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Fotografregister

Dikten ”Dammet ryker på vägarna” improviserade Tomas Tranströmer i mitt exemplar av 17 dikter
sensommaren 1955. Han och jag hade nyligen lärt känna varandra. Vid detta tillfälle befann vi oss i mitt
rum i en våning på Gärdet. Den tidigare utsikten över fältet och vattnet bort mot Djurgården hade
skymts av flygstabens tegelbygge. Den dominerande möbeln i rummet var en bokhylla som gick upp till
taket. Det är diktens yttre utgångspunkter.
Mumlet ur bokhyllan, den snabbt materialiserade käpphästen och blåsten ur den öppnade boken
känner vi igen som genuint tranströmerska fenomen.

Dammet ryker på vägarna så här års.
Flygstaben skymmer utsikten.
Men härinne i rummet hör man mumlandet
från bokhyllan – så många författare men ingen hör den andres röst.
En käpphäst passerar blixtsnabbt genom rummet.
Vem såg den? Men ingen ser den andres käpphäst.
Slå inte upp en bok! Det blåser ur den så att håret fl addrar.
Kjells vän förf. befl äckade sidan.

Kjell Espmark
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Tidigare opublicerad dikt av Tomas Tranströmer
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2019 års högtidssammankomst har präglats
av en osedvanlig spännvidd av perspektiv
och insikter. Ett traditionsenligt utdrag
ur årets minnesteckning har kombinerats
med det föga traditionsenliga antalet fyra
inträdestal – så många inträden samtidigt
har inte förekommit sedan den 5 april år
1786. Årets högtidssammankomst har rymt
förtätade och tankeväckande överväganden,
inte minst om språkets och litteraturens vägar
att möta det främmande, om förebilder och
avsteg, om språk, litteratur och vetande, om
verklighetens och litteraturens sanningar och
osanningar. Vi gläder oss åt att gå vidare med
de frågorna, och andra, under kommande år.
Jag känner mig hedrad av att ha fått införa de
fyra nya ledamöterna i kväll och Akademien
är att lyckönska. En mångfald av perspektiv
och erfarenheter behövs för en komplex
verksamhet.

fter ett turbulent 2018 tillkom
i januari tre nya ledamöter och
Akademiens arbete återvände till
något som mer liknar normaltillstånd, men
ett normaltillstånd präglat av reflektion över
de egna arbetsformerna. Nobelprisarbetet
försiggick på ovanligt vis, inte bara i det att
både 2018 och 2019 års priser delades ut.
Akademien har alltid anlitat utomstående
experter, och i år prövades en ny form med
externa ledamöter i Nobelkommittén för
att bredda sakkunskapen. Nobelprisarbetet
styrs aldrig av politiska hänsyn, men valet av
pristagare kan få politiska effekter. Detta år
var båda pristagarna kontroversiella, men på
olika sätt och av olika skäl.
Akademiens projekt ”Intensivutbildning i
svenska för nyanlända skolelever”, finansierat
av Wallenbergstiftelserna, är inne på sitt
fjärde år. Projektet inbegriper en rad skolor
och har utvecklat en framgångsrik modell för
effektiv språkutbildning. Arbetet inriktas nu
mot att sammanfatta resultaten och skapa
lösningar för att möta det stora intresse som
visas i skolor och kommuner över hela landet.
I oktober lämnade oss herr Malmqvist, den
äldste bland ledamöterna. Göran Malmqvist
trotsade med typisk egenvilja sina krämpor
i en för Akademien svår situation, och in
i det sista delade han med sig av briljanta
översättningar och betraktelser. Några
dagar dessförinnan hade också tidigare
ständiga sekreteraren Sara Danius gått bort,
obarmhärtigt tidigt. Vi möttes aldrig som
kolleger i Akademien, däremot som kolleger
vid universitetet. Hennes intellekts skärpa
och hennes tankes vidd utmärkte henne
bland oss andra litteraturvetare, och som
ständig sekreterare framträdde hon med stark
lyskraft också i en svår tid.

N

Ständige sekreterarens berättelse
vid Svenska Akademiens
högtidssammankomst 2019

är de av stiftaren utsedda männen
tog sitt inträde för 233 år sedan
var det i en ung Akademi som stod
inför uppgiften att finna sina former. När nu
fyra kvinnor tar inträde är det i en gammal
Akademi som är i färd med att ompröva sina
former. Under de senaste åren har Akademiens stadgar förtydligats och justerats.
Funktioner och arbetsprocesser har bearbetats och preciserats i interna styrdokument,
och de olika delarna av verksamheten har
förts närmare varandra. Akademien har också
strävat efter tydlighet utåt, mest påtagligt
genom en årlig verksamhetsberättelse. Vi har
haft starkt stöd av experter utifrån: för det
organisatoriska arbetet professor Christer
Sandahl som nu avslutar sitt arbete, för annan
analys och rådgivning Lars Adlersson och
Annika Sönnerberg.
Traditioner ger en form av stabilitet
– omprövning av traditionerna ger en annan.
Akademien fortsätter sitt förnyelse- och
reformarbete under 2020 och värnar samtidigt
sin autonomi, sin egenart och sina traditioner.

»

Svenska Akademien har inte varit fulltalig vid detta bord på decennier.
Det blev den inte i kväll heller, men det är med djup glädje jag konstaterar
att det inte är långt ifrån.
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nder året har Akademiens
bokutgivning fått några vackra
tillskott. I klassikerserien har
utkommit drottning Kristinas Maximer,
översatta, kommenterade och introducerade
av herr Engdahl. I Minnesbiblioteket har
Bertil Malmbergs minnesteckning över
poeten Edvard Bäckström utgivits med
inledning av herr Wästberg, som även svarar
för årets julbok, med titeln Läsebok. Julboken
kommer att delas ut till alla här närvarande
efter sammankomsten. Sist men inte minst
har Svenska Akademiens Ordbok, häfte
394–398 Vrett–väva utkommit. För den som
undrar vad substantivet ”vrett” månde vara,
är svaret att det helt enkelt är något man
vrider, en variant till ”vred”. Bokstaven X lär
inte uppta så stort utrymme, men en hel del
återstår innan Ö är avklarad. Ordbokens sista
band beräknas utkomma år 2023.
Kunskap skall inte tynga, så SAOB finns
som bekant också i eterisk form på Internet,
där webbplatsen svenska.se kombinerar
SAOB med Svenska Akademiens ordlista och
Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien.
Under 2019 har svenska.se och saob.se fått
sex miljoner besök. Än mindre tyngande
är Akademiens lika fria appar för Svensk
ordbok, sedan starten nerladdad i närmare
200 000 exemplar, och SAOL, som har
hämtats totalt 1,5 miljoner gånger.

kademien har under året, som tidigare,
tillsammans med Vitterhetsakademien
finansierat Litteraturbanken. Riksbankens Jubileumsfond, som möjliggjorde
starten, har nu beviljat medel för storskalig
digitalisering av hela 1800-talets svenska
skönlitteratur. Nya vägar till vårt förflutna
öppnar sig.
Arbetet med en stor portal för svenska
språket och litteraturen går vidare och
kommer att bli synligt under nästa år. Med
den vill Akademien vara lika tillgänglig
för alla, både inom Sverige och utanför.
Samtidigt har Akademien för avsikt att göra
sig mer tillgänglig genom verksamheten
i Börshuset. Serien ”Kvällar på Svenska
Akademien” med olika teman kommer att
utvecklas vidare, och vi ser för oss andra sätt
att bjuda in till samarbeten och samtal om
litteratur och kultur.
Mycket arbete pågår, och mycket
arbete återstår. Året har varit fyllt av goda
samarbeten i många riktningar – en del
väletablerade och sedan länge högt värderade,
andra helt nya, ibland överraskande, men
inte mindre uppskattade. Medarbetarna
vid kansliet skall ha ett särskilt tack för sina
insatser. Vi gläder oss stort åt den förstärkning
Akademien har fått i kväll, och vi ser fram
emot det kommande årets arbete, glädje, slit,
gemenskap, tvisteämnen och samförstånd.

Mats Malm, Svenska Akademiens
ständige sekreterare
20 december 2019
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Olga Tokarczuk och Peter Handke
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Svenska Akademiens ledamöter
Stol nr 1: Eric M. Runesson, justitieråd, f. 1960 (invald 2018).

Stol nr 10: Peter Englund, historiker och författare, f. 1957 (invald 2002).

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

Stol nr 11: Mats Malm, litteraturforskare och översättare, f. 1964 (invald 2018), ständig sekreterare.

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

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

Stol nr 4: Anders Olsson, författare och litteraturforskare, f. 1949 (invald 2008).

Stol nr 13: Anne Swärd, författare, f. 1969 (invald 2019).

Stol nr 5: Göran Malmqvist, språk- och litteraturforskare, f. 1924, d. 2019 (invald 1985).

