S
A

R
A

 L
U

N
D

B
E

R
G



SVENSKA AKADEMIEN 2021  35

Gustaf III

Dramatik och
vältalighet

SVENSKA KLASSI KER

utgivna av svensk a a k a demi en

Gustaf III, Dramatik 

och vältalighet är 
en del i Svenska 
Akademiens serie 
Svenska klassiker, 
som består av 
litterära verk med 
betydelse för vårt 
språkliga arv. Sedan 
utgivningen starta-
de 1995 har drygt 
40 titlar kommit ut, 
fördelade på mer än 
50 volymer. Under 
2021 publicerades 
också En svensk 

visbok i serien, se 
sidan 38.

3
FRÅGOR

...  till Horace Engdahl, akademiledamot  
och redaktör för boken Gustaf III, Dramatik 
och vältalighet.

Du skriver i förordet att om 
Gustaf III inte varit kung hade han 
kunnat stå jämte Bellman som 
den gustavianska epokens största 
författare. Vilken var hans styrka 
som författare?

– Hans förmåga att gå motivet inpå 
livet utan omsvep och att visa oss 
människan i de ögonblick då hon 
kommer till visshet om sitt verkliga 
mått.

Gustaf III:s texter kan läsas för 
nöjes skull men också för en 
djupare förståelse av Sveriges sista 
tid som stormakt, skriver du. Vad är 
det han lär oss? 

– Hur annorlunda världen såg 
ut innan det ännu var avgjort 

vilka nationer som skulle spela 
en förstaplansroll i ett framtida 
Europa; vilken betydelse det hade 
att ”tänka stort om fäderneslandet” 
när det inte fanns någon garanti för 
att Sverige skulle bestå som själv-
ständig nation. 

I boken finns såväl Gustaf III:s 
pjäser som tal. Hur har du tänkt 
kring urvalet? 

– Min avsikt har varit att lyfta fram 
det som förefaller mest levande, 
hans bästa pjäser och de tal han 
höll i ödesstunder då hans tron och 
landets framtid stod på spel.

Svensk litteratur / Kungligt snille
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Till och från Per Wästberg 
– en unik donation

Per Wästberg har valt ut ett hundratal vängåvor ur  
sina egna bokhyllor och donerat dem till Nobelbiblioteket 
i Börshuset.

AKADEMILEDAMOTEN PER WÄSTBERG har genom 
åren knutit vänskapsband med ett stort antal framstå-
ende svenska och internationella författare och poeter. 
Som brukligt i litterära kretsar har kollegorna utbytt 
sina verk, oftast ackompanjerade av mycket personliga 
dedikationer. Nu har Per Wästberg valt ut ett hundra- 
tal av dessa vängåvor ur sina egna bokhyllor och 
donerat dem till Svenska Akademiens Nobelbibliotek. 
Donationen omfattar framför allt verk av författare 
som redan gått ur tiden.

– Jag har aldrig bett om en dedikation. Kanske för 
att jag inte finner det passande, kanske för att jag är 
en smula blyg. Men det har ändå blivit en försvarlig 
samling böcker med personliga hälsningar från vänner 
som har utmärkt sig i den svenska och internationella 
litteraturen, berättar Per Wästberg. 

VARJE BOK HAR EN egen 
historia – till exempel 
den som överlämnades av 
Susan Sontag på en kine-
sisk restaurang i Toronto 
en kväll i början av 1980-
talet. Per Wästberg minns 
fortfarande det livliga 
samtalet kring bordet, där 
också författarkollegan 
och Nobelpristagaren 
Joseph Brodsky deltog. 
Även den säregna smaken 
av den stuvade snok som 

serverades vid middagen lever kvar 
i minnet. 

– Mitt bibliotek är fullt av de 
döda, flera av dem mina mer eller 
mindre jämnåriga. Jag ska ald-
rig träffa dem igen, men på mina 
hyllor lever de vidare en tid och 
får möta en och annan kärleksfull 
blick. När nu några av dem får en 
plats i Nobelbiblioteket blåser nya 
läsares andedräkt liv i dem. Jag blir 
glad att inte ha älskat dem förgä-
ves. 

– Som barn hoppades jag att 
en bok inte skulle ta slut, jag ville 
inte skiljas från dess personer. 
Som vuxen har jag lärt mig att de 
övergår i en gemensam ringdans 
till en musik som är de viktiga och 
förunderliga ordens egna toner.

DONATIONEN FINNS nu tillgänglig 
för bibliotekets besökare, vars 
läsupplevelser tillförs en extra 
dimension genom de personliga 
hälsningarna från författarna. Alla 
dessa böcker, som ursprungligen 
dedicerades till Per Wästberg, blev 
således till sist en unik och värde-
full gåva till Nobelbiblioteket, från 
samme Per.

”En hjärtlig hälsning till Pär Wästberg som gjort mig 
häpen med sin pojke med såpbubblor” skrev Harry 
Martinsson 1948 i Nässlorna blomma, till den då 
15-årige Per.

Svensk litteratur / Personlig bokhylla
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En svensk visbok

SVENSKA KLASSI KER

utgivna av svensk a a k a demi en

99 visor och en psalm

En svensk visbok gavs 
ut i augusti 2021 och 
är en del av Svenska 
Akademiens klassiker-
serie.

Boken innehåller både texter 
och noter, hur är den tänkt att 
användas? 

 
– Vi ville göra en tillgänglig vis-
samling som kan användas i alla 
möjliga sammanhang: ensam på 
kammaren, vid allsångskonserten, 
tillsammans med vännerna eller 
på 50-årsfesten, förklarar David 
Anthin och Martin Bagge.

Vilken är den vackraste svenska 
visan om ni får välja? 

– Jag vänder tillbaka till 1600-talet 
och Lars Wivallius ”Klagevisa över 
denna torra och kalla vår”. Den 
vackra musiken till denna visa har 
sina rötter i medeltiden och ned-
tecknades första gången omkring 
1450, säger Martin Bagge.

– Då väljer jag en betydligt mer 
modern visa, även om den genom 

sin enkla mollmelodi i folkviseton kan upp-
fattas som tidlös: Allan Edwalls ”Den lilla 
bäcken”. Det är en existentiell sorgesång, 
men ack så vacker! säger David Anthin.

Varför handlar så många svenska visor om 
sommaren? 

– Kanske har det med vårt klimat att göra 
och våra tydliga årstidsväxlingar. Medan 
klassiska poeter från varmare breddgrader 
hyllar framför allt våren som livets åter-
komst har våra svenska vispoeter, för sä-
kerhets skull, väntat in ytterligare en årstid, 
sommaren, då man kan andas ut på allvar. 
Elisabet Hermodsson uttrycker förhållandet 
rakt på sak i visan ”Vakna först i sommar-
tid”: 

Somna från all vinterns gnid  
det är vad jag önskar
vakna först i sommartid
och när ängen grönskar 

Svaret ligger också i föreningen av natur- 
intresse och sommaren. Precis som i de  
folkliga visorna är blommorna centrala: 

Och se, så många blommor  
som redan slagit ut på ängen!  
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. 

Sedan har förmodligen Evert Taube en hel 
del med saken att göra. Vid ett seminarium 
på Jonsereds herrgård 2006 ställde Bo  
Strömstedt frågan: ”Fanns den svenska  
sommaren över huvud taget före Taube”? 
Trots den halsbrytande överdriften finns där 
ett korn av sanning. Många av Taubes efter- 
följare i den traditionsbundna visgenren har 
senare tagit över sommarstafettpinnen.

Leve den svenska visan!
Den litterära visan står i centrum i En svensk visbok. För urvalet, 
99 visor och en psalm, svarar litteraturvetaren David Anthin 
och visartisten Martin Bagge. 

Svensk litteratur / Sjungande ord
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HÖSTVISA 
TEXT: TOVE JANSSON 
STROF 1 AV 3

Vägen hem var mycket lång och ingen har jag mött,

nu blir kvällarna kyliga och sena.

Kom trösta mej en smula, för nu är jag ganska trött,

och med ens så förfärligt allena.

Jag märkte aldrig förut, att mörkret är så stort,

går och tänker på allt det där man borde.

Det är så mycket saker jag skulle sagt och gjort,

och det är så väldigt lite jag gjorde.

Skynda dej älskade, skynda att älska,

dagarna mörknar minut för minut.

Tänd våra ljus, det är nära till natten,

snart är den blommande sommarn slut. 

TOVE JANSSON (1914–2001) skrev denna visa 1965  
för en musiktävling på svenska radion i Helsingfors 
där den kom på tredje plats. Musiken framfördes då  
av Erna Tauro (1916–1993), som också hade  
komponerat den. 

HÖSTVISANS REFRÄNG har för många kommit att få 
betydelsen av ett slags nutida variant av Horatius Carpe 
diem – ’fånga dagen’. Erna Tauro fick en gång frågan 
om hur den ska sjungas. Hon svarade: ”Absolut inte 
melankoliskt! Varken Tove eller jag är melankoliska.”

Ur En svensk visbok: 

Vad är en visa?
»Ordet visa har använts på olika sätt under olika tider – och av olika 

människor. Ordet i sig kan härledas från substantivet vis i betydelsen 
’sätt’, förmodligen med konnotationen ’sätt att föredra eller sjunga’. Det 

är ett ursprung som vi bör lägga på minnet.«
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Abdulrazak Gurnah
» För att kompromisslöst och med stor medkänsla ha 
genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde 
i klyftan mellan kulturer och kontinenter.«

Motivering

Nobelpristagaren 
i litteratur 2021
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Abdulrazak Gurnah är född 1948 och uppvuxen på ön Zanzibar i Indiska 
oceanen men kom redan i slutet av 1960-talet som flykting till England. 
Efter den fredliga frigörelsen från det brittiska kolonialväldet i decem-
ber 1963 uppstod på Zanzibar en revolution som, under president Abeid 
Karumes regim, ledde till förtryck och förföljelse av medborgare med ara-
bisk härkomst; även massakrer ägde rum. Gurnah hörde till den hotade 
folkgruppen och tvingades efter avslutad skolgång lämna sin familj och 
fly ut ur landet, det nybildade Tanzania, arton år gammal. Först 1984 var 
det möjligt för honom att återvända till 
Zanzibar då han bland annat återsåg sin 
far strax före dennes bortgång. Gurnah 
har fram till sin pensionering varit 
verksam som professor i litteratur vid 
University of Kent i Canterbury, med 
fokus främst på postkoloniala förfat-
tarskap som Wole Soyinka, Ngũgĩ wa 
Thiong’o och Salman Rushdie.

Gurnah har publicerat tio romaner 
samt ett antal noveller. I hela hans 
författarskap återkommer flyktingens 
erfarenhet av uppbrottet som tema. 
Han började skriva först som 21-åring 
i engelsk exil, och även om swahili var 
hans modersmål blev engelskan hans 
litterära språk. 

[…] Många år senare gick jag längs gatorna i staden där jag hade 
vuxit upp och såg hur saker och platser och människor hade 
förfallit, hur de levde vidare, grå och tandlösa och rädda för att 
förlora minnet av det förflutna. Det blev nödvändigt att göra en 
kraftansträngning för att bevara det minnet, att skriva om det 
som fanns där, att återupprätta ögonblicken och berättelserna som 
människor levde med och genom vilka de förstod sig själva. Det var 
nödvändigt att skriva om förföljelsen och grymheterna som våra 
härskare i sin självtillräcklighet försökte sudda ut ur vårt minne.

[…] Men skrivande kan inte bara handla om kamp och polemik, 
hur uppfriskande och trösterikt det än kan vara. Skrivande hand-
lar inte bara om en sak, inte om den ena eller den andra frågan, 
eller om det ena eller det andra ämnet, men eftersom dess ämne på 
ett eller annat sätt är människolivet, kommer grymhet och kärlek 
och svaghet förr eller senare att bli dess stoff. Jag tror att skrivande 
också måste visa vad som kan vara annorlunda, vad det är som den 
hårda härskarblicken inte ser, vad som gör att människor, till synes 
små på jorden, känner sig förtröstansfulla i sig själva trots andras 
förakt. Därför kände jag att jag också måste skriva om det, och att 
jag måste göra det sanningsenligt, så att både det fula och det rätt-
färdiga framgår och människan träder fram ur förenklingarna och 
stereotyperna. När det fungerar uppstår ur detta ett slags skönhet.

Ur Abdulrazak Gurnahs Nobelföreläsning  
i december 2021. Översättning: Helena Hansson

» Först 1984 var det möjligt för honom 
att återvända till Zanzibar«

» Jag tror att skrivande också måste 
visa vad som kan vara annorlunda, 
vad det är som den hårda 
härskarblicken inte ser«

Ur Anders Olssons, Nobelkommitténs 
ordförande, presentation vid prisets 
offentliggörande den 7 oktober 2021

Internationell litteratur / Nobelpris 
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Akademiledamot  
Ellen Mattsons tal  
vid Nobelprisceremonin  
10 december 2021  

EDERS MAJESTÄTER, ÄRADE PRISTAGARE,  
MINA DAMER OCH HERRAR

Det finns en berättelse som berättas om och om igen 
i Abdulrazak Gurnahs romaner. Den handlar om en 
pojke som försvinner, rövas bort, säljs, sätts ut som 
Moses i vassen eller flyr för att rädda sitt liv. Han blir 
till en ung man som lever någonstans där han inte 
hör hemma och där han tvingas hitta sätt att hantera 
sorgen över den brustna kontakten med det förflutna, 
men också chocken i mötet med ett samhälle som är 
i grunden fientligt. De strategier han prövar är ironi, 
distans, tigande och lögner. 

Lögn är här det samma som litterär fiktion:  
Gurnahs författarskap handlar bland mycket annat om 
hur författare föds och hur historier blir till, som ett 
sätt att förstå det som hänt men också skapa alternativ 
till det som hänt, en något bättre eller bara annorlunda 
version att erbjuda de närmaste och hålla upp framför 
sig som skydd mot det mest avslöjande ljuset. Men det 
som ska skydda förvandlas med tiden till en sjukdom, 
en nessosmantel som förtär den som bär den, och den 
unge mannen blir en lite äldre man, till sist en gammal 
man som stelnat i lögnen om sitt liv och försöker bryta 
den tystnad som blivit en mur mellan honom och 
världen.