Stol nr 14: Kristina Lugn, poet och dramatiker, f. 1948 (invald 2006).

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

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

Stol nr 7: Åsa Wikforss, filosof, f. 1961 (invald 2019).

Stol nr 16: Kjell Espmark, författare och litteraturforskare, f. 1930 (invald 1981).

Stol nr 8: Jesper Svenbro, antikforskare och poet, f. 1944 (invald 2006).

Stol nr 17: Horace Engdahl, författare och litteraturforskare, f. 1948 (invald 1997).

Stol nr 9: Ellen Mattson, författare, f. 1962 (invald 2019).

Stol nr 18: Tua Forsström, poet och författare, f. 1947 (invald 2019).
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Svenska Akademiens organisation
LEDAMÖTERNA, ”DE ADERTON”

STÄNDIGE
SEKRETERAREN

ORDBOKSREDAKTION
Redaktionschef

KANSLI
Kansliansvarig

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

RÄNTMÄSTARE

NOBELBIBLIOTEK
Bibliotekarier (3)
Litteraturhandläggare

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

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 12 personer anställda på hel- och deltid. En kansliansvarig
har det övergripande ansvaret för kansliets verksamheter, stödfunktioner och
personalfrågor. En räntmästare, som ingår i Akademiens förvaltningsutskott,
ansvarar för den ekonomiska förvaltningen.
I organisationen ingår också ordboksredaktionen i Lund,
med sammanlagt 23 personer.
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Mats Malm på väg in i Börssalen för att tillkännage 2018 och 2019 års Nobelpristagare i litteratur

Nobelpristagare i litteratur 2018
– Olga Tokarczuk

Motivering

”För en berättarkonst
som med encyklopedisk
lust gestaltar gränsöverskridandet som
livsform”

U

tdrag ur Olga Tokarczuks Nobelföreläsning 7 december 2019

[…] Jag skriver skönlitterärt men det är aldrig något jag snyter ur näsan. När jag
skriver måste jag känna allt inom mig. Alla personer och föremål närvarande i boken,
allt som är mänskligt eller bortom det mänskliga, levande eller livlöst, måste jag släppa igenom
mitt eget inre. Varje föremål och varje människa måste jag syna i sömmarna, under största
uppmärksamhet, förnimma deras väsen i mig, bli dem.
Och det är just där som min känslighet kommer till sin rätt – för känsligheten är konsten
att personifiera, att känna med någon och då ständigt se likheterna. Att skapa berättelser
är att ständigt ge liv och existens åt varje liten skärva av världen som utgör en del av den
mänskliga erfarenheten, genomlevda situationer, minnen. Känsligheten förmänskligar allt som
den benämner, tillåter att det får röst, rymd och tid att finnas till och uttrycka sig på. Det är
känsligheten som får tekannan att börja prata.
Känsligheten är kärlek i dess allra blygsammaste form. Den visar inte sig själv i skrift, inte
i något evangelium, ingen svär vid den, ingen åberopar sig på den. Den saknar emblem och
symboler, leder inte till brott eller avund. Den visar sig där vi uppmärksamt och koncentrerat
blickar in i någon annans tillvaro, i det som inte är ”jag”. […]
Litteraturen är byggd just för att uppvisa denna känslighet gentemot varje annan existens
än vi själva. Det är romanens grundläggande psykologiska mekanism. Genom detta underbara
verktyg, den mest raffinerade formen för mänsklig kommunikation, kan vår erfarenhet fara
genom tiden och nå fram till de ännu ofödda som en vacker dag fattar intresse för våra ord, för
vad vi berättat om oss själva och om vår värld. […]
Översättning: Jan Henrik Swahn

Om Olga Tokarczuk
Olga Tokarczuk föddes 1962 i Sulechów i Polen, och bor i dag i Wrocław. Båda hennes
föräldrar var lärare, och pappan också skolans bibliotekarie. Hösten 1980 skrev Tokarczuk in
sig vid universitetet i Warszawa, där hon studerade psykologi med jungiansk inriktning. Hon
debuterade som författare 1993 med Podróż ludzi Księgi (”Bokmänniskornas resa”) och fick
sitt stora genombrott 1996 med Prawiek i inne czasy (Gammeltida och andra tider, 2006).
Romanen är genom sin ovilja att moralisera och företräda nationens samvete ett gott exempel
på den nya polska litteraturen efter 1989.
Olga Tokarczuk inspireras av kartor och ett perspektiv från ovan, vilket gör hennes myllrande
mikrokosmos till en spegel av makrokosmos. Hon är också snabbporträttets mästare; gestalter
iakttagna på flygplatser och anonyma hotell, gåtfulla personer som inbjuder till gissningar.
Romanerna byggs i spänningsfälten mellan kulturella motsatser: natur och kultur, förnuft och
vansinne, manligt och kvinnligt, hemma och borta.
För sina prispengar har Olga Tokarczuk beslutat att inrätta en stiftelse som ska vara en
plats för litteraturen och fokusera på översättarnas roll. Stiftelsen ska ha sitt säte i hennes
hemstad Wrocław.
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ÅGRA ÖVERSATTA VERK AV OLGA TOKARCZUK

Gammeltida och andra tider (2006; Prawiek i inne czasy, 1996)
Daghus, natthus (2005; Dom dzienny, dom nocny, 1998)
Spel på många små trummor (2002 och 2018; Gra na wielu bębenkach, 2001)
Löparna (2009; Bieguni, 2007)
Styr din plog över de dödas ben (2010; Prowadź swój pług przez kości umarłych, 2009)
Jakobsböckerna eller Den väldiga färden över sju gränser, fem språk
och tre stora religioner, de små ej att förglömma ... (2015; Księgi Jakubowe
albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie,
nie licząc tych małych : opowiadana przez zmarłych ..., 2014)
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Nobelpristagare i litteratur 2019
– Peter Handke

N

ÅGRA ÖVERSATTA VERK AV PETER HANDKE

Berättelse om ett liv (1974; Wunschloses Unglück, 1972)
Långsam hemkomst (1981; Langsame Heimkehr, 1979)
Vägen till Sainte-Victoire (1982; Die Lehre der Sainte-Victoire, 1980)

Motivering

”För ett inﬂytelserikt
författarskap som med
stor språkkonst har
utforskat periferin och
människans konkreta
erfarenhet”

Om Peter Handke
Peter Handke föddes 1942 i byn Griffen i regionen Kärnten, Österrike. Där föddes också
hans mamma Maria, som tillhörde den slovenska minoriteten. Fadern var en tysk soldat
som Handke inte träffade förrän i vuxen ålder. I början av 1960-talet läste han juridik
vid universitetet i Graz, men avbröt studierna när debutromanen Die Hornissen (1966)
publicerades. Samma år fick han pjäsen Publikumsbeschimpfung uppsatt i Frankfurt. I pjäsen
öser skådespelarna förolämpningar över publiken. Handke kom omedelbart att betraktas som
en experimentell och avantgardistisk författare, och i dag framstår han som en av de mest
inflytelserika författarna i Europa under efterkrigstiden.
Peter Handkes verk är fyllda av en stark upptäckaranda, en vilja att skriva världen ny. Samtidigt
finns där en påtaglig nostalgi, en strävan att bearbeta sitt ursprung. ”Att vara mottaglig är allt”
har Peter Handke sagt, och det är utifrån den målsättningen han förmår ge såväl laddning
som språk till banala detaljer i den dagliga erfarenheten. Peter Handkes produktion innehåller
romaner, essäer, dagböcker, skådespel och filmer. Sedan 1990 har han sin bas i Chaville sydväst
om Paris.

Över byarna (1986; Über die Dörfer, 1981)
Smärtans kines (1985; Der Chinese des Schmerzes, 1983)
Upprepningen (1988; Die Wiederholung, 1986)
Mitt år i Ingenmansbukten. En saga från de nya tiderna
(1998; Mein Jahr in der Niemandsbucht. Ein Märchen aus den neuen Zeiten, 1994)

U

tdrag ur Peter Handkes Nobelföreläsning 7 december 2019

[…] När jag var barn berättade min mor alltid, när det var dags för sådant och tid
fanns, om människorna i byn – på slovenska ”Stara Vas”, på tyska ”Altes Dorf” (den
gamla byn); inga historier, utan korta, och ändå, åtminstone i mina öron, otroliga händelser.
Det kan hända att mor också berättade det för mina syskon. Men för mig är det som om jag
vid varje tillfälle var hennes enda publik. […]
En av händelserna skildrades så här: På en av bondgårdarna, nästan halvvägs upp i bergen,
arbetade en efterbliven (eller som det på den tiden hette ”en svagsint”) kvinna som piga.
Hon blev våldtagen av godsherren och fick ett barn som frun i huset emellertid övertog
modersrollen för. Pigan, den riktiga modern, var strängt åtsagd att hålla sig borta från sitt barn.
I barnets ögon var den andra kvinnan modern. Och en dag fastnade detta lilla människoväsen,
som redan var utrustat med talförmåga, i stängslet vid utkanten av bondgården under ensam
lek och trasslade in sig mer och mer. Barnet skrek och skrek, tills plötsligt den efterblivna,
den ”sinnesslöa”, eller, med det ord som min mor använde, på den dialekt som talas i området
mellan Saualpe och Karawanken, ”Treapnen”, kom springande dit. Blixtsnabbt hade barnet
lösgjorts från stängslet. Men efteråt kom då barnets fråga till den förmenta modern som även
hon till slut skyndat dit – när pigan redan återvänt till sitt arbete, i stallet eller på fälten: ”Mor,
varför har Treapnen så mjuka händer?”
I boken Kort brev till långt farväl har den här berättelsen blivit en sång, en ballad, som någon
sjunger på en nattbar i Philadephia, Pennsylvania, USA, med det från strof till strof upprepade
skriket från sångaren: ”Och det barnet var jag! Och det barnet är jag!” […]
Översättning: Ulf Peter Hallberg
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Nobelpriset i litteratur
– hur går arbetet till?
NOBELKOMMITTÉN

JANUARI–MARS

Den kommitté som arbetade fram de Nobelpris som delades ut 2019 bestod av akademiledamöterna Anders Olsson (ordförande),
Per Wästberg, Kristina Lugn och Jesper
Svenbro, och de externa ledamöterna
Mikaela Blomqvist, Rebecka Kärde, Kristoffer
Leandoer, Henrik Petersen och Gun-Britt
Sundström. Kristoffer Leandoer och GunBritt Sundström lämnade sina platser som
externa ledamöter i december 2019.
Processen med att utse en Nobelpristagare
i litteratur löper över året enligt följande.

Akademiens litteraturhandläggare sammanställer den ”långa listan” som består av
godkända nomineringar. Listan lämnas till
Nobelkommittén som under våren ska korta
ner listan till omkring fem kandidater. Denna
lista ska senare fastställas i Akademien.
Nobelbiblioteket hjälper till med att skaffa
litteratur och beställa expertutlåtanden och
översättningar.

APRIL–AUGUSTI
I april är den ”halvlånga listan” färdig,
med 20–25 kandidater. Efter diskussioner
med övriga ledamöter i Akademien kortar
kommittén listan ytterligare. I slutet av maj
består listan av omkring fem namn, den
”korta listan”. Nu börjar en intensiv period
av läsning. Ledamöterna i Nobelkommittén
skriver även utlåtanden som övriga
ledamöter i Akademien kan använda som
beslutsunderlag i oktober. Utlåtandena blir
tillgängliga för allmänheten 50 år senare.

OKTOBER

Per Wästberg, Rebecka Kärde, Mikaela Blomqvist och Henrik Petersen i ständige sekreterarens rum,
inför tillkännagivandet av 2018 och 2019 års Nobelpristagare i litteratur

Verksamhetsåret för att utse en Nobelpristagare i litteratur börjar och slutar i
oktober. Tillkännagivandet sker alltid en
torsdag i oktober, oftast under första delen
av månaden. Exakt klockan 13.00 öppnar
Svenska Akademiens ständige sekreterare
dörren till sitt rum och möter det pressuppbåd som samlats i Börssalen. I och med
tillkännagivandet kan nomineringsprocessen
till nästa års pris påbörjas.

SEPTEMBER
Den första torsdagen efter den 15 september
håller Akademien sin första sammankomst
efter sommaren. Minst tre sammankomster
behövs för att hinna nå ett beslut om en
Nobelpristagare. Sedan är det dags för
tillkännagivandet en torsdag i oktober.
Och så börjar ett nytt verksamhetsår.

DECEMBER

V

EM FÅR NOMINERA?

Rätt att nominera har
• ledamot av Svenska Akademien
• ledamot av andra akademier och samfund
med likartade uppgifter
• professor i litterära och språkliga ämnen
• tidigare Nobelpristagare i litteratur
• ordförande i en författarorganisation som
är representativ för sitt lands skönlitterära
produktion.

Nomineringar till litteraturpriset måste
komma in senast den 31 januari.
Sedan nomineringarna fastställts tar Nobelkommittén vid. Kommitténs uppgift är att
sammanställa och presentera förslag som
kommit in och ge sina rekommendationer
till Akademien inför beslutet.
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Nobelstiftelsen bjuder in litteraturpristagaren
till Stockholm, där prisutdelningen äger rum
den 10 december i Konserthuset. Under besöket ska pristagaren hålla en Nobelföreläsning
i Svenska Akademiens lokaler.
Svenska Akademien skickar ut inbjudningsbrev för att påminna om möjligheten att
nominera till nästa års Nobelpris.
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Priser och stipendier
Under 2019 delade Svenska Akademien totalt ut 7,5 miljoner kronor till ett
80-tal pris- och stipendiemottagare. Pristagarna bestod av 37 kvinnor och 44 män
(53 kvinnor och 42 män 2018).
Nedan redogörs för några av de priser och stipendier som delades ut 2019.
Tillsammans speglar dessa Akademiens breda verksamhetsområde. På sidorna 48–50
finns en lista över alla utdelade priser och pristagare 2019.

Svenska Akademiens nordiska pris
Årets nordiska pris, ibland kallat ”lilla Nobelpriset”, tilldelades författaren Karl Ove
Knausgård. Priset ska ges till en person i de
nordiska länderna som har gjort betydelsefulla
insatser inom något av Akademiens verksamhets- eller intresseområden. Prissumman är
på 400 000 kronor vilket efter Nobelpriset är
det högsta prisbelopp som Akademien delar
ut. Priset instiftades 1986, i samband med
Akademiens 200-årsjubileum, och betalas ut ur
Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond.
Kristina Lugn och Karl Ove Knausgård vid utdelningen av Nordiska priset, april 2019

Förutom Nobelpriset i litteratur delar Svenska Akademien årligen ut ett stort antal
priser, stipendier och bidrag till författare, översättare, litteratur- och språkvetare, lärare,
bibliotekarier med flera. Pengarna som tilldelas pristagarna tas ur Akademiens egna medel
eller ur medel från stiftelser som förvaltas av Akademien.

och kritikerna Anna Hallberg och Magnus
William-Olsson.

Svenska Akademiens teaterpris
Årets teaterpris tilldelades skådespelaren Ann
Petrén. Priset instiftades 1963 i samband med
Kungl. Dramatiska teaterns 175-årsjubileum
och utdelas som belöning till scenartister,
regissörer och dramatiska författare. Prissumman är 75 000 kronor.
Svenska Akademiens Finlandspris
Finlandspriset delas ut som belöning för
betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. Årets pris gick till Marika
Tandefeldt. Priset instiftades 1966 och
prissumman är på 100 000 kronor.

Gerard Bonniers pris
Författaren Ronny Ambjörnsson tilldelades
Gerard Bonniers pris. Priset instiftades 1988
och ska tillfalla en författare som är verksam
inom något av Akademiens intresseområden.
Prisbeloppet är på 300 000 kronor.

Svenska Akademiens svensklärarpris
Årets svensklärarpris tillföll Camilla
Edvardsson Lundmark, Hortlax skola i Piteå,
Sara Persson, Gunnebo skola i Västervik
och Daniel Sandin, Katedralskolan i Lund.
De mottog 50 000 kronor var. Därutöver
fick Anki Källman och Anneli Wahlsten från
Gunnarsboskolan i Mullsjö ett gemensamt
pris på totalt 50 000 kr.
Priset instiftades 1987 och tilldelas lärare
”som genom sin gärning har stimulerat
intresset hos unga människor för svenska
språket och litteraturen”.
Dessutom tilldelades skolorna där
pristagarna arbetar 30 000 kronor vardera.
Pengarna ska stärka svenskämnet och
uppmuntra elever och lärare på skolan.

Bernadottestipendiet
Svenska Akademiens Bernadottestipendium
instiftades i samband med Hans Majestät
Konungens 70-årsdag 2016. Årets stipendium
tillföll språkforskaren Hatice Zora. Hon tilldelades stipendiet för sin banbrytande forskning på det prosodiska området. Priset består
av 120 000 kronor och två veckors vistelse i
Hvita villan på Öland.