DET VAR EN GÅNG en pojke, så börjar historien. I 
tidernas begynnelse, det är så historier börjar. För-
fattarens uppgift är att se till att historien fortsätter, 
att underordna sig och föra den till slut, först när den 
är fullbordad kan vi förstå betydelsen av alla dessa 

händelser och förlopp, de gåtfulla band 
som binder människorna samman och 
den djupaste meningen i slutackordet som 
allting leder fram till. Först när det har 
klingat ut blir musiken hel och begriplig. 
Det är vår tids historia och alla tiders som 
gestaltas i romaner som Pilgrims way, Para-
dise, Afterlives och Desertion, om att förlora 
sin plats i världen och söka en ny, och att 
motstå slaveriet också när det uppträder 
förtäckt och i frestande former. Att stiga 

in i Gurnahs författarskap innebär 
att omslutas av den stora muntliga 
traditionens mönster och myto-
logier – i förening med det som är 
romankonstens premiss: det unika 
i varje öde. Gurnah skildrar exilen, 
men aldrig i generella termer, han 
skriver inte om historiska processer 
utan om enskilda människor som 
är underkastade historien, de får 
sina liv formade av den, men alltid 
var och en på sitt sätt, utifrån för-
utsättningar som går långt tillbaka, 
till tidernas begynnelse om man så 
vill. De berättar sina historier som 
i Tusen och en natt, för att överleva 
natten, och vi känner igen den 
gamla sagans röst, men de som 
berättar är i modern bemärkelse 
individer, de är storsinta, högfärdi-
ga, överkänsliga, fega och heroiska, 
de är sammansatta och motsägelse-
fulla som i en Shakespearepjäs eller 
en roman av Joseph Conrad. Helt 
organiskt möts här två litterära 
traditioner och blir till något tredje, 
något enastående vackert. 
  
VARJE MÄNNISKA HAR en dröm 
om sitt liv och måste bära den 
genom alla prövningar längs vägen. 
Till sist är kanske hemlösheten 
den enda plats man kan kalla sin 
egen. Den rymmer dem vars liv har 
slagits sönder men som ändå lyckas 
bevara inom sig det som är vikti-
gast och ömtåligast av allt.  

DEAR ABDULRAZAK Gurnah, on 
behalf of the Swedish Academy, it 
is my privilege to convey to you 
our warmest congratulations to the 
Nobel Prize in Literature 2021.

Internationell litteratur / Nobelpris
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3
FRÅGOR

...  till Anders Olsson, akademiledamot och 
ordförande i Nobelkommittén.

Ni mottar varje år nomineringar 
från systerakademier, institutioner 
och litteraturprofessorer runt om 
i världen. Hur vanligt är det att 
ni den vägen får upp ögonen för 
författarskap som ni inte tidigare 
varit bekanta med?

– Varje år brukar vi ha cirka 200 
nomineringar, och bland dem finns 
också ett ökat antal från vår egen 
Nobelkommitté och andra leda- 
möter i Akademien. Under året har 
vi utvecklat ett mer systematiskt 
samarbete med internationella lit-
teraturexperter, som representerar 
språkområden som vi i Akademien 
inte är tillräckligt förtrogna med. 
Nu tillkommer förslag från dessa 
områdesexperter, vilket är särskilt 
intressant eftersom de är försedda 
med mer utförliga motiveringar. 
Det händer kanske inte så ofta 
att vi får upp ögonen för helt nya 
författare, som vi tycker är värdiga 
priset. Ordet bekantskap måste 
här kvalificeras. Flera gånger har 
jag märkt att det är den närmare 
bekantskapen med ett författar-
skap, genom omläsningar och 
diskussioner i kommittén, som i 
fallet Gurnah, som är det avgöran-
de. Några i kommittén kände till 
honom sedan tidigare, men det var 
den fördjupade läsningen under 
våren och sommaren 2021 som blev 
utslagsgivande.   

Kan en ledamot i Nobelkommittén 
över huvud taget diskutera 
levande författares verk med 
författarkollegor, vänner och 
bekanta utanför Akademien?

– Ibland är det faktiskt nödvändigt. 
Att inte vilja diskutera en viss för-

fattare, särskilt om denne är känd, 
kan ju uppfattas som en bekräftelse 
på stort intresse. Annars undviker 
vi nog i regel att göra det, och jag 
tycker nog att vi har lyckats väldigt 
bra med att hålla tätt.

Hur ense brukar ni generellt vara 
när det är dags att gå till beslut? 

– Det är väldigt olika hur detta ser 
ut. Ibland är vi förbluffande eniga, 
både i kommittén och i Akademien 
som helhet. Ibland företräder 
vi bara vår egen mening. Det är, 
kan jag tycka, en befrielse att alla 
medlemmar i kommittén skriver 
egna utlåtanden som den övriga 
Akademien får ta del av i början 
av september varje år. Under 
Nobelarbetets första sex decennier 
skrevs bara ett kommittéutlåtande, 
signerat av ordföranden. Jag tror 
att vi i dag är överens om att vi inte 
bör eftersträva en sådan enighet. 
Friheten att formulera våra egna 
omdömen i kommittén kan nog 
underlätta för övriga ledamöter att 
pröva egna värderingar. 

»  Ibland är vi 
förbluffande eniga, 
både i kommittén 
och i Akademien 
som helhet. Ibland 
företräder vi bara  
vår egen mening.«
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Prisad poetisk 
spetskompetens  
Eldrid Lunden är Norges första professor i skrivkonst 
och en av sin generations mest framstående poeter. 2021 
tilldelades hon Svenska Akademiens nordiska pris.

ELDRID LUNDEN, FÖDD 1940, är bosatt i Midt- 
Telemarks kommun i Norge och skriver på nynorska. 
Hon debuterade 1968 med den språkexperimentella 
diktsamlingen f. eks. juli, som bidrog till en förändring 
inom norsk lyrik. Här fanns existentiell oro från en ny, 
vardagsnära utkikspost och det enkla och rättframma 
fick ta plats. Även i diktsamlingarna Inneringa (1975) 
och Mammy, blue (1977) kretsar frågor kring identitet, 
kön och språklig medvetenhet, ämnen som följt henne 
sedan dess. På svenska finns urvalsvolymen Det omvänt 
avhängiga (1992).

Vad betyder det för dig att ha tilldelats Svenska 
Akademiens nordiska pris för 2021? 

– Att få Svenska Akademiens nordiska pris betyder 
väldigt mycket för en författare. Det stärker självkäns-
lan och innebär att författarskapet får en chans att nå 
en bredare och större publik än tidigare.  

Varför tror du att du blivit en 
skrivande människa? 

– Att vara en ”skrivande männ-
iska” har traditionellt inneburit en 
förväntan om, och indikation på, 
kunskap, bildning och klass. I vår 
tid har den bilden delvis förändrats 
eftersom utbildningen, kommuni-
kationsteknologin och marknaden 
gjort det möjligt för så många fler att 
utvecklas till skrivande människor.

– För skönlitterärt skrivande 
är läget ett annat. Poesi kan finnas 
överallt, men den ”upptäcks” och 

delas av människor som har vad vi 
i andra sammanhang skulle kalla 
spetskompetens. Om man beaktar 
normalfördelningskurvan kommer 
det då att handla om ett begränsat 
antal individer. Personligen upple-
ver jag att det poetiska språket kan 
uttrycka kunskaper och insikter 
som det så kallade vanliga språket 
sällan har utrymme för. Det är nog 
den viktigaste anledningen till att 
jag skriver och att mina texter  
gärna blir poesi. 

Du undervisar också i litterärt 
skrivande. Ser du att blivande 
författare har andra utmaningar i 
dag än när du började skriva? 

– Både ja och nej. Antropologerna 
påstår sig veta att de existentiella 
frågorna har förändrat sig mycket 
lite under de senaste 100 000 åren. 
Om det stämmer, står vi alla fortfa-
rande inför samma grundläggande 
utmaningar i livet. 

– Så varje ny generation mås-
te växa upp, samla erfarenheter, 
värdera och skriva utifrån samma 
grundvillkor. Men arbetet kommer 
också att innebära alltfler sekundära 
utmaningar, och dessa varierar 
självklart en hel del från en  
generation till en annan.

Svenska Akademiens 
nordiska pris
Priset går till någon i de nordiska 
länderna som gjort betydelsefulla 
insatser inom något av Akademiens 
verksamhets- eller intresseområden. 
Tidigare mottagare har varit Dag 
Solstad (2017), Agneta Pleijel (2018), 
Karl Ove Knausgård (2019) och Rosa 
Liksom (2020). Prisbeloppet är 400 000 
kronor och priset är efter Nobelpriset 
det största som Akademien delar ut.

Internationell litteratur / Existensiell norska
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»Personligen upplever jag att det 
poetiska språket kan uttrycka kunskaper 

och insikter som det så kallade vanliga 
språket sällan har utrymme för.«

 
Eldrid Lunden, poet
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» Vilka värderingar och 
estetiska ideal har spelat in  
i tilldelningen av Nobelprisen  
i litteratur?«

Jacob Habinek, sociolog
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Digitalt Nobelarkiv 
öppnar för forskning  
Med hjälp av big data-analys undersöker nu sociologen 
Jacob Habinek processerna kring nominering och 
tilldelning av Nobelpriset i litteratur. 

– VI TYCKER ATT det är viktigt att öppna upp för forsk-
ning kring Nobelpriset. En viktig källa för forskningen 
är Akademiens Nobelmaterial, som är belagt med sek- 
retess i 50 år men sedan kan komma till användning, 
säger ständige sekreteraren Mats Malm.

Han var med och initierade det internationella 
nätverk av Nobelprisforskare från tretton länder och 
fem kontinenter som möttes för första gången i tyska 
Marbach i augusti 2021, vid en konferens som huvud-
sakligen blev digital.

Många av dessa är förstås litteraturvetare, men här 
finns också sociologen Jacob Habinek från Linköpings 
universitet. Han har de senaste två åren undersökt 
möjligheterna att digitalisera Nobelarkivet för att 
kunna göra big data-analyser, något som visat sig vara 
mycket komplext. De tusentals nomineringsbreven 
är i nuläget för spretiga i sin utformning, konstaterar 
Habinek. Däremot har metoden med optisk tecken- 
igenkänning fungerat bra för att digitalisera samtliga, 
drygt tusen, sakkunnigutlåtanden liksom kommitté- 
utlåtanden och slutnomineringar.  

– Som sociolog närmar jag mig materialet med flera 
frågor: Vilka värderingar och estetiska ideal har spelat 
in i tilldelningen? Vilka sociala nätverk omgärdar pro-
cessen? Har det funnits en tendens att belöna personer 
som redan belönats i andra sammanhang? 

JACOB HABINEK FÖRVÄNTAR SIG INTE att svaren på 
dessa frågor ska framträda ur den statistik databasen 
kan generera, däremot kan olika big data-analyser ge 
vägledning om var forskaren bör gräva djupare.

Habinek undersöker även de övriga Nobelprisen 
och kan konstatera att just litteraturpriset erbjuder 
särskilda utmaningar.

– Inom de naturvetenskapliga områdena finns stör-

re samsyn kring vetenskapliga framsteg och etablerade 
rankingsystem för forskare. Det litterära området är 
inte lika transparent. 

JACOB HABINEK räknar med att kunna presentera sin 
pågående studie under 2023, men understryker att 
möjligheterna att jobba vidare med det digitala arkiv-
materialet är i stort sett obegränsade. 

– Jag sitter faktiskt just nu och formulerar ansök-
ningar till framtida projekt. 

I Svenska Akademiens arkiv finns mycket material 
som arkivföreståndare Madeleine Engström Broberg 
hoppas ska kunna digitaliseras framöver. Utöver det 
rena Nobelmaterialet lyfter hon till exempel fram  
Akademiens brevskrivarregister. 

– Här finns ingångar till korrespondens och kor-
respondenter i Akademiens olika personarkiv. Söker 
du exempelvis på Selma Lagerlöf får du många träffar, 
eftersom hon har skrivit till ett flertal ledamöter. En 
guldgruva för forskare, konstaterar hon.

Sakkunnigutlåtanden är utredningar om förfat-
tarskap, ofta skrivna av externa litteraturexperter.
 
Nomineringsbreven innehåller nomineringsför-
slag till pristagare, insända av inbjudna personer 
med djupa kunskaper inom litteraturområdet. 
 
Big data syftar på datamängder som är så stora 
och komplexa att de kräver avancerad teknik, 
såsom artificiell intelligens, för att kunna  
bearbetas.

Internationell litteratur / Big data
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Vilka är de allvarligaste hoten mot 
demokratin och yttrandefriheten?

ÅSA: Det finns två stora hot. Det 
ena är den avdemokratiserings-
process som pågår i många länder 
när grundläggande demokratiska 
fri- och rättigheter systematiskt 
nermonteras. Auktoritära maktha-
vare tar över public service och gör 
det till sina organ, privata medier 
köps upp av aktörer som står nära 
makten och man lagstiftar på ett 

sätt som gör det svårt 
för akademiker, jour-
nalister och författare 
att arbeta fritt. Det 
andra hotet är att det 
demokratiska samtalet 
håller på att förstöras 
av hat och hot.

INGRID: Vi ser i dag en 
förgrovning av språket 
som polariserar och 
förlamar den demo-
kratiska dialogen. Här 
gäller det att vara på 
sin vakt. Att underblå-
sa motsättningar är en 
välkänd metod för att 
söndra demokratier 
inifrån, systematiskt 

använd redan under Sovjetunionens barndom. Oavsett 
om förgrovningen underblåses av främmande makt 
eller inte så trasar vi sönder våra demokratier genom 
att använda ett alldeles för högt tonläge.

ÅSA: Det här leder till att den känslomässiga polari-
seringen ökar. Det syns till exempel i amerikanska 
mätningar där man undersöker hur människor känner 
inför att gifta sig med någon som inte har samma par-
tipolitiska åsikter. I början av 1960-talet var det ingen 
som brydde sig, nu är det en jätteviktig fråga. Överlag 
visar mätningar att den känslomässiga polariseringen i 
USA är skyhög. I Sverige befinner vi oss i mitten på skalan 
sett i ett globalt perspektiv, men det ökar även här.