Kungen överlämnar diplom till språkforskaren Hatice
Zora, mottagare av Svenska Akademiens Bernadottestipendium 2019, vid en ceremoni på Slottet

Ann Petrén, mottagare av
Svenska Akademiens teaterpris 2019
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Svenska Akademiens kritikerpris
Kritikerpriset instiftades 2017 och är därmed
ett av Akademiens yngsta priser. Det utdelas
”för betydelsefulla insatser inom svenskspråkig kritik”. Prissumman är på 100 000 kronor
per mottagare och årets pris gick till poeterna

Läs mer om svensklärarpriset på sidorna 24–25.
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Svenska Akademiens bibliotekariepris 2019
linje och inriktning. Att främja det livslånga
lärandet hos våra besökare är en särskilt viktig
uppgift i tider då kunskap och fördjupning
ifrågasätts och ersätts av snabba tyckanden
och onyanserade generaliseringar.

Gunnel Furuland, vad betyder priset för dig?
Jag har arbetat som bibliotekarie på folkbibliotek i trettio år. Att Svenska Akademien på
detta sätt lyfter fram mitt arbete med skönlitteratur är en stor uppmuntran, eftersom
jag hela tiden varit aktiv som litteraturforskare parallellt med bibliotekarieyrket. För en
litteraturvetare är ett folkbibliotek en perfekt
plats att praktisera litteraturen i verkligheten. Jag har alltid strävat efter att hålla hög
kvalitet i inköpen för att främja utbudet av
skönlitteratur både på bredden och på djupet.

Vad anser du att bibliotekariens viktigaste
uppgift är?
Bibliotekariens viktigaste uppgift är att få
böcker och människor att mötas, alltså att
främja läsning. Bibliotekarien skapar ett rum
där man kan botanisera i nyhetshyllan eller
beställa upp en gammal bok ur magasinet.
Besökaren ska känna sig respekterad och
sedd. Jag tror att bibliotekarierna vinner
på att ha goda lyssnande öron och vara
uppriktigt intresserade av människor. Man
bygger relationer och vänskaper som kan
bestå hela livet.
Vilken bok har haft mest betydelse för dig?
Svår fråga, men svaret får nog ändå bli
Fredrika Bremers roman Hertha från
1856. Denna text har jag och Åsa Arping,
professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs
universitet, publicerat i en textkritisk utgåva
för Svenska Vitterhetssamfundet 2016. Jag
arbetade med ord- och sakförklaringar och
blev djupt imponerad av hur Fredrika Bremer
integrerade sin samtidshistoria, sina religiösa
funderingar, sitt engagemang för kvinnofrågan
i denna bok. Den är alls inte tråkig! Trådarna
i romanen vävs vidare in i Strindbergs Röda
rummet. Även Lagerlöfs Gösta Berlings saga
har drag av denna myllrande roman.

Gunnel Furuland, mottagare av Svenska Akademiens
bibliotekariepris 2019

Gunnel Furuland, Knivsta bibliotek, tilldelades Svenska Akademiens
bibliotekariepris för 2019. Priset, som inrättades 2005, delas ut till
bibliotekarier vid svenska folkbibliotek, ”som har gjort värdefulla insatser
för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur”.
Pristagaren får 50 000 kronor och arbetsplatsen 30 000 kronor.
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I Svenska Akademiens motivering står det
bland annat att du har lyft fram bibliotekens
ovärderliga roll i det livslånga lärandet. Kan
du berätta om det arbetet?
Jag tror motiveringen ska tolkas så att jag genom mina forskarerfarenheter och mitt starka
engagemang för litteraturhistoria visat att även
ett folkbibliotek kan ingå i ett livslångt lärande.
Jag själv skulle inte klara mig utan att vara låntagare på både Carolinabiblioteket i Uppsala
och Kungliga biblioteket i Stockholm.
Ett folkbibliotek är inte bara en plats för
lån av underhållande läsning. Kulturuppgiften
– att vårda bokbeståndet och bevaka utgivning av klassiker och exklusiv litteratur – får
inte glömmas bort. Att bygga ett biblioteks
bokbestånd tar tid och kräver omtanke. Man
måste vara lyhörd, men även ha en egen

Hur har din arbetsplats Knivsta bibliotek
använt de 30 000 kronor som tillföll dem?
Jag planerar en skrift om författare och
konstnärer i Knivstabygden med titeln
Litterära spår. Knivsta ligger vid järnvägen
och är en typisk pendlarkommun. Syftet är
att lyfta fram skapande personer som av olika
anledningar slagit ner sina bopålar här. Den
litterära hemkänslan är inte särskilt stor i en
av Sveriges yngsta kommuner. Kanske kan
jag med mitt historiska perspektiv samla lite
kulturellt kapital för framtiden.
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Svenska Akademiens svensklärarpriser 2019

Daniel Sandin
stöttar elever med talrädsla
Svenska Akademien delade ut svensklärarpriser till fem mottagare 2019: Camilla
Edvardsson Lundmark, Hortlax skola i Piteå, för ett läsprojekt där unga killar läser
tillsammans med sina pappor, och Sara Persson, Gunnebo skola i Västervik, för hennes
arbete med svenska som andraspråk för nyanlända barn. Anki Källman och Anneli
Wahlsten från Gunnarsboskolan i Mullsjö fick ett gemensamt pris för sitt arbete med att
hitta olika ingångar till böckernas värld.
Den femte pristagaren Daniel Sandin, på Katedralskolan i Lund, har i många år
engagerat sig i talrädda elevers svårigheter.

Varför är det viktigt att som svensklärare
stötta elever som undviker att tala i klass
rummet?
För att svensklärare är de lärare som har
huvudansvar för elevernas utveckling i
svenska språket, och för att kunna uttrycka
sig muntligt är en central del av detta. Därför
faller ansvaret tungt på just svensklärare.

Vad fick dig att bli intresserad av elever som
är talrädda?

Vilka är dina tre bästa tips för att stötta
elever med talrädsla?

Redan under mina första år som lärare
reagerade jag över att det var så många
elever som hade problem med muntliga
redovisningar. De var oroliga och kände
att de underpresterade. Trots att alla lärare
kände till problematiken hade vi i skolan
inga strategier för att systematiskt hjälpa
dessa elever. Inte då, och faktiskt inte heller
nu. Enskilda lärare kan stötta, men det finns
ingen generell medvetenhet kring problemet,
inget systematiskt sätt att fånga upp eleverna
och ingen utarbetad metodik för att hjälpa
dem. Många elever lider i onödan, eftersom
talrädsla faktiskt är fullt möjligt att komma
över. Men tyvärr är det få elever som får
möjlighet att komma över sin talrädsla i
skolan.

För det första: tala om problemet och
synliggör det. Förklara vad det handlar om.
Visa för eleverna att de inte är ensamma. För
det andra är det viktigt att uppmärksamma
de talrädda eleverna. Se till att man vet vilka
elever som har problem och stötta dessa
individuellt. Och för det tredje: låt inte de
talrädda eleverna komma undan! Det är
en björntjänst. Utmana dem i stället – men
utifrån deras förutsättningar – och ge dem
möjlighet att utvecklas. Låt inte eleverna göra
färre presentationer, låt dem gärna göra fler.

Daniel Sandin, en av mottagarna av
Svenska Akademiens svensklärarpris 2019
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Utdelning av Svenska Akademiens svensklärarpris: Tomas Riad, Camilla Edvardsson
Lundmark, Daniel Sandin, Sara Persson, Anki Källman och Anneli Wahlsten.

får jag bekräftelse via mina elever och deras
tacksamhet betyder oerhört mycket, men det
syns inte utåt. Akademiens pris syns däremot.
Det synliggör mig, mitt arbete och kanske
viktigast av allt eleverna och deras behov.
Priset blir ett erkännande av att mitt arbete
är viktigt, och därmed att elevernas behov
är på riktigt. Kanske kan priset sätta lite
ljus på alla de elever som förtjänar att få en
möjlighet att höras.
Hur har din arbetsplats Katedralskolan i
Lund använt de 30 000 kronor som skolan
tilldelades tack vare ditt pris?
Vi har valt att satsa på att synliggöra poesin
i svenskundervisningen. Skolan kommer att
ha arrangemang som på olika sätt lyfter fram
poesi. Vi planerar att använda pengarna från
Svenska Akademien för att bjuda in poeter
och författare, något som vi annars inte
brukar ha råd med. Dessa framträdanden
kan bli inspiration för den verksamhet som
äger rum i klassrummen, för poesitävling
med mera.

Vad betyder det för dig att tilldelas Svenska
Akademiens svensklärarpris?
Det är klart att det betyder mycket att få
en yttre bekräftelse på att det arbete man
lägger ner värderas högt. Jag är oerhört stolt
över vad jag åstadkommit i mitt arbete med
talrädda elever. Men detta arbete, som så
mycket annat arbete som läggs ner i skolan,
syns inte i någon större bemärkelse; visst
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Nobelkommittén 2019
– ett ovanligt intensivt arbetsår

Språkkommittén 2019
– fokus på ordböcker

Akademiens Nobelkommitté förbereder beslutet om Nobelpristagare i litteratur.
Under 2019 hade kommittén fler ledamöter än tidigare och ovanligt mycket att göra.