Vad kan vi göra för att motverka den negativa 
utvecklingen?

ÅSA: Alla de här frågorna hänger ihop, polariseringen 
drivs till exempel av desinformation. Vi måste se till att 
stärka den fria forskningen och den fria pressen på olika 
sätt, men vi måste också börja diskutera hur de stora 
globala techplattformarna ska fungera i samhället. Vi 
har hittills förlitat oss på självreglering, men det finns 
skäl att tro att den inte fungerar och att vi närmar oss en 
punkt där det behövs en klok lagstiftning. I den diskus-
sionen är det viktigt att komma ihåg att olika gruppers 
yttrandefrihet kan stå emot varandra. Runt 40 procent 
av de svenska journalisterna uppger i dag att de ägnar 
sig åt självcensur på grund av hot och hat på sociala 
medier. Då har vissa gruppers möjlighet att uttrycka sig 
fritt gjort att andra inte längre vågar uttrycka sig alls. 
Det är här är komplext, men det måste diskuteras.

Mobilisering för att 
försvara yttrandefriheten
Ledamöterna Åsa Wikforss och Ingrid Carlberg är båda 
engagerade i frågor som rör hot mot yttrandefrihet och 
demokrati. De förbereder nu en internationell konferens 
för att få fler att inse allvaret. 

Internationell litteratur / Hotad demokrati

I samarbete med 
Svenska Pen
Konferensen Thought and Truth 

under Pressure arrangeras av 
Svenska Akademien tillsam-
mans med Svenska Pen. Den 
var planerad att hållas i Stock-
holm i mars 2022, men är upp-
skjuten till mars 2023 på grund 
av den pågående pandemin. 
Bland talarna finns Svetlana  
Aleksijevitj, Siri Hustvedt,  
Arundhati Roy, Yirgalem 
Fisseha Mebrahtu, Timothy 
Snyder, Carole Cadwalladr 
och Loretta Ross. Konferensen 
kommer att webbsändas.
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INGRID: Yttrandefriheten har alltid haft vissa gränser 
som förutsättning, och historiskt kan man se hur de 
gränserna hela tiden utvecklats. Om du läser gamla 
tidningsklipp från slutet av 1800-talet så är det som en 
blåkopia av mycket av det grövsta man kan se i sociala 
medier i dag. Det är personangrepp och detaljerade 
beskrivningar av mord och självmord, grova etiska 
övertramp som i sig hotade pressfriheten. På 1920-
talet lyckades man etablera en fungerande självsane-
ring genom de pressetiska spelreglerna, men det är 
troligtvis för sent att förlita sig på den sortens verktyg 
för techplattformarna. Nu behöver vi nog ett tydligt 
internationellt regelverk.

Hur påverkas den internationella litteraturen av en 
hotad yttrandefrihet?

INGRID: Yttrandefrihet är en förutsättning för all kva-
litetslitteratur. Därför är det oroande att länder som 
Ungern börjar förbjuda böcker, bland annat barnböck-
er som handlar om hbtq-personer. Förvånande nog 
märks samma tendenser på sina håll även i USA, där 
skolbibliotek i till exempel Texas börjat förbjuda vissa 
böcker. På listan över oönskade böcker där märks både 
Margaret Atwoods The Handmaid’s Tale och Jenny Nord-
bergs De förklädda flickorna i Kabul. Häpnadsväckande.

 

Akademiledamot  
Åsa Wikforss representerar 

Svenska Akademien i  
Akademiernas kommitté för 

mänskliga rättigheter och 
leder ett forskningsprogram 

om alternativa fakta.  
Akademiledamot Ingrid 

Carlberg är också ledamot i 
styrelsen för Svenska PEN.

ÅSA: Den auktoritära staten fruktar individen och vill 
styra upp alla dimensioner i individens tillvaro. De auk-
toritära partier som monterar ner demokratin i olika 
delar av världen just nu skiljer sig åt på många punkter, 
men gemensamt för alla är värdefrågorna. Man vänder 
sig till exempel mot feminism, hbtq och genusforskning, 
eftersom individers frihet är ett hot mot makten.

INGRID: Här hittar man också kärnan till varför det 
här är viktiga frågor för Svenska Akademien. Aukto-
ritära stater skyr det individuella, men andlig frihet 
och det individuella uttrycket är en förutsättning för 
litteraturen. Du når aldrig en estetisk sanning i ett 
skönlitterärt verk som är kommenderat från högsta 
politiska ort. 

Vad hoppas ni att konferensen leder till?

INGRID: Eftersom hoten mot demokratin och yttran-
defriheten i dag ofta handlar om långsamma processer 
som kanske inte är synliga för alla, så är det viktigt att 
oförtröttligt belysa vad det är som händer. En sådan 
här konferens kan förhoppningsvis bidra till det. Vi 
har fått otroligt positiv respons från deltagande talare, 
det finns ett stort behov av att diskutera de här kom-
plexa men för demokratin avgörande frågorna.

ÅSA: Konferensen är också ovanlig i det att den för en 
samlad dialog om journalisters, forskares och förfat-
tares frihet. Ofta diskuteras dessa var för sig, men 
alla står inför samma grundläggande utmaningar. Det 
stora engagemanget inger hopp. Vi börjar förstå hur 
hotet mot demokratin ser ut och hur viktigt det är att 
försvara den.

FO
TO

: S
A

M
U

E
L 

U
N

É
U

S



50    SVENSKA AKADEMIEN 2021 

100 år i Börshuset
Börshuset vid Stortorget i Stockholm är en av landets mest omtalade 
byggnader, med en historia som sträcker sig tillbaka till 1200-talet. I 
boken Börshuset. Från rådhus till hemvist för Svenska Akademien berättar 
arkitekturhistorikern Fredric Bedoire husets spännande historia som 
rymmer politik, juridik, kommers och kultur.  

PÅ 1600-TALET VAR Stortorget en 
plats för reglering av affärer, priser 
och växlar. 1767 fick Erik Palmstedt, 
en av Gustaf III:s favoritarkitekter, 
uppdraget att leda bygget av sta-
dens nya börshus.

Efter en tioårig byggperiod stod 
det ståtliga palatset klart 1778 och 
gav många exempel på Palmstedts 

Det nya Börshuset står färdigt 1778
för sin tid innovativa byggnads-
tekniska kunskaper. Bland annat 
användes gjutjärn till husets tak-
balustrar.

Projektet finansierades delvis 
genom en nyinrättad tull på utri-
keshandeln och huset hade inled-
ningsvis två användare: på nedre 
våningen själva börsen och på över-

våningen Stockholms borgerskap.
Kvarterets namn, Rådstugan, 

påminner om att stadens rådhus 
låg här på 1300-talet. Teckningen 
av rådhusets olika byggnader, med 
Storkyrkan i fonden, gjordes inför 
rivningen 1768. Längst till höger, 
i hörnet av Källargränd syns det 
äldsta rådhuset.

Boken om 
Börshuset 
gavs ut av 
Svenska 
Akademien 
2021.

1778 Medeltiden

Ur historien / Börshuset
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S
om en av landets största och 
vackraste salar var Stora Börs-
salen, Salle de Festine, redan 

från början en plats för fester och 
högtider.  Och sedan Akademien 
instiftades 1786 har den använts 
för högtidssammankomsten den 20 
december.

Mot andra hälften av 1800-talet 

Fester och kunglig glans

Amaranterordens bal 1866.

I april 1888 arrangerades en utställning 
av europeisk byggnadskultur och en 
basar till förmån för det påbörjade 
byggandet av Nordiska museet. Nu 
fanns det elektriskt ljus i börssalen. 

I väntan på Stockholms stadshus, 
som invigdes 1923, fortsatte stadens 
fullmäktige att samlas i Börssalen. I 
salens ena ände fanns ett skrank för 
åhörare och journalisterna fick ta plats 
på musikläktaren. Foto från 1913. 

drog man ner på uthyrningen av 
Börssalen och satsade mer på socie-
tetsfester som lockade kunglighe-
ter. Oscar II:s kröningsbal 1873 blev 
den sista stora balen med folkfest 
på torget. Därefter var tillställning-
arna lugnare, som basarer, utställ-
ningar och till och med postsorte-
ring vid nyår.

Men det var inte bara fest i huset. 
Den 4 februari 1863 hölls den första 
fondbörsauktionen och därmed 
inrättades Stockholms fondbörs 
för auktionering av ”obligationer, 
lottbrev, aktier och dylika vär-
depapper”. Och från 1865 hade 
Stockholms stadsfullmäktige tagit 
över större delen av börsvåningen.

Vild polka på småtimmarna under 
borgerskapets bal vid Oscar I:s kröning 
i oktober 1844. Akvarellteckning av Fritz 
von Dardel.

1866

1844

1913

1888
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NÄR DET NYA STADSHUSET bygg-
des i Stockholm uppstod frågan om 
vem som skulle överta lokalerna, 
och samtidigt garantera att de 
gamla rummen behandlades med 
pietet. 

Svenska Akademien visade 
tidigt intresse och tack vare en 
donation från filantropen Magna 

Svenska Akademien flyttar in
Sunnerdahl blev detta möjligt. I 
samband med högtidssamman-
komsten i december 1914 offentlig-
gjordes att Akademien fick överta 
nyttjanderätten till börsvåningen 
och vindsvåningen ”för all framtid”.

Men eftersom stadshusbygget 
drog ut på tiden kunde inflyttning-
en ske först hösten 1921. Sedan dess 

har Akademien haft sin dagliga 
verksamhet i Börshusets två  
översta våningar. 

I den nedre våningen renovera-
des Fondbörsens lokaler 1918 och 
ett nytt elektiskt markeringssystem 
installerades. Detta fick  
Stockholms Fondbörs att kallas 
Europas modernaste.

Nobelbibliotekarien Carl Grönblad 1924. 

Vid högtidssammankomsten 1914, då 
Alma Sunnerdahls donation tillkänna-
gavs, valdes också Selma Lagerlöf in i 
Akademien som första kvinnliga ledamot. 

I ”Europas modernaste börshus” 
skedde uppropen effektivt med hjälp 
av elektriska knappar kopplade till den 
stora tavlan över börsledarens plats. 
Foto från 1925. 

1914

1925 1924

Ur historien / Börshuset
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I BOKEN Börshuset beskrivs för 
första gången Stockholmsbörsens 
historia från 1600-talet och fram 
till våra dagar. Det en gång i tiden 
så moderna elektriska markerings-
systemet användes in på 1970-talet. 

Men 1978 var det återigen dags 
för omfattande renoveringar för att 
anpassa sig till tidens handel. Efter 

Börsen ut och Nobel in
ytterligare tjugo år hade börsens di-
gitalisering och internationalisering 
till slut gjort verksamheten svår att 
bedriva i de historiska lokalerna. 

År 2000 lämnade Stockholms-
börsen huset och nedervåningen 
blev i stället Nobelprismuseet, ett 
museum om Nobelpriset och Nobel-
pristagarna. Detta invigdes 2001. 

Huset bär tydlig prägel av 
1700-talsklassicismen och här finns 
några av landets mest välbevarade 
rum i gustaviansk stil.

Under 1978 restaurerades Fondbörsen 
under ledning av arkitekten Ove 
Hidemark. Bland annat installerades ett 
datasystem av amerikansk modell med 
70 terminaler. 

I den gamla uppropssalen finns sedan 
2001 Nobelprismuseet. 

Svenska Akademiens högtidssammankomst i Börssalen 2021.

2021

20021989
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Svenska 
Akademiens 
ledamöter
Sedan starten 1786 har tvåhundra personer suttit i 
Akademien. De senaste invalen gjordes i december 2020: 
Ingrid Carlberg och Steve Sem-Sandberg. På grund av 
rådande pandemi flyttades högtidssammankomsten 
och de nya ledamöternas inträde fram till april 2021. 
Inträdestalen hölls inför publik i december 2021.

Verksamheten / De aderton
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I
Juristen  

Eric M. Runesson  
f. 1960 (invald 2018)

II
Språkforskaren  

Bo Ralph 
f. 1945 (invald 1999)

III
Språkforskaren  

Sture Allén 
f. 1928 (invald 1980)

IV
Författaren och litteraturforskaren 

Anders Olsson  
f. 1949 (invald 2008)

V
Författaren och journalisten  

Ingrid Carlberg  
f. 1961 (invald 2020)

VI
Språkforskaren  

Tomas Riad 
f. 1959 (invald 2011)

Ledamöter stol I-VI
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VII
Filosofen  

Åsa Wikforss 
f. 1961 (invald 2019)

VIII
Antikforskaren och poeten  

Jesper Svenbro  
f. 1944 (invald 2006)

IX
Författaren  

Ellen Mattson 
f. 1962 (invald 2019)

X
Historikern och författaren  

Peter Englund 
f. 1957 (invald 2002)

XI
Litteraturforskaren och översättaren 

Mats Malm 
f. 1964 (invald 2018) 
ständig sekreterare

XII
Författaren  

Per Wästberg 
f. 1933 (invald 1997)

Ledamöter stol VII-XII
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XIII
Författaren  

Anne Swärd 
f. 1969 (invald 2019)

XIV
Författaren, kritikern och översättaren  

Steve Sem-Sandberg 
f. 1958 (invald 2020)

XV
Poeten  

Jila Mossaed 
f. 1948 (invald 2018)

XVI
Författaren och litteraturforskaren 

Kjell Espmark 
f. 1930 (invald 1981)

XVII
Författaren och litteraturforskaren 

Horace Engdahl 
f. 1948 (invald 1997)

XVIII
Poeten  

Tua Forsström 
f. 1947 (invald 2019)

Ledamöter stol XIII-XVIII



58    SVENSKA AKADEMIEN 2021 

Ledamöterna, De Aderton

Ständig sekreterare

Kansli
Kansliansvarig

Ordboksredaktion
Redaktionschef

Huvudredaktör
Biträdande huvudredaktör
Redaktörer
Biträdande redaktörer
It-ansvarig
Språkteknolog

Sekretariat
Arkivföreståndare 
/projektledare 
Assistent till  
ständige sekreteraren
Redaktör/handläggare
Redaktörer
It-ansvarig
Intendent

Nobelbibliotek
Bibliotekarier
Biblioteksassistent
Litteraturhandläggare

Räntmästare

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 tretton  
personer anställda på hel- eller deltid. En kansli-
ansvarig 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. Här arbetar 22 personer.
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Priser & stipendier 2021
Pengarna kommer från såväl Svenska Akademiens egna  
medel som stiftelser förvaltade av Akademien (se sidan 66). 

ANNA SJÖSTEDTS  
RESESTIPENDIUM
Instiftat 2006, företrädesvis avsett  
för yngre författare och humanistiska 
forskare. Omfattar vistelse i  
Akademiens lägenhet i Berlin under 
en månad samt ett bidrag på 30 000 
kronor. Mottagare: Linn Spross.

AXEL HIRSCHS PRIS
Delas ut sedan 1969 till författare av 
”en under de senaste två åren utgiven 
levnadsteckning av högt konstnärligt 
och kulturhistoriskt värde eller ett be-
tydelsefullt historiskt arbete”. Belopp: 
120 000 kronor per person. Mottagare: 
Jakob Lind och Claes Rainer.

BELLMANPRISET
Instiftat 1920 av Anders och Emma 
Zorn och avsett att hedra en verkligt 
framstående svensk skald. Belopp: 
250 000 kronor. Mottagare: Åsa Maria 
Kraft. 

CARL ÅKERMARKS STIPENDIUM
Delas ut till förtjänta artister inom 
svensk teater. Belopp: 50 000 kronor 
per person. Mottagare: Ardalan  
Esmaili, Electra Hallman, Lindy  
Larsson och Magdalena Åberg. 

DOBLOUGSKA PRISET
Utdelas ”för understödjande av 
svensk och norsk skönlitteratur samt 
litteraturhistorisk forskning”. Belopp: 
200 000 kronor per person. Mottagare: 
Arne Johnsson, Staffan Söderblom, 
Kjartan Hatløy och Mona Høvring.

ERIC OCH INGRID LILLIEHÖÖKS 
STIPENDIUM
Tilldelas sedan 2007 växelvis förfat-

tare, översättare och bibliotekarier. 
Belopp: 100 000 kronor. Mottagare: 
Torbjörn Flygt.

FORSKARSTIPENDIUM  
UR STINA OCH ERIK LUNDBERGS 
STIFTELSE 
Delas ut för att främja vetenskaplig 
forskning inom, i första hand, musik-, 
teater- och litteraturhistoria samt för 
att understödja undervisnings- och 
studieverksamhet inom dessa ämnen. 
Belopp: 60 000 per person. Mottagare: 
Hanna Nordenhök, Fredrik Renard, 
Thomas Sjösvärd och Erik Zillén.

GERARD BONNIERS PRIS
Instiftat 1988, ska tilldelas författare 
verksamma inom Akademiens intres-
seområden. Belopp: 300 000 kronor. 
Mottagare: Lotta Lotass. 

GUN OCH OLOF ENGQVISTS  
STIPENDIUM
Instiftades 1977 för att ”stödja litterär 
verksamhet inbegripet kultur- 
journalistik”. Belopp: 175 000 kronor. 
Mottagare: Sigrid Combüchen.

KALLEBERGERSTIPENDIET
Delas ut för litterär verksamhet med 
företräde för lyrik. Belopp: 60 000  
kronor. Mottagare: Helga Krook.

KARIN GIEROWS PRIS
Instiftades 1976 och ska utdelas för 
hängiven bildningsverksamhet eller 
kunskapsförmedlande framställnings-
konst. Belopp: 80 000 kronor per per-
son. Mottagare: Göran Sommardal 
och Klas Åmark. 

Lotta Lotass

Linn Spross. 
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KELLGRENPRISET
Instiftades 1979 och utgår ur Stiftel-
sen Karin och Karl Ragnar Gierows 
fond. Utdelas för betydelsefull gärning 
inom Akademiens hela verksam-
hetsområde. Belopp: 200 000 kronor. 
Mottagare: Suzanne Osten. 

KUNGLIGA PRISET
Instiftades 1835 av Karl XIV Johan 
och prissumman anvisas fortfarande 
av Hans Majestät. Priset utdelas för 
förtjänstfulla insatser inom något 
av Akademiens intresseområden. 
Belopp: 100 000 kronor. Mottagare: 
Ingvar Björkeson. 

LYDIA OCH HERMAN ERIKSSONS 
STIPENDIUM
Delas ut vartannat år till en ung 
lovande författare eller lyriker. Belopp: 
120 000 kronor. Mottagare: Maxim 
Grigoriev. 

MARGIT PÅHLSONS PRIS
Instiftat 1981, delas ut för viktiga 
insatser för svenska språket. Belopp: 
200 000 kronor. Mottagare: Lena 
Ekberg.

SCHÜCKSKA PRISET
Instiftat 1960, avser att stödja och be-
löna litteraturhistoriskt författarskap. 
Belopp: 100 000 kronor. Mottagare: 
Carina Burman.

SIGNE EKBLAD-ELDHS PRIS
Tilldelas en framstående skönlitterär 
författare. Belopp: 140 000 kronor. 
Mottagare: Peter Sandström.

STIFTELSEN NATUR OCH KULTURS 
ÖVERSÄTTARPRIS
Instiftades 1985 och avser att belö-
na personer som gjort förtjänstfulla 
översättningar till eller från svenska 
språket. Belopp: 60 000 kronor.  
Mottagare: Maria Björkman och 
Niclas Hval.

STIPENDIUM TILL HARRY  
MARTINSONS MINNE
Instiftat 1988, utdelas vartannat år 
och avser varannan gång förtjänstfull 
litterär verksamhet och varannan gång 
värdefulla insatser för svenska språ-
ket. Belopp: 70 000 kronor. Mottagare: 
Per Ledin.

STIPENDIUM UR GERARD  
BONNIERS DONATIONSFOND
Instiftades 1992 och utgår till unga, 
lovande författare. Summa: 75 000 kr 
vardera. Mottagare: Anna Fock och 
Sara Villius.

STIPENDIUM UR KARIN OCH  
KARL RAGNAR GIEROWS  
DONATIONSFOND
Instiftades 1980 och utdelas för 
förtjänstfulla arbeten på det littera-

turvetenskapliga området. Belopp: 
40 000 kronor. Mottagare: Valborg 
Lindgärde.

STIPENDIUM UR LENA  
VENDELFELTS MINNESFOND
Instiftades 1981, ska tilldelas ”dikta-
re som söker hävda och värna rent 
mänskliga värden”. Belopp: 60 000 
kronor. Mottagare: Anneli Jordahl. 

SVENSKA AKADEMIEN
Under 2021 har Svenska Akademien 
ur egna medel delat ut belöningar på 
50 000 kronor vardera till Patrik  
Göransson, Kennet Klemets,  
Margaretha Lindholm, Annika  
Persson, Åke Smedberg, Eva Helen 
Ulvros och Martin Wicklin.

SVENSKA AKADEMIENS  
BERNADOTTESTIPENDIUM
Instiftat 2016. Stipendierna utgår ur 
Stina och Erik Lundbergs stiftelse 
och delas ut till en nyligen debuterad 
författare och en nyligen disputerad 
litteratur- eller språkforskare. Belopp: 
120 000 kronor vardera samt två 
veckors vistelse i Hvita villan på Öland. 
Mottagare: Katrin Ahlgren och  
Cecilia Hansson.

SVENSKA AKADEMIENS  
BIBLIOTEKARIEPRIS
Instiftades 2005 och tilldelas biblio- 
tekarier vid svenska folk- och skolbib-
liotek som gjort värdefulla insatser för 
att främja intresset för klassisk och 
samtida skönlitteratur. Belopp: 50 000 
kronor till pristagaren och 30 000  
kronor till dennas arbetsplats.  
Mottagare: Susanne Joki.

SVENSKA AKADEMIENS  
FINLANDSPRIS
Instiftat 1966, utdelas för värdefulla in-
satser inom Finlands svenskspråkiga 
kulturliv. Prissumma: 100 000 kronor. 
Mottagare: Merete Mazzarella. 2021

Priser & stipendier
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SVENSKA AKADEMIENS FRANSKA 
STIPENDIUM
Delades ut för första gången 2021 
och innebär 14 dagars vistelse i Paris. 
Belopp: 25 000 kr vardera. Mottagare: 
Kristina Lundblad och Emi-Simone 
Zawall.

SVENSKA AKADEMIENS  
NORDISKA PRIS
Instiftades 1986 och utdelas till någon 
i de nordiska länderna som gjort 
betydelsefulla insatser inom något av 
Akademiens verksamhets- eller intres-
seområden. Belopp: 400 000 kronor. 
Mottagare: Eldrid Lunden. 

SVENSKA AKADEMIENS PRIS  
FÖR BARN- OCH  
UNGDOMSLITTERATUR
Delades ut för första gången 2021. 
Belopp: 75 000 kronor. Mottagare: 
Frida Nilsson.

SVENSKA AKADEMIENS PRIS  
FÖR INTRODUKTION AV SVENSK 
KULTUR UTOMLANDS.
Prissumma: 80 000 kronor. Mottagare: 
Laura Cangemi.

SVENSKA AKADEMIENS  
SPRÅKFORSKARPRIS
Instiftat 2006 för att hedra en  
verkligt framstående svensk språk- 
forskare. Belopp: 250 000 kronor.  
Mottagare: Jan-Ola Östman. 

SVENSKA AKADEMIENS  
STIPENDIUM TILL  
POSTDOKTORALA SPRÅKFORSKARE
Inrättades 2002 och utdelas som stöd 
och belöning till disputerade forskare 
för värdefulla bidrag till kännedomen 
om svenska språket. Belopp: 50 000 
kronor per person. Mottagare: Lisa 
Loenheim och Nathan Young.

SVENSKA AKADEMIENS 
SVENSKLÄRARPRIS
Instiftades 1987 och ska tilldelas 
lärare ”som genom sin gärning har sti-

mulerat intresset hos unga människor 
för svenska språket och litteratu-
ren”. Belopp: 50 000 kronor vardera. 
Mottagare: Anna Bergqvist, Annika 
Brogren, Stefan Ljungdahl och Åsa 
Wedberg.

SVENSKA AKADEMIENS  
TEATERPRIS
Instiftat 1963, utdelas som belöning 
till scenartister, regissörer och drama-
tiska författare. Belopp: 75 000 kronor. 
Mottagare: Marie Göranzon. 

SVENSKA AKADEMIENS  
TOLKNINGSPRIS

Instiftades 1965 och utdelas som be-
löning för värdefull tolkning av svensk 
diktning till främmande språk. Belopp: 
60 000 kronor per person. Mottagare: 
Gisela Kosubek och David McDuff.

ZIBETSKA PRISET
Utgår vartannat år ur Stiftelsen C.B. 
Zibets fond och brukar bland annat 
utdelas ”åt någon förtjent witterhetsid-
kare”. Belopp: 70 000 kronor. Mottaga-
re: Folke Josephson.

 

Maxim Grigoriev

Anneli Jordahl

Merete Mazzarella

Suzanne Osten
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2021
Januari
21 JANUARI Akademien hade sin 
första sammankomst för terminen.

Februari
18 FEBRUARI Ellen Mattson och 
Eric M. Runesson utsågs till ledamö-
ter i Stiftelsen Nobel Centers valkor-
poration.

20 FEBRUARI Det första seminariet 
i serien Akademierna och musi-

ken sändes digitalt från Börssalen. 
Kvällens rubrik var Kungl. Musikaliska 

Akademien och musikens skilda 

områden. Sändningen finns tillgänglig 
på YouTube. 

25 FEBRUARI Efter föredragning av 
Anders Olsson fastställde Akademien 
årets förslagslista (långa listan) för 
Nobelpriset i litteratur.

25 FEBRUARI Kväll på Svenska Aka-

demien: Samuel Beckett. Horace  
Engdahl, konstnären och regissören 
Karl Dunér samt kulturjournalis-
ten och översättaren Yukiko Duke 
samtalade om Becketts författarskap. 
Dessutom Anders Lagerqvist på 
violin, Willem Stam på cello och Mats 
Widlund på piano.

 Mars
18 MARS Nobelprismuseet arran- 
gerade seminariet Från dystopi till 

utopi och Kjell Espmark föreläste om 
Utopin och det litterära Nobel- 

priset. Seminariet finns tillgängligt på 
YouTube. 

20 MARS Det andra seminariet i se-
rien Akademierna och musiken hade 
rubriken Tonerna – Svenska Akade-

mien och musiken. Sändningen finns 
tillgänglig på YouTube. 

21 MARS Världspoesidagen upp-
märksammades och Tua Forsström 
deltog i ett globalt digitalt evenemang.

April
7 APRIL Utdelning av Nordiska priset 
för 2020 och 2021. Utdelningscere-
monin arrangerades digitalt på grund 
av rådande pandemi. Anne Swärd höll 
talet till 2020 års pristagare författaren 
Rosa Liksom och Tua Forsström 
överlämnade priset i Helsingfors. 
Därefter höll Tua Forsström talet till 
2021 års pristagare författaren Eldrid 
Lunden. 

8 APRIL Efter föredragning av Anders 
Olsson fastställde Akademien årets 

preliminära kandidatlista (halvlånga 
listan) för Nobelpriset i litteratur.

15 APRIL Patent- och marknads-
domstolen vid Stockholms tingsrätt 
bedömde att det så kallade klassiker-
skyddet inte skyddar klassiska verk 
mot att citeras i sammanhang som 
står i konflikt med allmänt acceptera-
de samhälleliga värdegrunder. Domen 
gällde Nordfronts och Nordiska  
motståndsrörelsens publicering av 
dikter av bland andra Esaias Tegnér 
och Viktor Rydberg.

15 APRIL Svenska Akademiens hög-
tidssammankomst 2020 hölls, i stället 
för vad som hade varit traditionsenligt 
den 20 december 2020. Detta som 
en konsekvens av rådande pandemi. 
På grund av denna behövde sam-
mankomstens innehåll spelas in på 
skilda håll och presenterades i form av 
en film. I övrigt följdes traditionerna i 
möjligaste mån. Ledamöterna Ingrid 
Carlberg och Steve Sem-Sandberg 
tog sitt inträde, dock framsköts deras 
inträdestal till 2021 års högtidssam-
mankomst.