Språkkommittén har i uppdrag att följa arbetet med Akademiens tre stora ordboksprojekt
och behandla olika typer av språkliga ärenden. Kommittén, som träffas fem–sex gånger
per termin, består av akademiledamöterna Bo Ralph (ordförande), Jesper Svenbro, Tomas
Riad och ständige sekreteraren Mats Malm, som är adjungerad. Från 2020 ingår också
Åsa Wikforss i Språkkommittén.

I samråd med Nobelstiftelsen beslutade
Svenska Akademien i slutet av 2018 att bilda
en ny Nobelkommitté med nio ledamöter
inför 2019 och 2020 års Nobelarbete.
De fyra akademiledamöterna var Anders
Olsson (ordförande), Per Wästberg, Kristina
Lugn och Jesper Svenbro. En nyhet i
kommittéarbetet var de fem externa
ledamöterna: Mikaela Blomqvist, Rebecka
Kärde, Kristoffer Leandoer, Henrik Petersen
och Gun-Britt Sundström. Som ny ständig
sekreterare adjungerades senare Mats Malm.
– Det faktum att vi hade en ny utvidgad
kommitté och att vi fick möjligheten att dela
ut både 2018 års och 2019 års priser under
2019 innebar att vi fick lägga om arbetet
en del. Vi träffades oftare och jobbade mer
intensivt än vi har gjort tidigare. För de nya
externa ledamöterna blev det en del extra
arbete som till exempel att läsa in sig på
författarskap som vi akademiledamöter redan
var förtrogna med, berättar Anders Olsson.

möjlighet att föreslå en Nobelpristagare som
de själva fört fram som kandidat.

ANSVARET FÖR ORDBÖCKERNA

Anders Olsson, ordförande i Nobelkommittén

TYDLIG REKOMMENDATION
– En nyordning 2019 var att Nobelkommitténs ledamöter hade rangordnat
de nominerade på den korta listan när den
presenterades för Akademiens ledamöter.
Det var viktigt för oss i kommittén att vi hade
gjort en tydlig prioritering, men självklart var
det Akademiens ledamöter som fattade det
slutgiltiga beslutet, säger Anders Olsson.
De externa ledamöterna är nu tre stycken,
sedan Gun-Britt Sundström och Kristoffer
Leandoer i december 2019 meddelade att
de lämnar kommittén inför 2020 års arbete
med Nobelpriset i litteratur. De externa
ledamöternas mandatperiod löper ut i slutet
av 2020. Akademien kommer att utvärdera
det nya arbetssättet, vilket kan innebära att
det förändras till 2021.

ÅTTA NAMN PÅ KORTA LISTAN
Kommittéarbetet med att ta fram nomineringarna till Nobelpriset i litteratur följde den
vanliga tidsplanen. Den halvlånga listan med
ett 20-tal namn presenterades för Akademien
i april, och den korta listan i slutet av maj.
– Det var spännande med den delvis
nya, intensiva och roliga diskussion som
de externa ledamöterna tillförde. En del
nya namn kom upp på listan tack vare våra
diskussioner, säger Anders Olsson.
På 2019 års korta lista fanns därför åtta
namn i stället för de fem som den i regel brukar innehålla. Anledningen var att man inför
2020 års pris ville ge de externa ledamöterna
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den danska språkinfrastrukturen, något som
ledamöterna ville veta mer om. DSL har också
stor erfarenhet av digitaliserad revidering
och komplettering av gamla lexikografiska
informationsmängder.

Under 2019 har ordboksarbetet främst
fokuserat på Svensk ordbok (SO) och Svenska
Akademiens ordbok (SAOB). SO beskriver
ordförrådet i modern svenska och utkom
första gången 2009. Under 2020 kommer en
ny reviderad upplaga.
År 1898 trycktes det första bandet av
SAOB, vars syfte är att beskriva svenska
språkets utveckling från 1500-talet till i dag.
Nu närmar sig SAOB bokstaven Ö, och då
avslutar man sin första fas.
– Sedan arbetet började för mer än 130
år sedan har det tillkommit ord i svenskan
som saknas i ordboken. Därför har det pågått
ett arbete under några år med att förbereda
SAOB:s fortsättning som innebär en omfattande revidering. Vi har under det senaste året
haft intensiva samtal om SAOB:s nästa fas
med redaktionen i Lund, säger Tomas Riad.
Språkkommittén träffar ordboksredaktionerna vid olika tillfällen vid sidan av den
löpande e-postkontakten. När kommittén i
december besökte redaktionen i Lund passade
den på att resa över till Köpenhamn för att
besöka Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
(DSL) för att främst diskutera digitalisering.
DSL ger ut den ledande nya danska samtidsordboken, som är åtkomlig bland annat via
webbplatsen sproget.dk. DSL:s lexikografiska
verktyg är på så sätt en avancerad del av

FLERA SPRÅKÄRENDEN
Det generella arbetet med olika språkärenden, förfrågningar och remisser har
pågått som vanligt. Kommittén förbereder
fortlöpande olika ärenden för beslut i
Akademien som helhet.
Svenska Akademien har varit ordförande
i Språkvårdsgruppen den senaste treårsperioden. Inför 2020 lämnade Tomas Riad
över ordförandeklubban till Språkrådet.
Språkvårdsgruppen är ett forum för flera
verksamheter med intresse för språkvård,
till exempel Språkrådet, Sveriges Radio,
Riksdagen, Regeringskansliet, Institutet för
de inhemska språken (Finland) och Lärarnas
Riksförbund.
Terminologicentrum TNC lades ner vid
årsskiftet 2018/2019. Akademien var en av
flera ägare och var aktiv i avvecklingen för att
kvarlåtenskapen inte skulle gå förlorad.
Då och då hör spelutvecklare av sig för
att ta del av dataunderlaget till SAOL för
användning i korsord och Alfapetliknande
spel. Det brukar Akademien ge tillstånd till.

27

maj 2020 är han direktör (ordförande) för
Svenska Akademien.
– Arbetet är inte så betungande. Det
krävdes i och för sig en del förberedelse kring
talet som jag höll vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december, då vi valde

Att lista ut och förstå hur
saker och ting hänger ihop
är det roligaste med jobbet

EN LEDAMOTS
VARDAG – Tomas Riad
När språkforskaren och professorn i nordiska språk Tomas Riad valdes in i Svenska
Akademien 2011 på stol nummer 6 trodde han inte att det skulle förändra hans vardag.
Blev det så? Följ med in bakom dörrarna på Stockholms universitet och Svenska Akademien.

– Jag läser mer litteratur än tidigare men i
huvudsak håller jag på med samma saker som
jag gjorde innan jag blev invald i Akademien,
säger Tomas Riad.
En vanlig arbetsvecka för en professor är
hårt arbete. För Tomas Riad handlar det om
att undervisningen ska förberedas, doktorander handledas och studenter examineras.
Han deltar också i ett och annat seminarium,
med diskussion om metod och vetenskapliga resultat. Det blir också ett antal timmar
framför datorn för att tänka, och skriva om
fonologi, som är huvudinriktningen för Tomas
Riads forskning. Fonologi är vetenskapen om
språkets ljudstruktur, om hur språkljuden
fungerar inom ramen för språksystemet.
– Att lista ut och förstå hur saker och ting

hänger ihop är det roligaste med jobbet, berättar Tomas Riad.
I början av sin karriär tyckte han att det var
svårt med undervisningen eftersom han inte
hade en pedagogisk utbildning i botten.
– Jag kände mig inte bekväm med att stå
framför en klass. Jag fick lära mig att komma
över min osäkerhet och jag skaffade mig så
småningom en plattform för hur jag skulle
kunna lära ut grammatik på bästa sätt. Det
tog mig tio år att bli en trygg och bra lärare.
Tomas Riad har under det senaste året
arbetat mycket med Svenska Akademiens
organisation. Nu har just det arbetet trappats
ner. Men för att hinna med alla åtaganden har
han fått gå ner i arbetstid på universitetet.
Under perioden 1 december 2019–31
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in fyra nya ledamöter i Akademien, säger
Tomas Riad.
Om det uppstår en svår situation kan
det bli arbetsamt för direktören, annars är
det ständige sekreteraren som sköter det
mesta. Dagordningen till sammankomsterna
förbereds på olika sätt, bland annat med
möten på kansliet, i ledningsgruppen och på
förmötet med direktören och kanslern.
– Jag ska helt enkelt se till att det blir
bra diskussioner och en god stämning på
sammankomsten.
Ett projekt som ligger Tomas Riad varmt
om hjärtat är Intensivutbildning i svenska för
nyanlända skolelever, Intensivsvenska, som
Svenska Akademien är huvudman för (se
vidare sidorna 42–43). Han har under fyra år
varit aktiv i projektet. Tillsammans med forskare, lärare och skolledare har en utbildningsmodell tagits fram för en effektiv undervisning i svenska språket och andra ämnen, för
nyanlända ungdomar. Att lära sig ett språk är
mer än att kunna beställa något att dricka på
ett kafé. Man måste memorera en stor mängd
ord. Det är först då man lär sig ett nytt språk.
För att komma dit krävs det en god metodik.
– Man kan inte leka sig till ett nytt språk
när man är vuxen, utan det är ett hårt arbete
som kräver struktur och målmedvetenhet.
Om modellen får spridning kommer den
att göra nytta för lärare, individer och den
allmänna förståelsen för språkinlärningen,
menar Tomas Riad.
För några år sedan skrev han en artikel om
den svenske kocken i teveserien Mupparna.
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Tomas Riad föreläser på Stockholms universitet

Med kocken som exempel ville han förklara
inspirerats av en dalkarl.
hur det kommer sig att det låter som sång när
Eftersom språkets ljudegenskaper står i
någon talar svenska, för dem som inte förstår
fokus för Riads forskning kan man undra
språket.
om han lider av någon
– Svenskan har
yrkesskada.
många accenter, det
– Jag är ingen
Man kan inte leka sig till
vill säga höga tontopprofessor Higgins.
ett nytt språk när man är
par, i jämförelse med
Däremot har jag ett
vuxen, utan det är ett hårt öra för ljud. Jag och en
engelskan. Och då går
arbete som kräver struktur kollega brukar skoja om
det liksom upp och
och målmedvetenhet.
ner hela tiden. Det blir
hennes sörmländska
då ’hördihördihördi’,
dialekt, som hon är bra
förklarar Tomas Riad.
på att överdriva. Så en vacker dag tänkte jag
I samband med att artikeln ’Börk börk
det här är nog fonologin bakom det Anki
börk. Ehula hule de chokolad muus’ publicer- gör när hon skojar. Och detta hjälpte mig
ades fick han ett brev. Tomas Riad hade på ett att förstå ett samband mellan svenska och
subtilt sätt förklarat att kocken hade en diadanska. Jag tolkar ibland ljudminnen genom
lekt från Svealand. Men avsändaren berättade
att spela upp dem för mig själv, avslutar
bestämt att de som gjorde mupparna hade
Tomas Riad.

Utmed gåtan som var dag presenteras
rör sig tankarna snabbt, oroligt
som den blindes läsande fingrar.
Nu är ingenting förklarat,
ingenting förlorat, i luften
mellan husväggarna
tynar klanger och spår.
Tidigare opublicerad dikt av Tomas Tranströmer

”Utmed gåtan som var dag presenteras” är en tillfällesdikt men har förgreningar ut i den övriga
produktionen. Själva begreppet ”gåta” är aktuellt för Tomas Tranströmer dessa år. Under de poetiska
övningar han och jag ägnade oss åt då och då i det senare 50-talet – vi bestämde en titel och gav
sedan ämnet tjugo minuter – skrev han i oktober 1956 en text under rubriken ”Enigma”, alltså ”gåta”.
Stycket återfinns i Hemligheter på vägen (1958) men där under rubriken ”Spår”. Rubriken ”Enigma”
gav han i stället åt en tidig, mer drömartad version av den dikt vi känner under namnet ”Efter anfall”.
Tillkomsthistorien accentuerar det gåtfulla som här ligger i ordet ”spår” – annars mer omedelbart knutet
till textens ”tåg”. Vi noterar hur ”gåtan” presenteras som ett vardagligt fenomen, med en för Tranströmer
typisk placering av det sublima i det vardagliga.
Samtidigt svävar den strukna rubriken ”Enigma” över mycket av den hemlighetsfulla poesin i det
följande, fram till den sista samlingen som heter just Den stora gåtan.
Men denna tillfällesdikt på titelbladet till mitt exemplar av Hemligheter på vägen slutar med ord som
pekar in i den följande samlingen Klanger och spår. Genom sin anknytning till det gåtfulla i det lilla
stycket ger slutets tynande ljud och tecken en infallsvinkel till den rika samlingen år 1966.
Ledningsgruppsmöte på Svenska Akademien: kansliansvarig Louise Hedberg och Tomas Riad
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Kjell Espmark
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Den 17 oktober avled Göran Malmqvist. I augusti skickade
han denna översättning till ledamöter och personal på
Akademiens kansli, ett utdrag ur det filosofiska verket
Zhuang Zi. Det kom att bli hans sista projekt. Till minne
av Göran Malmqvist publiceras här ett utdrag.

Utdrag ur verket Zhuang Zi
Ryssjan finns till enkom för fiskens skull – när man väl har fångat fisken kan
man glömma ryssjan. Snaran finns till enkom för harens skull – när man väl
har fångat haren kan man glömma snaran. Orden finns till enkom för meningens skull – när man väl har fattat meningen kan man glömma orden. Var kan
jag finna den man som har glömt sina ord, att jag må växla ord med honom?

C

I

itatet har hämtats ur det verk som
har tillskrivits den kinesiske tänkaren
Zhuang Zi. Om honom vet vi endast
att hans familjenamn var Zhou och att han
anses ha levt mellan åren 369 och 286 före vår
tideräknings början. Han var samtida med den
konfucianske filosofen Mencius, men ingenting
tyder på att de två någonsin träffades. Och
hade de träffats hade de helt säkert talat förbi
varandra, utan att kunna enas på någon punkt.
Mencius, som vidareutvecklade Konfucius
verklighetsnära och politiskt förankrade lära,
betonade människans medfödda förmåga till
moralisk förkovran. Om människan kunde
återfinna sitt barnasinne – det hjärtats renhet
som är hennes arvedel – kunde hon genom
sitt föredöme hjälpa till att skapa en bättre
och renare värld. Zhuang Zi däremot lärde,
att människans föreställningar endast har
relativ giltighet. Det vackra existerar endast i
människans medvetande, som motsats till det
fula. Det goda och det onda ryms båda i det
egenskapslösa och evigt oföränderliga Dao, en
i sig själv vilande verklighet, som i sig rymmer
allt och intet.
Verket omfattar 33 kapitel, av vilka de sju
första anses ha författats av Zhuang Zi själv.
De övriga kapitlen har troligen författats av
Zhuang Zis lärjungar och lärjungars lärjungar.

detta verk, som präglas av lyrisk känsla,
obändig fantasi och mystikerns djupa
inlevelse försöker Zhuang Zi och hans
lärjungar visa människan vägen till en sann
verklighet, som ligger bortom ord och tanke.
Mystikern Zhuang Zi och hans lärjungar
försöker skildra den outsägliga erfarenheten,
då den sökande människan når fram till den
sanna insikten och skenvärldens mångfald i
ett nu upphävs och sammansmälter till en
odelbar och alltomfattande enhet.
Sedan äldsta tider ingick schamanistiska
kultbruk i den religiösa ritualen. Redan
under Zhuang Zis levnad synes schamanernas
trollrunor ha satts i förbindelse med den
daoistiska naturmystiken. Detta gav småningom upphovet till den daoistiska religionen,
med dess blinda tro på magiska krafter och
odödlighetskult. Men Zhuang Zi själv tog
avstånd från dem som med allehanda knep
sökte hejda livets naturliga rytm. Hans verk
innehåller många underbart vackra allegoriska skildringar av döden, vilka präglas av en
tillitsfull förtröstan.
Zhuang Zis filosofi har starka beröringspunkter med den senare Chan-skolan, som
i västerlandet är bättre känd under det
japanska namnet Zen. Liksom Zhuang Zi
hävdar Zen, att människans uppvaknande till
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medvetande om den högsta sanningen är en
ögonblicklig intuitiv erfarenhet. I förklaringens ögonblick avlägsnas allt det som tidigare
har stått hindrande i vägen för människans
upplysning. Utan att någonting har förändrats – ”berget är fortfarande ett berg och
floden fortfarande en flod” – framstår allt i

ett förklarat sken. Den som har nått fram
till den andra stranden vänder tillbaka för
att fortsätta sin gärning på denna stranden.
Dessa tankar sammanfattas av en kort dikt av
en anonym mästare, som skildrar den stillhet
fylld av verklighet, dit Zhuang Zi ville leda
sina medmänniskor:

Hur förunderligt, sällsamt och ofattbart!
Jag bär vatten och jag hämtar ved!

I det följande vill jag presentera min översättning av några centrala avsnitt ur Zhuang Zi.