16 APRIL Under Nobelprismuseets 
vetenskapsvecka deltog Anne Swärd 
i ett panelsamtal med klimatforskare 
och litteraturforskare.
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Maj
10 MAJ Handlingarna ur Nobelarkivet 
från 1970 offentliggjordes.

18 MAJ Den andra upplagan av 
Svensk ordbok publicerades och finns 
tillgänglig i gratisappar för iOS och 
Android samt på Svenska Akademiens 
ordboksportal svenska.se.

27 MAJ Akademien fastställde den 
definitiva kandidatlistan (korta listan) 
för årets Nobelpris i litteratur.

Juni
1 JUNI Jesper Svenbro tillträdde 
som direktör och Tua Forsström som 
kansler för Akademien.

Augusti
1 AUGUSTI Ingrid Carlberg och Åsa 
Wikforss deltog i en konferens om ytt-
randefrihet arrangerad av Göteborgs 
universitet.
 
25–27 AUGUSTI Anders Olsson 
och Mats Malm deltog i konferensen 
Literature in the Nobel Era som hölls 
i Marbach, huvudsakligen som en vir-
tuell begivenhet. Konferensen var ett 
samarbete mellan Svenska Akademien, 
Das Deutsche Literaturarchiv Marbach 
och forskargrupper vid Bielefelds  
respektive Linköpings universitet. Läs 
mer på sidan 47.

26–29 AUGUSTI Stockholms bokhelg 
där Svenska Akademiens scenpro-
gram ägde rum under lördagen på 

Stortorget. Medverkade gjorde Mats 
Malm, Ann Boglind, Anna Nordlund, 
Anders Olsson, Carin Klaesson, 
Fredric Bedoire, Susanne Hamilton, 
David Anthin och Martin Bagge. I 
Hedvig Eleonora kyrka samtalade 
Per Wästberg med tidigare biskopen 
Caroline Krook om sin bok Utsikt från 

stol 12.

September
8 SEPTEMBER Mats Malm föreläste 
om Akademiens arbete för Kungl. 
Fysiografiska Sällskapet och Kungl. 
Humanistiska Vetenskapssamfundet 
i Lund.

Ledamöterna Jila Mossaed, Eric M. Runesson, Per Wästberg och Steve Sem-Sandberg. 
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8 SEPTEMBER Musikaliska Aka-
demiens 250-års jubileum. Horace 
Engdahl och Tomas Riad deltog 
och framförde Svenska Akademiens 
gratulationer.

14 SEPTEMBER Vid Riksmötets öpp-
nande högtidstalade Tua Forsström 
i Storkyrkan och utgick i sitt tal från 
poesiboken En bro av poesi.

16 SEPTEMBER Akademien hade sin 
första sammankomst för terminen.

24–26 SEPTEMBER Vid bokmässan 
i Göteborg var Svenska Akademien 
med och arrangerade fem seminarier. 
På grund av pandemin var bokmäs-
san en mindre och i huvudsak digital 
tillställning.

29 SEPTEMBER Utdelningen av årets 
Bernadottestipendier ägde rum vid en 
ceremoni i Bernadottebiblioteket på 
Slottet. Kung Carl XVI Gustaf delade 
ut diplomen. Svenska Akademiens 
stipendiater inom Bernadotteprogram-
met är Katrin Ahlgren och Cecilia 
Hansson. Läs mer på sidorna 18–23.

30 SEPTEMBER Ingrid Carlberg, 
Ellen Mattson och Anne Swärd 
valdes till ordinarie ledamöter i Nobel-
stiftelsens fullmäktige 2022–2023. Till 
suppleanter valdes Anders Olsson 
och Eric M. Runesson.

30 SEPTEMBER Steve Sem-Sandberg 
valdes till representant i Nobelstiftel-
sens revisorskollegium 2022.

Oktober
7 OKTOBER Akademien beslutade vid 
sin sammankomst att tilldela roman-
författaren Abdulrazak Gurnah 2021 
års Nobelpris i litteratur. Läs mer på 
sidorna 40–43. 

21 OKTOBER Utdelning av Svenska 
Akademiens svensklärarpris och 
bibliotekariepris ägde rum vid en cere-
moni i Börssalen. Pristagare svensklä-
rarpriset: Anna Bergqvist, Annika 
Brogren, Stefan Ljungdahl och Åsa 
Wedberg. Pristagare bibliotekariepri-
set: Susanne Joki. Läs mer på sidorna 
24 och 25. 

28 OKTOBER Beslutades att Steve 
Sem-Sandberg ersätter Jesper  
Svenbro i Nobelkommittén. 

November
11–12 NOVEMBER Tomas Riad 
deltog i konferensen Svenska språ-

kets historia 16, som arrangerades av 
Lunds universitet. 

12 NOVEMBER Litteraturfestivalen 
Helsinki Lit där Anne Swärd deltog som 
en av fyra inbjudna svenska gäster.

14 NOVEMBER Nobelbiblioteket  
firade 100 år i Börshuset. Den 14 
november 1921 öppnade Nobelbiblio-
teket sin verksamhet i Börshuset. 

15 NOVEMBER Akademien uttalade 
sig med anledning av utvecklingen 
i Nobelpristagaren Orhan Pamuks 
hemland Turkiet. 

19–22 NOVEMBER Svenska  
Akademiens ledamöter reste till Rom 
och Vatikanen för att fördjupa sig i det 
kulturella utbyte som varit starkt alltse-
dan den heliga Birgittas och drottning 
Kristinas dagar. Akademien mötte 
påve Franciskus vid en audiens. Läs 
mer på sidan 7.   

24 NOVEMBER Kväll på Svenska 

Akademien: Salonger med musik – ett 

svep över 1800-talets Europa. Under 
kvällen i Börssalen höll Eva Öhrström 
och Horace Engdahl föredrag om 
salongernas kulturella och politiska 
betydelse i 1800-talets Paris, Uppsala, 
Stockholm och Berlin. Skådespelaren 
Hannes Meidal reciterade och musik 
framfördes av sångerskan  
Tessan-Maria Lehmussaari och 
pianist Silja Levander.

December
1 DECEMBER Åsa Wikforss tillträdde 
som direktör och Anne Swärd som 
kansler för Akademien.

6 DECEMBER Årets Nobelpristagare i 
litteratur, Abdulrazak Gurnah, mottog 
Nobeldiplom och medalj vid en cere-
moni på Svenska residenset i London. 

7 DECEMBER Abdulrazak Gurnahs 
Nobelföreläsning publicerades på  
nobelprize.org. Nobelpristagaren del-
tog också i en digital presskonferens. 
Läs mer på sidorna 40–43.

10 DECEMBER Nobelceremonin 
hölls i Stockholms stadshus i ett 2021
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annorlunda format på grund av 
pandemin. Ellen Mattson höll talet till 
litteraturpristagaren. Läs mer på  
sidan 42.

20 DECEMBER Svenska Akademiens 
högtidssammankomst hölls i  
Börssalen. Publikantalet var anpassat 
efter rådande restriktioner. 

Under året har det också löpande 
hållits möten bland annat inom  
Nobelkommittén och språkkommittén 
samt styrelsemöten och liknande hos 
en rad organisationer där Akademien 
är representerad, till exempel Svenska 
Bibelsällskapet, Nobelstiftelsen och 
Språkvårdsgruppen, en samarbets- 
organisation där bland andra Språk- 
rådet ingår. 

Akademiledamöterna Ellen Mattson, Eric M. Runesson och Anders Olsson.
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Stiftelsen Axel Hirschs  
testamentsfond
(Axel Hirsch pris)

Stiftelsen Bernhard och  
Malin von Beskows fond
(Beskowska stipendiet)

Stiftelsen Carl Åkermarks  
testamentsfond
(Carl Åkermarks stipendium till  
förtjänta artister inom svensk teater)

Stiftelsen C.B. Zibets fond
(Zibetska priset) 

Stiftelsen Dalén-Engqvists fond
(Gun och Olof Engqvists stipendium)

Stiftelsen Doblougska fonden
(Doblougska priset)

Stiftelsen Emma och  
Anders Zorns donationsfond
(Bellmanpriset)

Stiftelsen Eric och  
Ingrid Lilliehööks fond
(Eric och Ingrid Lilliehööks  
stipendium)

Stiftelsen Fonden för forskning  
i modern svenska och för svensk 
språkvård 
(Anslag)

Stiftelsen Fonden för Svenska  
Akademiens internationella  
förbindelser
(Anslag)

Stiftelsen Ida Bäckmans  
stipendiefond till Gustaf Frödings 
och Selma Lagerlöfs minne
(Ida Bäckmans stipendium)

Stiftelsen Ilona Kohrtz’  
testamentsfond
(Ilona Kohrtz’ stipendium)

Stiftelsen Kallebergerfonden,  
Tekla Hanssons och  
Gösta Ronnströms donation
(Kallebergerstipendiet)

Stiftelsen Karin och  
Arthur Elgstrands donationsfond
(Stipendium till Harry Martinsons 
minne)
 
Stiftelsen Karin och  
Karl Ragnar Gierows fond
(Kellgrenpriset, Karin Gierows pris, 
Stipendium ur Karin och Karl Ragnar 
Gierows donationsfond, Svenska 
Akademiens nordiska pris)
 
Stiftelsen Lena Vendelfelts  
Minnesfond
(Stipendium ur Lena Vendelfelts 
Minnesfond)

Förvaltade stiftelser

Stiftelsen Lydia och Herman  
Erikssons fond för stipendium till 
ung lovande lyriker eller författare
(Lydia och Herman Erikssons  
stipendium)
 
Stiftelsen Margit Påhlsons  
testamentsfond
(Margit Påhlsons pris)

Stiftelsen Ole och  
Ann-Marie Söderströms fond
(Ole och Ann-Marie Söderströms pris)

Stiftelsen Schullströmska  
Minnesfonden
(Schullströmska priset för barn- och 
ungdomslitteratur) 

Stiftelsen Signe Ekblad-Eldhs  
testamentsfond
(Signe Ekblad-Eldhs pris)
 
Stiftelsen Skriftställaren  
Birger Schöldströms fond
(Birger Schöldströms pris) 
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Intäkter
 
Svenska Akademiens uppdrag är att verka för det 
svenska språket och för litteraturen i Sverige och 
omvärlden. Verksamhetens intäkter består av avkast-
ning från investerat kapital, intäkter från rättigheter 
och förlagsverksamhet, fastighetsintäkter från andelar 
i handelsbolag, ersättning från Nobelstiftelsen samt 
bidrag från stiftelser med anknytning till Akademien 
för viss bokutgivning och stiftelseadministration.

Under 2021 ökade intäkterna från långfristiga vär-
depappersinnehav, utdelningar och räntor, med 27,9 
procent, delvis med anledning av uppskjuten vinst- 
utdelning från 2021. Resultatet från andelar i handels- 
bolag, som avser fastighetsinnehav, har däremot 
minskat något. Under 2021 fick Svenska Akademien 
en slutbetalning för överlåtelsen av Post- och Inrikes 

Tidningar till Bolagsverket som uppgick till 46 mkr. 
Det årliga bidraget från Nobelstiftelsen, för uppdraget 
att utse Nobelpristagare i litteratur, var oförändrat 
jämfört med tidigare år.

Kostnader
Kostnaderna för Svenska Akademiens löpande drift 
och stöd till litteraturen och språket får inte överstiga 
direktavkastningen från innehav av aktier och rän-
tebärande instrument. Denna princip är densamma 
som gäller för stiftelser och har sin grund i att den 
långsiktiga finansiella stabiliteten skulle äventyras om 
de underliggande kapitaltillgångarna avyttrades för att 
finansiera verksamheten.

De största utgiftsposterna under 2021 utgjordes av 
kostnader för personal och administration, ordboks-

Finansiell sammanfattning  
av räkenskapsåret 2021

Ekonomisk information

Avkastning
från investerat 
kapital 69 725 tkr
(50 %)

Kostnader för  
personal och 
administration  
28 852 tkr
(33 %)

Övrigt (övriga
hyresintäkter m.m.) 
2 163 tkr (2 %)

Övriga ända-
målskostnader
4 321 tkr (5 %)

Bidrag från anknutna
stiftelser avseende viss
bokutgivn. och admin. 
 4 625 tkr (3 %)

Ersättning från
Nobelstiftelsen
5 300 tkr (4 %)

Bokutgivningen 
10 692 (12 %)

Intäkter från
rättigheter och 
förlagsverksamhet
46 714 tkr (33 %)

Priser, stipendier, 
anslag och bidrag
11 498 tkr (13 %)

Ordboksverksamheten
21 388 tkr (25 %)

Fastighetsintäkter
från andelar i 
handelsbolag
11 925 tkr (8 %)

Nobelprisbedöm-
ningskostnader inkl. 
Nobelbibliotek 10 612 
tkr (12 %)

Fördelning intäkter Fördelning kostnader
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verksamheten, priser, stipendier, anslag och bidrag, 
Nobelprisbedömningskostnader inklusive Nobelbiblio-
tek, bokutgivningen samt övriga ändamålskostnader. 

Under 2021 har priser, stipendier, anslag och bidrag 
delats ut med ett totalt belopp om 11,5 mkr (föregå-
ende år 12,8 mkr) ur Akademiens medel. Det totala 
beloppet inräknat medel från de stiftelser som för-
valtas av Akademien uppgår till 19,3 mkr. Svenska 
Akademien har även i uppdrag att dela ut medel som 
finansieras av stiftelser och organisationer utanför 
Akademien. Under 2021 delades 2,1 mkr ut från dessa 
stiftelser och organisationer.

Under 2021 utökades bokutgivningen med fler och 
kostsammare volymer, personalkostnaderna ökade på 
grund av stigande pensionspremier och fler ledamöter 
i Akademien (samtliga stolar i Akademien är tillsatta 
sedan april 2021). Dessutom var kostnaden för juri-

diska utredningar och konsultationer högre än 2020, 
främst kopplat till Akademiens uppdrag att bevaka 
klassikerskyddet. Därtill utökades evenemangsutbudet 
under 2021 till digitala format. Sammantaget ökade 
kostnaderna med 13,8 procent jämfört med 2020.