Första kapitlet: Den sällsamma resan
”I Nordhavets mörka djup simmar en fisk. Dess namn är Kun. Den är så lång att ingen vet
hur många tusen mil den mäter. Den förvandlas stundom till en fågel. Dess namn är då Peng.
Fågelns rygg är så bred att ingen vet hur många tusen mil den mäter. När den höjer sig till
flykt, synes dess vingar som moln uppspända under himlen. När havet rörs av stormen, flyger
Peng-fågeln mot Söderns mörka djup, till Det himmelska vattnet. I de gamla sägnerna, som
berättar om underbara ting, sägs det, att när Peng-fågeln höjer sig för att flyga mot Södern,
piskas havet till skum inom ett område av 3 000 mil. Med ett enda vingslag svingar den sig upp
till en höjd av 90 000 mil. Först efter sex månaders flykt når den till vila. Fågelns flykt är som
den flammande hettan, som likt vilda hästar jagar över slätten, som fina dammkorn som virvlas
kring av skapelsens fläktar.”
”Är detta djupblå valv himmelens rätta färg, eller en spegling av något oändligt fjärran?
Vad fågeln ser när den blickar ner från sin höjd förtonas även i ett fjärran töcken.”
”Om vattnet inte är djupt nog, saknar det kraft att bära upp stora skepp. Häll en bägare
vatten i en urholkning i golvet och se hur ett litet frö seglar däri som en båt. Men ställer man
bägaren i vattnet, så står den strax på grund. Om vindmassorna inte är mäktiga nog, saknar
de kraft att bära upp Peng-fågelns väldiga vingar. När fågeln höjer sig till flykt, har den vinden
under sig. Endast då kan den rida på vinden och utan att hejdas bära den blå himlen på sin rygg
och flyga mot Södern.”

***
Urtidskejsaren Yao ville avsäga sig tronen till förmån för den vise Xu You. Yao sade: ”När solen
och månen står på himlen, är det då inte bra vanskligt för en fackla att göra sig gällande? När
regntiden är inne, är det då inte spilld möda att vattna åkrarna? Om Du ville överta min tjänst,
kommer riket att bli väl styrt. Och ändå fortsätter jag att spela kejsare. Jag är själv medveten
om mina brister och ber därför att få överlämna tronen till Dig.”
Xu You svarade: ”Du styr riket väl. Riket är i goda händer. Om jag skulle ta Din plats, skulle
jag då göra det för att skapa mig ett namn? Men namnet är endast en gäst hos verkligheten.
Skulle jag byta bort mig själv för att spela rollen av en gäst?”
”När skräddarfågeln bygger sitt näste i skogen, nöjer den sig med en enda kvist. När mullvaden släcker sin törst i floden, dricker den inte mer än dess buk kan rymma. Vänd åter hem
och bry inte Ditt huvud med detta! Vad skulle jag göra med Ditt rike? Om kocken försummar
sitt kök, skulle då offerprästen lämna vinkärlen och offeraltaret för att sköta hans syssla?”

***
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Svenska Akademien
tillgängliggör det språkliga
och litterära kulturarvet

Svenska Akademien vill erbjuda alla fri tillgång till det svenska språket och litteraturen
i digital form. Därför skapas nu en webbportal som ska innehålla svenska.se,
Litteraturbanken och andra resurser, på sikt också delar av Akademiens arkiv.
Under året ökade antalet besök på svenska.se med 40 procent, och Litteraturbanken
lanserade webbsidan Ljud och Bild med nyinspelade och historiska inläsningar av
dikter och noveller samt historiska filmklipp.
SVENSKA AKADEMIENS NYA
WEBBPORTAL

nya plattformen.
Den nya portalen ger allmänheten,
lärare, skolelever, universitetsstudenter och
forskare möjlighet att fritt söka i de digitala
ordböckerna och i den svenska litteraturen,
för att bilda sig sin egen uppfattning om
historien och varför samtiden ser ut som
den gör.
– Besökaren kan till exempel söka och få
fram en bild av hur den tekniska revolutionen
i slutet på 1800-talet påverkade litteraturen
och tänkandet. Portalen ger samtidigt ett
vetenskapligt källmaterial för alla som vill
studera hur samhället gestaltas och idéer slår
igenom i litteraturen, alltifrån idéhistoriker
till sociologer och ekonomihistoriker, berättar
Mats Malm.

– Alla skall ha tillgång till språket och
litteraturen, det är i förlängningen en fråga
om demokrati. Digitaliseringen av svenska
språkresurser och svensk litteratur är
dessutom central för svensk forskning och
internationella samarbeten, säger Mats Malm,
Svenska Akademiens ständige sekreterare.
Svenska Akademien fattade 2018 beslutet
att alla investeringar som görs ska kunna
integreras i en ny digital plattform som möter
framtidens tekniska krav. Syftet med portalen
är att lyfta fram de verksamheter Svenska
Akademien driver eller stöder och göra dem
tillgängliga så enkelt som möjligt. Under 2019
lades en stor del av svenska.se över till den
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SVENSKA.SE
Webbplatsen svenska.se innehåller ord
böckerna Svenska Akademiens ordbok
(SAOB), Svenska Akademiens ordlista
(SAOL) och Svensk ordbok utgiven av
Svenska Akademien (SO). Den öppnades för
allmänheten i september 2017, i samband
med bokmässan i Göteborg, och är fritt
tillgänglig. Ordböckerna är mycket populära.
Från starten och fram till den sista december
2019 hade webbplatsen haft sex miljoner
besök. Antalet besök ökade med cirka 40 pro
cent under 2019.
Majoriteten av besökarna, runt 80 procent,
kommer från Sverige, men svenska.se hade
besök från så många som 193 länder under
2019. Från Finland kommer näst flest
besökare, följt av Polen, Tyskland och USA.
Webbplatsen är anpassad även för små
skärmar men de flesta som använder
svenska.se föredrar dator framför mobil
eller läsplatta. De som vill söka i endast
SAOL eller SO kan kostnadsfritt ladda
ner de appar som finns tillgängliga. Svensk
ordbok är sedan starten nerladdad i närmare
200 000 exemplar och SAOL har hämtats
1,5 miljoner gånger.
Svenska.se används flitigt av gymnasie
elever, bland annat vid det nationella provet
i svenska och svenska som andra språk på
gymnasiet, då vissa hjälpmedel är tillåtna.
I samband med provtillfällen under 2019
upplevde svenska.se stort söktryck, men
med den nya digitala plattformen kommer
Akademien att vara bättre rustad för sådana
anstormningar.

läsplattor och mobiltelefoner.
Arbetet med att utveckla Litteratur
banken till en webbplats som rymmer
det viktigaste inom svensk litteratur
har fortlöpt under året. År 2019 var det
hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i
Sverige, och det uppmärksammades med
en digital utställning. Litteraturbanken
Skola, som vänder sig till lärare och
elever i grundskola och gymnasium och
innehåller pedagogiska introduktioner,
uppgifter och läshandledningar, fick ett
nytt användarvänligt utseende. Dessutom
lanserades en ny webbsida, Ljud och Bild.
Sidan Ljud och Bild innehåller nyinspelade
och historiska inläsningar av dikter och
noveller. Här finns också intressanta
historiska filmklipp.
– Människor har börjat lyssna på littera
turen. Det både vidgar och begränsar
upplevelsen. Allt beror på vem som läser och
ger sin röst, och sättet det görs på. Vi är glada
att alla nu har möjlighet att ta del av tjänsten,
säger Mats Malm.
Akademien har under året, som tidigare,
tillsammans med Vitterhetsakademien
finansierat Litteraturbanken. Riksbankens
Jubileumsfond, som möjliggjorde starten,
beviljade under året medel för en storskalig
digitalisering av hela 1800-talets svenska
skönlitteratur.
– Det här ger oss nya vägar till vårt
förflutna, säger Mats Malm.
Svenska Akademien har också under
året beviljat medel till en utveckling av
webbplatsen bokcirklar.se som är en fri
mötesplats för läsare som vill samlas kring
en favoritbok eller en helt ny bekantskap, till
exempel en text i Litteraturbankens stora
digitala utbud. Webbplatsen grundades 2007
och vidareutvecklas av Litteraturbanken i
samverkan med Kultur i Väst, biblioteken
i Göteborg och Kultur i Halland – region
bibliotek.
– En bokcirkel på nätet gör att deltagarna
inte är låsta till fysiska möten utan är
oberoende av geografin. Det öppnar
möjligheter, avslutar Mats Malm.

LITTERATURBANKEN
Webbplatsen litteraturbanken.se erbjuder
svensk skönlitteratur och andra texter av vikt
för vår förståelse av det litterära kulturarvet.
Den innehåller just nu drygt 4 000 litterära
verk. Här finns en mängd olika verk, från
Sophia Elisabet Brenners dikter till Alfhild
Agrells novellsamlingar och Astrid Lindgrens
mindre kända böcker om Kati. Allt är fritt,
läsbart och sökbart på webbplatsen. Dessutom kan drygt tusen titlar sparas ner till
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Arkivet
och Nobelbiblioteket
ARKIVET

NOBELBIBLIOTEKET

Svenska Akademiens arkiv ska, i så stor utsträckning som möjligt, vara fritt tillgängligt.
I samlingarna ryms Svenska Akademiens
arkiv, Nobelarkivet och donerade arkiv från
ett antal ledamöter. Många författare, forskare
och journalister tar hjälp av handlingarna när
de förbereder sina böcker, rapporter och artiklar. Under året har arkiven nyttjats av såväl
inhemska som tillresta forskare och journalister, och ett stort antal brevförfrågningar har
som vanligt strömmat in.