Resultat
Resultatet exklusive realisationsresultat från värde-
papper för 2021 uppgick till 52,1 mkr 2021, jämfört 
med 7,8 mkr 2020. Den främsta anledningen till denna 
kraftiga ökning är slutbetalningen på 46 mkr för över-
låtelsen av Post- och Inrikes Tidningar. Ersättningen 
för denna rättighet uppgick under 2020 och 2019 till 
8 mkr per år och under 2018 till 13,4 mkr. Även den 
ökade direktavkastningen från värdepapper bidrog till 
det ökade resultatet.  

 

Flerårsöversikt (tkr)  2021 2020 2019 2018

Verksamhetens intäkter*  60 436 17 562 21 567 27 867

Verksamhetens resultat  -26 927 -59 179 -68 353 -69 834

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav  118 947 71 059 121 650 59 059

Beviljade stipendier och bidrag  11 498 12 802 11 006 14 753

Eget kapital  1 764 793 1 661 035 1 642 193 1 583 126

Eget kapital till marknadsvärde   2 444 766 2 040 900 1 991 737 1 736 561

Medeltal anställda  31 35 36 36

* I intäkterna ingår ersättning avseende   46 000 8 000 8 000 13 427 

Post- och Inrikes Tidningar, 2021 års  

ersättning avser slutbetalning om 46 000 tkr.

Resultat (tkr)  2021 2020 2019 2018

Årets resultat exkl. realisationsresultat  

från värdepapper  52 121* 7 835 195 -3 374
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Förvaltningen av värdepappersportföljen sker i 
Akademiinvest AB, ett bolag som är delägt av Svenska 
Akademien och har till uppdrag att med begrän-
sad risk uppnå en hög direktavkastning och en real 
värdesäkring av det förvaltade kapitalet. Vid sidan av 
sitt uppdrag för Svenska Akademien förvaltar Akade-
miinvest även tillgångar för sina två övriga delägare: 
Vitterhetsakademien och Uppsala Akademiförvaltning.

Placeringspolicy med höga krav  
på etik och hållbarhet

Förvaltningen styrs genom en placeringspolicy som 
fastställts av Svenska Akademien. Denna innehåller 
etiska och placeringsrelaterade riktlinjer för förvalt-
ningen samt klargör vilka tillgångar Svenska Akade-
miens kapital kan placeras i. Placeringspolicyn anger 
även ramar och risklimiter för de olika investeringar-
na. I förvaltningen beaktas OECD:s riktlinjer för multi-
nationella bolag och principerna i FN:s Global Com-
pact. Förvaltningen beaktar också de internationella 
konventioner som Sverige har undertecknat. Bedöm-
ningar av företag grundas på officiella granskningar, 
till exempel de som görs av AP-fondernas Etikråd.

Svenska Akademiens egna medel utgjorde 93,8 procent 
av den totala värdepappersportföljen och de anknutna 
stiftelsernas andel uppgick till 6,2 procent vid årets 
utgång.

Allokeringsprinciper
Aktieandelen i Akademiens portfölj tillåts variera 
mellan 40 och 70 procent. Resterande kapital är place-
rat i räntebärande tillgångar. Vid årets slut var mark-
nadsvärdet på värdepappersportföljen 2 346,2 mkr, 
varav svenska aktier utgjorde 63,5 procent, utländska 
aktier 6,8 procent och räntebärande tillgångar 29,5 
procent.

Förvaltningsresultat 2021
Marknadsutvecklingen var mycket gynnsam under 
2021. En ökad vaccinationsgrad och ett successivt 

öppnande av länders ekonomier skapade en god grund 
för fortsatt ekonomisk återhämtning och stigande 
avkastning på världens aktiemarknader. I många fall 
kompenserades dessutom aktieägarna för uteblivna ut-
delningar under föregående år, vilket ytterligare bidrog 
till det goda nettoresultatet. Den totala avkastningen 
på Svenska Akademiens värdepappersportfölj uppgick 
till 23 procent vid årets slut. 

Under året utvecklades Svenska Akademiens och 
stiftelsernas förmögenhet positivt till följd av en hög 
aktieandel och en gynnsam generell utveckling på 
aktiemarknaden. Det totalt förvaltade kapitalet i 
värdepapper uppgick vid årets slut till 2 346,2 mkr, 
vilket innebar en ökning av förmögenheten med 21,8 
procent under året. De direkta förvaltningskostnader-
na uppgick till 0,10 procent, varav 0,09 procent avsåg 
Akademiinvest AB. Nettoresultatet i förhållande till 
genomsnittligt kapital uppgick till 3,5 procent vid årets 
slut. 

Förvaltningsresultat i ett  
längre perspektiv

I ett längre perspektiv har den genomsnittliga årliga 
avkastningen på värdepappersportföljen med bred 
marginal överträffat målet om en real värdesäkring av 
kapitalet. 

Nettoresultatet, som framför allt utgörs av erhållna 
aktieutdelningar och ränteintäkter belastade med de 
direkta förvaltningskostnaderna, har ökat från 22,2 
mkr 1998 till 75,0 mkr totalt för Akademien och de 
anknutna stiftelserna vid utgången av 2021. De senaste 
årens låga ränteläge har medfört en fallande avkast-
ning på obligationsportföljen, vilket i huvudsak kunnat 
kompenseras genom stigande aktieutdelningar.

Framtidsutsikter
Tillväxten i den globala ekonomin under 2022 förvän-
tas avta men vara fortsatt god. Nuvarande utbudsstör-
ningar samt stigande löne- och energikostnader har 

Värdepappersportfölj  
och fastighetsinnehav
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dock inneburit en ökad inflation i många länder, vilket 
resulterat i stigande räntor. Om utbudsproblemen 
kvarstår i den globala ekonomin finns en betydande 
risk för att stigande räntor i kombination med den 
höga skuldsättningen i världens ekonomier påverkar 
efterfrågan negativt.  Fortsatta insatser för att komma 
till rätta med utbudsstörningarna är därmed nödvän-
diga. Hur framgångsrikt detta kan ske kommer att få 
en stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen 
under 2022 och därmed även för det finansiella resul-
tatet i Svenska Akademiens värdepappersportfölj.

Fastighetsinnehaven
Värdeutvecklingen i, och avkastningen från, Svenska 
Akademiens fastighetsbestånd spelar en viktig roll 
för den långsiktiga finansieringen av dess insatser 
för språket och litteraturen. De fastigheter som inte 

primärt används för Akademiens egna behov förvaltas 
i handelsbolaget Magna Fastigheter, som ägs till 99 
procent av Akademien och till 1 procent av Stiftelsen 
Emma och Anders Zorns donationsfond.    

Nettoomsättningen i Magna Fastigheter HB uppgick 
under 2021 till 25,0 mkr och resultatet efter finansiella 
poster till 12,0 mkr. Uthyrningsgraden var 97,6 procent 
och räntabiliteten på totalt kapital 6,0 procent. Fast-
ighetsbeståndets bedömda marknadsvärde uppgick 
till minst 839 mkr per bokslutsdagen (den största 
av handelsbolagets tre fastigheter värderades 2020 
medan de två andra värderades 2016). Därtill äger 
Fastighetsbolaget Salviigränd AB, ett helägt dotterbo-
lag till handelsbolaget, fastigheten Cephalus 11 som 
avyttrades i december 2021. Den nya ägaren tillträder 
fastigheten senast den 30 september 2022. 

Svenska aktier
(63,5 %)

Likviditet (0,2 %)Utländska  
räntebärande (2,3 %)

Utländska  
aktier (6,8 %)

Svenska  
räntebärande (27,2 %)

Fördelning värdepappersportföljen 2021-12-31
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Årsredovisning 2021
ORG.NR 262000-1111  

RÄKENSKAPSÅRET 2021-01-01–2021-12-31
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SVENSKA AKADEMIEN AVGER härmed årsredovisning 
för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2021. Årsre-
dovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Svenska Akademien har under 2021 bestått av Eric 
M. Runesson, Bo Ralph, Sture Allén, Anders Olsson, 
Ingrid Carlberg (fr.o.m. 15 april), Tomas Riad, Åsa 
Wikforss, Jesper Svenbro, Ellen Mattson, Peter  
Englund, Mats Malm, Per Wästberg, Anne Swärd, Steve 
Sem-Sandberg (fr.o.m. 15 april), Jila Mossaed, Kjell 
Espmark, Horace Engdahl och Tua Forsström.

Förvaltningsutskottet bereder beslut rörande  
Akademiens ekonomi och dess medelsförvaltning och 
har under 2021 bestått av Mats Malm (ordf.), Horace 
Engdahl, Bo Ralph, Eric M. Runesson, Peter Englund 
och Åsa Wikforss samt räntmästare Carina O Lindqvist 
(ständigt adjungerad).

Svenska Akademiens säte är i Stockholm.

Allmänt om verksamheten
Svenska Akademien, som instiftades 1786, har enligt 
sina stadgar som främsta uppgift att ”arbeta uppå 
svenska språkets renhet, styrka och höghet, så uti 
vetenskaper, som särdeles i anseende till skaldekonsten 
och vältaligheten”. På senare år har Akademien formu-
lerat detta ”Akademien ska verka för svenska språket 
och för litteraturen i Sverige och omvärlden”.

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

Svenska Akademien har varit mottagare av in-
täkterna från rättigheten att utge Post- och Inrikes 
Tidningar (PoIT). Enligt ett avtal från 2005 upplät 
Akademien under åren 2007–2017 rätten att ge ut PoIT 
till Bolagsverket. Avtalet förlängdes för de tre följande 
åren men därefter fanns inte möjlighet att upprätthålla 
intentionen i det ursprungliga avtalet. På Bolagsver-
kets initiativ tecknades därför i december 2019 ett 
avtal som innebar att Akademien den 1 januari 2021 
(tillträdesdagen) överlät PoIT tillsammans med samt-
liga immateriella rättigheter, rätten att ge ut PoIT och 

alla andra rättigheter knutna till PoIT:s verksamhet till 
Bolagsverket. Överlåtelsen har godkänts av regeringen. 
Köpeskillingen uppgick till 46 mkr som erlades den 4 
januari 2021.

Främjande av ändamålet och 
väsentliga händelser under 
verksamhetsåret
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, språkforskning, historiskt 
författarskap, teaterkonst samt bildningsfrämjande 
och allmänt kulturell verksamhet. 

Under året har totalt 11 498 tkr (f.å. 12 802 tkr) 
utdelats ur Akademiens medel, fördelat på 101 st. 
(f.å. 162 st.) priser, stipendier och anslag. (Det totala 
beloppet inräknat medel från stiftelserna Akademien 
förvaltar uppgår till 19 262 tkr.)

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

Svenska Akademien har under året bekostat ovan 
nämnda språkprojekt (SAOB, SAOL och SO) samt 
vidareutvecklingen av webbplatsen svenska.se. En ny 
utgåva av Svensk ordbok (SO) lanserades den 18 maj 
på svenska.se samt i en uppdaterad app för iOS och 
Android. Intresset för webbplatsen svenska.se ökar 
stadigt, webbplatsen hade över 6 miljoner besök under 
2021, vilket är en ökning med 2 miljoner jämfört med 
föregående år. I genomsnitt görs cirka 36 000 sökning-
ar per dag på svenska.se. Rekordet var den 29 april 
2021, dagen för nationella provet i svenska för gymna-
siet, då 73 873 sökningar gjordes.

Akademiens fria appar för SO och SAOL har sedan 
starten laddats ner över 321 000 respektive 1,67 miljo-
ner gånger. 

Under året har ordboksredaktionen i Lund publi-
cerat den sista delen av bokstaven V tillsammans med 
W, X, Y, Z och Å. Därmed har band 38 färdigställts. 
Arbetet med Ä har kommit halvvägs och en tredjedel 
av manuset till Ö har sammanställts. Planeringen inför 

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning
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revidering har fortsatt, liksom utvecklingen av redi-
geringsprogrammet och taggningen av ordbokstexten. 
Svenska Akademien har under året fastslagit att en 
revidering och harmonisering av SAOB efter färdig-
ställandet av bokupplagan vore av stort värde, men att 
Akademien inte kan bekosta en fortsatt verksamhet 
efter utgivningen av det sista bandet av SAOB år 2023, 
då intäkterna i och med slutbetalningen från Bolags-
verket avseende Post- och Inrikes Tidningar har upp-
hört. Akademien har påbörjat arbetet med att försöka 
finna nya finansiärer.

SVENSKA AKADEMIEN HAR under 2021 fortsatt 
utgivningen av sin klassikerserie med två nya utgåvor. 
I serien kallad Minnesbiblioteket har ingen utgivning 
skett det gångna året men den återupptas 2022. 
Därutöver har Akademien under 2021 bl.a. givit ut 
Börshuset. Från rådhus till hemvist för Svenska Akademien, 
författad av Fredric Bedoire, Nobelpriset – ett nytt sekel 
av Kjell Espmark samt en poesibok för barn med titeln 
En bro av poesi. Poesiboken skänktes till Sveriges alla 
sexåringar under hösten 2021. Antologin distribuera-
des via skolor med förskoleklasser, barnen fick ett eget 
exemplar att ta med sig hem och dessutom fick varje 
skola med förskoleklass ett antal exemplar att använ-
da i undervisningen. Produktionen av En bro av poesi 
har skett i samarbete med En bok för alla, Skolverket 
och Läsrörelsen. För idé och urval stod Ann Boglind 
och Anna Nordlund. Akademien har använt medel ur 
Stiftelsen Doblougska fonden, som är en stiftelse med 
Akademien som förvaltare, för att bekosta produktio-
nen av poesiboken.

Lördagen den 28 augusti 2021 medverkade Akademien 
vid Stockholms bokhelg i Gamla stan med program-
punkter om årets bokutgivning.

SVENSKA AKADEMIEN HAR under året varit huvud- 
finansiär av Litteraturbanken, ideell förening.  
Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur 
och andra texter av vikt för vår förståelse av det litte-
rära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt på webb-
platsen litteraturbanken.se för lustläsare och forskare, 
lärare och elever, studenter och bibliotek. 

Under våren 2021 ställdes Akademiens evenemang 
om till digitala format. I februari arrangerades en 
”Kväll på Svenska Akademien” om Nobelpristagaren 
Samuel Beckett. Horace Engdahl, Karl Dunér och 
Yukiko Duke samtalade varvat med musikinslag efter 

ett program sammansatt av Anders Lagerqvist och 
Horace Engdahl. Arrangemanget finns tillgängligt 
på Akademiens webbplats. Utdelningen av Svenska 
Akademiens nordiska pris för år 2020 till Rosa Liksom 
och för 2021 till Eldrid Lunden sammanfördes till en 
ceremoni. Rosa Liksoms tacktal och Tua Forsströms 
hyllningstal till Eldrid Lunden spelades in i Helsingfors 
i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Fin-
land. Evenemanget finns att ta del av på webbplatsen. 
Den 24 november genomfördes ”Salonger med musik. 
Ett svep över 1800-talets Europa”, också inom ramen 
för programserien ”Kväll på Svenska Akademien”. Nu 
med efterlängtad publik i Börssalen. Medverkande var 
Eva Öhrström och Horace Engdahl som höll föredrag,  
Tessan-Maria Lehmussaari, sång, Silja Levander,  
piano samt Hannes Meidal, recitation. 

SVENSKA AKADEMIEN VAR mellan 2016 och 2020  
huvudman för utvecklingsprojektet ”Intensivutbild-
ning i svenska för nyanlända skolelever”, Intensiv- 
svenska. Under åren 2016–2019 finansierades projektet 
med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs 
Stiftelse. Forskare vid Stockholms universitet samt 
rektorer och lärare från ett antal skolor samverkade 
för att utveckla en ny utbildningsmodell för effektiv 
undervisning i svenska språket för nyanlända i gym-
nasieåldern. Modellen har fallit mycket väl ut, lärarna 
är mycket nöjda och elevernas betyg har gått upp och 
närvaron ökat. Projektet avslutades 2020 men lever 
vidare genom flera avknoppningar, namnet ”Intensiv- 
svenska” har behållits som ram för utbildningsmodellen.

SVENSKA AKADEMIEN har att bevaka det s.k. klassi-
kerskyddet enligt lag (se 51 § upphovsrättslagen och 
6 § upphovsrättsförordningen). För att sköta detta 
uppdrag påbörjade Akademien 2019 en rättslig process 
mot de ideella föreningarna Nordfront och Nordiska 
Motståndsrörelsen (Patent- och marknadsdomstolen, 
Stockholms tingsrätt, mål nr PMT 17286-19). Fören-
ingarna har på sin hemsida införlivat klassiska verk så 
att risk uppstår att verken uppfattas ge legitimitet åt 
budskap som kan innebära bl.a. hets mot folkgrupp. 
Akademien anser att klassikerskyddet där- 
igenom överträds. Akademien yrkade därför under 
2020 att föreningarnas användning av verken ska 
förbjudas vid vite. I en dom den 15 april 2021 har 
Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tings-
rätt intagit ståndpunkten att skyddet inte omfattar 
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sammanhanget för återgivningen. Akademien anser 
inte att domstolens domskäl är övertygande, i synner-
het inte när det gäller verksanvändning som ett led i 
brottslig verksamhet. Akademien har ändå beslutat 
att inte överklaga domen. Den bättre ordningen är att 
riksdag och regering tar ställning till om domstolens 
avgränsning av skyddet är godtagbart eller om ett för-
tydligande av lagskyddet behövs. Svenska Akademien har i 
slutet av april 2021 till Kronofogden inbetalt  
1 496 951 kr, vilket avser motpartens rättegångskost-
nader (nedsättning enligt 3:6 UB KFM 9679-2021). 
Akademiens begäran om att få ersättning för sina 
advokatkostnader i samband med att talan fördes mot 
Nordiska Motståndsrörelsen och Nordfront avslogs av 
Justitiedepartementet i juni 2021.

ENLIGT ETT AVTAL MED Stockholms stad tecknat 1914 
disponerar Akademien del av Börshuset mot ett för all 
framtid erlagt engångsbelopp. Andra ytor disponeras 
enligt senare ingångna avtal mot löpande hyres- 
betalningar. Akademien och staden inledde 2020  
diskussioner om förutsättningarna för en långsiktig 
och ändamålsenlig lösning av hur Börshuset bör nytt-
jas och ägas i framtiden. 

SVENSKA AKADEMIEN HAR även under 2021 fortsatt 
sitt förnyelse- och reformarbete. Kostnaden för jurid- 
iska utredningar och konsultationer har under 2021 
uppgått till 2,8 mkr och 0,4 mkr för kommunikations- 
och organisationsrådgivning.

Placeringspolicy

Svenska Akademien förvaltar sitt kapital tillsammans 
med de anknutna stiftelsernas kapital dels genom värde-
pappersförvaltning som sköts av Akademiinvest AB, i ett 
värdepapperskonsortium, dels genom fastighetsägande 
huvudsakligen i Magna Fastigheter HB med dotter- 
bolaget Fastighetsbolaget Salviigränd AB. Fastigheten 
på Salviigränd, Stockholm Cephalus 11, såldes i decem-
ber 2021, överlåtelsen till nya ägaren kommer att ske 
senast 30 september 2022. De anknutna stiftelserna 
är 22 (f.å. 22) till antalet och har ett sammanlagt eget 
kapital på cirka 157 mkr (f.å. 156 mkr). 

ENLIGT TILLÄMPAD PLACERINGSPOLICY ska förmö-
genheten 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 be-
gränsningar för olika typer av placeringar. Placerings-
föreskrifterna innehåller t.ex. regler för fördelning 
mellan räntebärande och aktierelaterade placeringar 
och för storleken av placeringar i enskilt värdepapper. 
Sedan 2019 är nivån vad gäller svenska och utländska 
aktier och aktierelaterade instrument i värdepapper-
sportföljen maximerad till 70 %. Samma år infördes 
ett tillägg i placeringsföreskrifterna vad gäller etiska 
placeringar som innebär att placeringarna ska ske med 
utgångspunkt från bl.a. OECD:s riktlinjer för multina-
tionella företag och de principer som sammanfattas i 

Årsredovisning

Flerårsöversikt (tkr)  2021 2020 2019 2018

Verksamhetens intäkter*  60 436 17 562 21 567 27 867

Verksamhetens resultat  -26 927 -59 179 -68 353 -69 834

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav  118 947 71 059 121 650 59 059

Beviljade stipendier och bidrag  11 498 12 802 11 006 14 753

Eget kapital  1 764 793 1 661 035 1 642 193 1 583 126

Eget kapital till marknadsvärde   2 444 766 2 040 900 1 991 737 1 736 561

Medeltal anställda  31 35 36 36

* I intäkterna ingår ersättning avseende   46 000 8 000 8 000 13 427 

Post- och Inrikes Tidningar, 2021 års  

ersättning avser slutbetalning.
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FN:s Global Compact. Bedömningarna ska grundas på 
officiella granskningar, t.ex. de som görs av AP-fonder-
nas Etikråd.

SVENSKA AKADEMIEN FINANSIERAR den löpande 
verksamheten med direktavkastning från värdepapper 
(d.v.s. utdelningar och räntor på aktier respektive ränte-
bärande instrument), i analogi med den finansiering 
som är bruklig för stiftelser. Realisationsresultatet, 
d.v.s. nettot av realisationsvinster och realisationsför-
luster, som uppkommer genom avyttringar av värde-
papper inom värdepapperskonsortiet, används inte för 
att bekosta verksamheten. I tabellen nedan framgår 
resultatet, realisationsresultatet exkluderat, de senaste 
fyra åren.

  

Förväntad framtida utveckling 
samt väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer  
Utvecklingen på de finansiella marknaderna under 2021 
var god. Den kraftfulla återhämtningen i den globala 
ekonomin – som påbörjades redan i mars 2020 – höll i 
sig under året, väl understödd av en mycket expansiv 
finans- och penningpolitik i många länder samt en 
ökande vaccinationsgrad. De gynnsamma ekonomiska 
förutsättningarna avspeglades i en god vinsttillväxt 
i företagen, vilket bidrog till en positiv utveckling av 
Svenska Akademiens utdelningsbara medel under året. 

UTSIKTERNA FÖR DEN ekonomiska utvecklingen 2022 
är mer osäkra. I många länder har inflationen stigit till 
höga nivåer. Det finns en risk att inflationen blir  
bestående och att centralbankerna därmed tvingas 
höja räntorna. Den globala skuldsättningen är dess- 
utom mycket hög, vilket skulle förvärra ett scenario 
med stigande räntor genom att leda till en kraftigt 
minskad efterfrågan i den globala ekonomin. 

VÄRDEPAPPERSKONSORTIETS totalavkastning 
uppgick till 23 % 2021, direktavkastningen baserad på 
det utgående kapitalet till 3,2 %. Det goda resultatet 
kan framför allt hänföras till ökade aktieutdelningar.  
Trots en viss uppgång i marknadsräntorna under 
2021 kvarstår utmaningen att upprätthålla en rimlig 
löpande avkastning på placeringstillgångarna, då 
ränteintäkterna på obligationer förutses vara fortsatt 
fallande under 2022. 

 

Resultat (tkr)  2021 2020 2019 2018

Årets resultat exkl. realisationsresultat  

från värdepapper  52 121* 7 835 195 -3 374

* I beloppet ingår slutbetalningen  

avseende Post- och Inrikes Tidningar,  

en intäkt om 46 000 tkr.
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Belopp i SEK Not 2021-01-01- 2020-01-01- 

  2021-12-31 2020-12-31

Verksamhetens intäkter

Nettoomsättning 3 48 370 829 8 669 630

Bidrag 4 9 925 209 6 790 020

Övriga intäkter 5 2 140 243 2 102 289

Summa verksamhetens intäkter  60 436 281 17 561 939

Verksamhetens kostnader

Ändamålskostnader 8, 9  

 Lämnade priser, bidrag, anslag och stipendier  -11 497 529 -12 802 215

 Övriga ändamålskostnader 6 -47 013 276 -36 499 642 

Administrationskostnader 7, 8, 9 -28 852 449 -27 438 904

Summa verksamhetens kostnader  -87 363 254 -76 740 761

   

Verksamhetens  resultat  -26 926 973 -59 178 822

Resultat från finansiella poster

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav 10 118 946 648 71 058 526

Resultat från andelar i handelsbolag 11 11 925 111 12 612 007

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 24 727 0

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 13 -2 451 -21 358

Förvaltningskostnader  -2 584 514 -3 247 800

Summa resultat från finansiella poster  128 309 521 80 401 375

   

Resultat efter finansiella poster  101 382 548 21 222 553

Skatt på årets resultat 14 -2 624 184 -2 380 670

   

Årets resultat  98 758 364 18 841 883

Resultaträkning

Årsredovisning
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Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrättigheter 15 600 000 600 000

  600 000 600 000

Materiella anläggningstillgångar 16

Byggnader och mark  34 944 385 36 005 207

Inventarier, verktyg och installationer  9 883 926 9 344 934

Investeringar i annans fastighet   86 261 258 767

  44 914 572 45 608 908

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i handelsbolag 17 175 486 215 170 491 104

Andelar i intresseföretag  

och gemensamt styrda företag 18 80 000 80 000

Andelar i bostadsrätter 19 24 525 742 24 525 742

Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 1 511 183 965 1 391 799 782

Uppskjuten skattefordran  – 329 584

  1 711 275 922 1 587 226 212

Varulager

Färdiga varor eller handelsvaror  463 428 596 479

  463 428 596 479

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  367 879 313 519

Fordringar hos koncernföretag  5 140 397 4 497 825

Övriga fordringar  1 394 976 1 684 938

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  7 656 284 7 998 759

  14 559 536 14 495 040

Kassa och bank  14 487 566 31 995 681

  14 487 566 31 995 681

   

Summa omsättningstillgångar  29 510 530 47 087 200

   

Summa tillgångar  1 786 301 024 1 680 522 320 

Balansräkning
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Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

 

Bundet eget kapital

Akademikapital  296 196 100 285 078 056

Övriga donationer  47 758 265 41 197 596

  343 954 365 326 275 652

Fritt eget kapital 

Ändamålsbestämda medel  15 732 454 15 285 773

Balanserat resultat  1 405 106 676 1 319 473 707

  1 420 839 130 1 334 759 480

   

Summa eget kapital  1 764 793 495 1 661 035 132

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 2  766 481 2 741 267 

Uppskjuten skatteskuld  127 760 –

Summa avsättningar  2 894 241 2 741 267

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  2 492 629 1 750 946

Beviljade ej utbetalda bidrag och stipendier  2 666 517 1 124 908

Aktuella skatteskulder  852 752 1 232 419

Övriga skulder  2 874 294 2 704 303

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  9 727 096 9 933 345

Summa kortfristiga skulder  18 613 288 16 745 921

   

Summa eget kapital och skulder  1 786 301 024 1 680 522 320

Balansräkning forts.

Årsredovisning
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Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Förändringar i eget kapital

 
 Akademi- Övriga Ändamåls- Balanserat Summa
 kapital donationer bestämda resultat eget kapital
   medel

Belopp i SEK     

Ingående eget kapital 285 078 056 41 197 596 15 285 773 1 319 473 707 1 661 035 132 

2021-01-01

Omföring resultat innevarande år 

Årets resultat  -63 152 446 681 98 374 834 98 758 363

Tillkommande donation/bidrag

Donation förmån för kultur-  

och personhistoria  5 000 000   5 000 000

Kapitalisering

Akademien 11 118  044   -11 118 044 –

Övriga fonder  1 623 821  -1 623 821 –

Utgående eget kapital  

2021-12-31 296 196 100 47 758 265 15 732  454 1 405 106 676 1 764 793 495

 

Belopp i SEK   2021-12-31  2020-12-31

Övriga bundna donationer

Blomska fonden   327 104  314 826

H Schücks fond   481 239  507 484

Assarssons donation   16 353 273  15 739 435

Lars Forsbergs donation   25 596 649  24 635 850 

Donation förmån för kultur-  

och personhistoria   5 000 000  –

Summa ändamålsbestämda medel   47 758 265  41 197 596

Belopp i SEK   2021-12-31  2020-12-31

Ändamålsbestämda medel

Blomska fonden   110 088  80 428

G Bonnier donation   9 476 683  9 512 836

A Sjöstedts fond   1 514 932  1 471 521

Assarssons donation   1 932 627  2 296 512

Milles/Hedberg   29 127  23 980

Lars Forsbergs donation   2 293 795  1 900 496

Donation förmån för kultur- och personhistoria   375 202  –

Summa ändamålsbestämda medel   15 732 454  15 285 773
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Not 1. Redovisningsprinciper och 
värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). 

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  
Årsre dovisningslagen 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 förknip-
pade med transaktionen och när inkomsten kan be-
räknas på ett tillförlitligt sätt. Utdelning redovisas när 
aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA
Kortfristiga ersättningar till anställda i Svenska Aka-
demien utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, 
betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersätt-
ningar 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 förmånsbestäm-
da och avgiftsbestämda pensionsplaner.

AVSÄTTNING 
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som 
är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räken-
skapsår och som på balansdagen är säkra eller sanno-
lika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den 
tidpunkt då de ska infrias.

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

Aktuell skatt. Aktuell skatt beräknas på det skatteplikt-
iga 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 på balans-
dagen. 

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. 

AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar re-
dovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumu-
lerade 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 redo-
visas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid 
avyttring av en materiell anläggningstillgång redovisas 
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekost-
nad. Byggnaderna har fördelats på komponenter enligt 
följande:

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

Noter

Årsredovisning
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NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV FINANSIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Vid varje balansdag bedömer Svenska Akademien om 
det finns någon indikation på nedskrivningsbehov 
i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. 
Portföljvärdering tillämpas. Nedskrivning sker om 
värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning 
redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga 
värdepapper och fordringar som är anläggningstill-
gångar. Nedskrivningsbehovet prövas för aktier och 
andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstill-
gångar som är väsentliga. 

VARULAGER
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet 
är det uppskattade försäljningspriset i den löpande 
verksamheten efter avdrag för uppskattade kostnader 
för färdigställande och för att åstadkomma en försälj-
ning. Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning 
av först in, först ut-metoden (FIFU) och inkluderar 
kostnader som uppkommit vid förvärvet av lagertill-
gångarna och transport av dem till deras nuvarande 
plats och skick. 

STIPENDIER OCH BIDRAG
Utbetalda stipendier och bidrag redovisas över resultat- 
räkningen.

DONATIONER
Svenska Akademien har som princip att donerade 
medel avsedda för specifika ändamål redovisas direkt 
mot eget kapital.

KAPITALISERING
För att inflationsskydda kapitalet har uppräkning skett 
för 2021 av det ingående kapitalet motsvarande KPI 
(3,9 %).

DEFINITION AV NYCKELTAL
Eget kapital till marknadsvärde
Eget kapital summerat med skillnaden mellan bok-
förda värdet på andra långfristiga värdepapper och 
marknadsvärde.

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 nedskrivningsbehovet. 
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre 
än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvin-
ningsvärdet. 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 om återföring bör 
göras.

I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och 
återföringar av nedskrivningar inom rörelseresultatet.

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Svenska Akademiens värdepapper förvaltas i Svenska 
Akademiens värdepapperskonsortium. Vid värdering 
till lägsta värdets princip 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 
bokslutsdatum.

Finansiella instrument redovisas enligt reglerna i 
K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån 
anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräk-
ningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar, kortfristiga placeringar och leveran-
törsskulder.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att få 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.
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Not 2. Viktiga uppskattningar  
och bedömningar
För att upprätta redovisningen enligt Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3) och god redovisningssed krävs att det görs be-
dömningar och antaganden som påverkar i bokslutet 
redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader 
samt övrig information. Dessa bedömningar och anta-
ganden baseras på historiska erfarenheter samt andra 

Not 3. Nettoomsättning
 

Belopp i SEK  2021 2020

Intäkt Post- och Inrikes Tidningar (2021 för slutbetalning) 46 000 000 8 000 000

Intäkt avseende En bro av poesi (ersättning från Skolverket  

för distribution och klassuppsättningar)  1 656 509 –

Intäkter av rättigheter och förlag  714 320 669 630

Summa Nettoomsättning  48 370 829 8 669 630

Not 4. Bidrag
 

Belopp i SEK  2021 2020

Bidrag från Nobelstiftelsen  5 300 000 5 300 000

Adminstrationsbidrag stiftelserna  590 020 590 020

Bidrag från Stiftelsen Doblougska fonden  4 035 189 900 000

Summa Bidrag  9 925 209 6 790 020

Not 5. Övriga intäkter
 

Belopp i SEK  2021 2020

Hyresintäkter  1 932 923 2 100 189

Övrig intäkt  207 320 2 100

Summa Övriga rörelseintäkter  2 140 243 2 102 289

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.

Årsredovisning
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Not 6. Övriga ändamålskostnader
 

Belopp i SEK  2021 2020

Ordboks- och bokutgivningskostnader

Personalkostnader och utbetalda arvoden  16 565 634 14 588 822

Avskrivningar  – 18 320

Digitalisering och indexering av SAOB  437 913 592 783

Övriga kostnader  15 076 228 7 427 956

Summa  32 079 775 22 627 881

Nobelbiblioteks- och prisbedömningskostnader

Personalkostnader och utbetalda arvoden  5 570 654 6 071 389

Lokalkostnad  2 037 000 2 005 000

Kostnad böcker, tidskrifter, databas och datasystem  1 477 513 1 060 305

Avskrivningar  35 868 16 965

Övriga kostnader  1 491 388 1 434 236

Summa  10 612 423 10 587 895

Fastighetskostnader

Avskrivningar  353 244 422 600

Övriga kostnader  881 704 658 562

Summa  1 234 948 1 081 162

Akademisammankomster/ 

Högtidsdagen/Kvällar på Akademien

Personalkostnader och utbetalda arvoden  435 176 79 837

Övriga kostnader  2 069 751 597 140

Summa  2 504 927 676 977

Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever

Personalkostnader och utbetalda arvoden  – 718 529

Övriga kostnader  – 4 411

Summa  – 722 940

Språkkommunikation/språkkommitté

Personalkostnader och utbetalda arvoden  581 203 802 787

Summa  581 203 802 787

   

Summa Ändamålskostnader  47 013 276 36 499 642
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Not 7. Administrationskostnader
 

Belopp i SEK  2021 2020

Personalkostnader och utbetalda arvoden  18 200 079 16 361 756

Kommunikations- och organisationskostnader  1 502 663 2 885 213

Avskrivningar  1 255 488 1 171 140

Fastighetskostnader  2 580 306 1 715 031

Advokatkostnader  2 757 768 1 249 657

Övriga kostnader  2 556 145 4 056 107

Summa Administrationskostnader  28 852 449 27 438 904

Not 8. Personalkostnader
 

  2021 2020

Medeltal anställda

Stockholm  13 16

Lund  18 19

Summa Medelantal anställda  31 35

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Ledamöter  5 894 545 5 338 808

Visstidsanställda  710 665 604 070

Ständig sekreterare  1 566 240 1 486 544

Anställda  17 514 194 17 213 734

Summa  25  685 644 24 643 156

Sociala kostnader  8 461 185 7 314 168

Pensionskostnader till ständig sekreterare  3 482 828 3 139 919

Pensionskostnader övriga  2 911 939 2 593 115

Totala löner, sociala kostnader och pensionskostnader 40 541 596 37 690 358

Övriga personalkostnader  811 149 932 761

Totala Personalkostnader  41 352 745 38 623 119

Årsredovisning
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Not 9. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
  

Belopp i SEK  2021 2020

Byggnader  1 018 813 1 099 476

Markanläggningar  13 666 13 666

Inventarier  439 614 343 377

Investeringar i annans fastighet  172 506 172 506

Summa Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 1 644 599 1 629 025

Not 10. Resultat från långfristiga värdepappersinnehav
  

Belopp i SEK  2021 2020

Utdelningar och räntor värdepapper  63 567 201 49 700 453

Premier optioner  10 488 009 15 029 312

Återköp optioner  -1 745 836 -4 677 793

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav  46 637 274 11 006 554

Summa Resultat från långfristiga värdepappersinnehav 118 946 648 71 058 526

Arvodesnivåer för ledamöternas kommittéarbete eller liknande:  SEK

Allmänt kommittéarvode  10 000  per månad

Direktör (ordförande)  11 500  per kvartal

Kansler (vice ordförande)  8 000 per kvartal

Förvaltningsutskotttet  7 500 per kvartal

Nobelkommittén ordförande 56 250 per kvartal

 övriga ledamöter 43 750 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 refererensgrupp 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

 



90    SVENSKA AKADEMIEN 2021 

Not 11. Resultat från andelar i handelsbolag
  

Belopp i SEK  2021 2020

Hyresintäkter i handelsbolag  24 751 892 24 255 056

Fastighetskostnader i handelsbolag  -12 826 781 -11 643 049

Summa Resultat från andelar i handelsbolag  11 925 111 12 612 007

Not 12. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
  

Belopp i SEK  2021 2020

Kursdifferenser  24 727 –

Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 24 727 –

Not 13. Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
  

Belopp i SEK  2021 2020

Räntekostnader  -2 451 -20 356

Kursdifferenser  – -1 002

Summa Övriga räntekostnader och liknande poster  -2 451 -21 358

Not 14. Skatt på årets resultat
  

Belopp i SEK  2021 2020

Aktuell skatt  -2 166 840 -2 501 491

Uppskjuten skatt  -457 344 120 821

Skatt på årets resultat  -2 624 184 -2 380 670

Not 15. Hyresrättigheter
  

Belopp i SEK  2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde  600 000 600 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  600 000 600 000

Årsredovisning
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Not 16. Materiella anläggningstillgångar
 

Belopp i SEK  2021-12-31 2020-12-31

BYGGNADER OCH MARK

Ingående anskaffningsvärde  52 370 348 52 370 348

Inköp  – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  52 370 348 52 370 348

Ingående avskrivningar  -16 365 141 -15 237 259

Årets avskrivningar  -1 060 822 -1 127 882

Utgående ackumulerade avskrivningar  -17 425 963 -16 365 141 

Utgående redovisat värde  34 944 385 36 005 207

Bokfört värde byggnader  25 142 827 26 203 649

Bokfört värde mark  9 801 558 9 801 558

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ingående anskaffningsvärde  23 581 114 23 085 072

Inköp  950 264 496 042

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  24 531 378 23 581 114

Ingående avskrivningar  -14 236 180 -13 907 543

Årets avskrivningar  -411 272 -328 637

Utgående ackumulerade avskrivningar  -14 647 452 -14 236 180

Utgående redovisat värde  9 883 926 9 344 934

I utgående redovisat värde ingår ej avskrivningsbar  

konst på 9 189 641 kronor (f.å. 8 962 641 kronor).

INVESTERINGAR I ANNANS FASTIGHET

Ingående anskaffningsvärde  6 450 128 6 450 128

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  6 450 128 6 450 128

Ingående avskrivningar  -6 191 361 -6 018 855

Årets avskrivningar  -172 506 -172 506

Utgående ackumulerade avskrivningar  -6 363 867 -6 191 361

Utgående redovisat värde  86 261 258 767
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Not 17. Andelar i handelsbolag
 

Belopp i SEK  2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde  170 491 104 179 659 097

Årets värdeförändring  11 925 111 12 612 007

Ägaruttag  -6 930 000 -21 780 000

Utgående redovisat värde  175 486 215 170 491 104

Not 20. Andra långfristiga värdepappersinnehav
 

Belopp i SEK  2021-12-31 2020-12-31

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde  1 391 799 782 1 371 856 190

Årets anskaffningar  463 213 043 235 704 862

Försäljningar  -343 828 860 -215 761 270

Utgående redovisat värde  1 511 183 965 1 391 799 782

Marknadsvärde  2 191 156 992 1 771 664 847

Not 19. Andelar i bostadsrätter
 

Belopp i SEK  2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde  24 525 742 24 525 742

Utgående redovisat värde  24 525 742 24 525 742

Not 18. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 

Belopp i SEK  2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde  80 000 80 000

Avyttringar  – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  80 000 80 000

Ingående nedskrivningar  – –

Avyttringar  – –

Utgående ackumulerade nedskrivningar  – –

Utgående redovisat värde  80 000 80 000

Årsredovisning
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Not 21. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
 

Belopp i SEK  2021-12-31 2020-12-31

Avsättningar utanför tryggandelagens regelverk

Ingående vid årets början  2 741 267 2 770 370

Belopp som tagits i anspråk  25 214 -29 103

Summa  2 766 481 2 741 267

Not 22. Ställda säkerheter
 

Belopp i SEK  2021-12-31 2020-12-31

Pantsatta obligationer  57 244 862 57 145 221

Summa egna skulder och avsättningar  57 244 862 57 145 221

Not 23. Eventualförpliktelser
 

Belopp i SEK  2021-12-31 2020-12-31

Skulder i handelsbolag  95 017 111 94 703 705

Summa  95 017 111 94 703 705

Not 24. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 

År 2024 inleder Svenska Akademien arbetet med en uppdaterad version av SAOB. Den totala 

kostnaden är 100 miljoner kronor, varav Svenska Akademien står för 45 miljoner kronor. Resterande 

kostnader täcks av Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Svenska litteratursällskapet i Finland,  

Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond.
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Svenska Akademien, org.nr 262000-1111

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 
Akademien för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av Svenska Akademiens finansiella 
ställning per den 31 december 2021 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 
Revisorernas 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 

Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen. Det är styrelsen som har ansvaret för denna 
andra information. 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. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av Svenska Akademiens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den 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 styrelsen 
avser att upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra 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 oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas 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 felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder 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 oegentlig-
heter 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 styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de in-
hämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden 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 Svenska 
Akademien inte längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen 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. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Svenska Akademien för år 
2021. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i 
strid med årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas 
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. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande, 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 för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
Svenska Akademien. 

• på något annat sätt handlat i strid med 
årsredovisningslagen. 

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 räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen 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. 

 
Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska 
underskrifter 

Ernst & Young AB 
 
 
Jens Karlsson                                      Suzanne Messo 
Auktoriserad revisor                          Auktoriserad revisor 
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