Nobelbiblioteket grundades 1901 och har
som huvuduppgift att tjäna Svenska Akademien i dess prisarbete. Högsta prioritet
har under 2019, såsom alltid, varit att bistå
Nobelkommittén. Mer speciellt var att såväl
2018 som 2019 års pris skulle fastställas och
delas ut samt att Nobelkommittén var utökad
med fem externa ledamöter.
Akademien handhar dock långt fler priser
än Nobelpriset och har även fler kommittéer
utöver Nobelkommittén. Biblioteket har i
sedvanlig ordning brukats för dessa sammanhang och exempelvis varit behjälpligt med
förteckningar och inköp gällande den yngre
svenska litteraturen. Därtill har den litterära
omvärldsbevakningen fortlöpt. Till nyheterna
hör en extra satsning på engelskspråkig afrikansk litteratur samt seriekonst. Det senare är
en genre som knappast var representerad alls
på biblioteket fram till år 2018 och Nobelbiblioteket har med detta nya inköpsområde
velat ge ett erkännande åt seriekonsten som
en angelägen konst- och litteraturform.
Bibliotekets huvudambition kan sägas
vara att bygga upp representativa samlingar
av aktuella skönlitterära samt litteraturoch språkvetenskapliga arbeten. Men
biblioteket vill också gärna vara en bas för
ny kunskapsutveckling och erbjuder därför
ett antal forskarplatser i den så kallade
Palmstedtsalen, belägen i Börshusets källare.
Då intresset för dessa platser ökat under
senare år genomfördes under 2019 en
översyn och det beslutades bland annat att
hålla en av platserna öppen för tillfälliga
gäster – med forskare från utländska lärosäten
i särskild åtanke.

ÖPPNANDET AV
NOBELARKIVET 1968
Den andra januari 2019 släpptes sekretessen
på Nobelkommitténs handlingar från år 1968
och utanför Börshuset på morgonen väntade
traditionsenligt föranmälda forskare och journalister. Bland annat var flera japanska medier
på plats när handlingarna offentliggjordes
eftersom litteraturpriset 1968 tilldelades den
japanske författaren Yasunari Kawabata.
DIGITALT FORSKNINGSPROJEKT
OM NOBELPRISEN
Akademien har etablerat samarbete med
en forskargrupp som driver projektet
”Matteuseffekten och den sociala och
kulturella dynamiken bakom Nobelprisets
tilldelande”. Som en del i detta arbete och
med syfte att bli än mer tillgängliga planerar
Akademien för digitalisering av delar av
Nobelmaterialet.

V

IKTIGT ATT FÖRMEDLA INFORMATION”

Den andra januari 2019 var Shinji Ito,
reporter på Kyodo News, Japans motsvarighet
till TT med cirka 20 miljoner läsare, på plats
i Börshuset i Gamla Stan. Så här berättar han
om besöket.

Vad betydde det
för dig att besöka
Svenska Akademien
och få läsa hand
lingarna från 1968?
För mig som
journalist är det
en viktig uppgift
att förmedla information om nomineringsprocessen kring ett av de mest betydelsefulla
priserna i världen.

Varför besökte du Svenska Akademien
i Stockholm i januari 2019?
Anledningen till att jag besökte Stockholm var
att jag ville läsa mer om Svenska Akademiens
argument för att tilldela japanen Yasunari
Kawabata Nobelpriset i litteratur 1968.

Hur ser japaner på Nobelpriset?
Jag tror att det japanska folket betraktar
Nobelpriset som det mest ärofyllda priset i
litteratur, och många av dem ser ivrigt fram
mot att en japansk författare snart ska få ta
emot priset igen!

Varför är det så intressant att få tillgång till
just det här materialet?
Många japaner är intresserade av att få veta
varför Kawabata var så uppskattad.

E

N FREKVENT BESÖKARE
I NOBELBIBLIOTEKET

Christina Rosengren
är en av dem som
väljer Nobelbiblioteket när hon vill
låna böcker. Det
Christina uppskattar
mest är det personliga mötet med de kunniga
bibliotekarierna och den gemytliga stämningen.

omfattande samling av kvalitetsböcker. För
min del framför allt på svenska och danska.
Skiljer sig Nobelbiblioteket från
andra bibliotek?
Till lyxen – och det som skiljer detta
bibliotek från andra bibliotek – hör den
personliga servicen. De allmänna biblioteken
är numera datoriserade och därför uppstår
sällan personliga möten på samma sätt som
på Nobelbiblioteket.

Hur länge har du använt Nobelbibliotekets
tjänster?
I drygt tio år har jag lånat böcker på Nobelbiblioteket. Jag började när jag studerade
danska på universitetet och behövde en bok
som endast fanns på Nobelbiblioteket. Sedan
dess är jag en trägen och tacksam kund. Jag
ser på ”Mitt konto” att jag lånat 270 böcker.

Vad lånade du senast?
Löparna av Olga Tokarczuk, Frånvaron och
Berättelse om ett liv av Peter Handke och
Mörkrets kärna av Marianne Alopaeus.
Vad är det bästa med Nobelbiblioteket?
Det personliga mötet med kunniga bibliotekarier och den ombonade och mysiga
biblioteksmiljön.

Vad är din upplevelse av biblioteket?
Det är en lyx att som vanlig medborgare
och bokmal få ta del av Nobelbibliotekets
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Svenska Akademiens
bokutgivning 2019
Drottning Kristinas Maximer, en pocketutgåva av Viktor Rydbergs Dikter och
en minnesteckning över Edvard Bäckström. Det är några av de böcker som
kom ut under 2019.

SVENSKA KLASSIKER

1995 gavs den första boken ut i serien
Svenska klassiker, i samarbete med bok
förlaget Atlantis – 2020 kan alltså 25-års
jubileum firas. Syftet med serien är att ge ut
och lagerhålla svenska klassiska litterära verk
som är viktiga för vårt språkliga arv och vår
kulturella identitet, och göra dem tillgängliga
till ett överkomligt pris. Hittills har ett drygt
fyrtiotal titlar publicerats. Varje bok har en
inledning författad av en akademiledamot,
medan kommentarer och ordförklaringar
oftast skrivits av anlitade experter.

”Man kan bara göra sig stor på någon annans
bekostnad” och ”Man bör säga sanningen,
men alla sanningar bör inte sägas”. Det
är två av de cirka 1 500 maximer, korta
levnadsregler på några rader, som drottning
Kristina nertecknade under sina år i Rom
på 1600-talet. Dessa maximer gör henne till
en av det korta formatets största mästare i
svensk litteratur.
Svenska Akademien publicerade boken
Maximer av drottning Kristina inom ramen
för sin serie Svenska klassiker. Det är en
originalutgåva där akademiledamoten Horace
Engdahl ansvarat för översättningen från franska till svenska, liksom för inledning, urval
och kommentarer.
Viktor Rydbergs Dikter, som Svenska
klassiker publicerade i originalutgåva 1996,
kom under 2019 ut i pocket. Boken innehåller hela Viktor Rydbergs lyriska diktning. Den
dåvarande akademiledamoten Lars Forssell
skrev inledningen och Örjan Lindberger,
svensk litteraturhistoriker som disputerade på
Viktor Rydberg, ansvarade för kommentarer
och ordförklaringar.

MINNESBIBLIOTEKET
De äldre volymerna av Svenska Akademiens
handlingar rymmer en skatt av biografiska
och historiska skrifter, bland annat minnes
teckningar. För att åter göra dessa verk
tillgängliga för en bredare publik har
Akademien gett ut ett urval av dem i serien
Minnesbiblioteket. 2019 års bok i denna
serie handlar om 1800-talspoeten Edvard
Bäckström. Den är skriven av författaren
Bertil Malmberg, akademiledamot 1953–
1958. Ledamoten Per Wästberg har skrivit
inledningen till boken.
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Populära litterära kvällar
på Svenska Akademien
Varje år arrangerar Svenska Akademien publika litterära kvällar i sina lokaler i
Börshuset, Gamla Stan. ”Kvällar på Svenska Akademien” kallas dessa evenemang som
började på 1980-talet. Syftet med kvällarna, som vänder sig till en intresserad allmänhet,
är att bjuda besökarna på inspirerande kulturupplevelser.

Kväll på Akademien: Kristinas Maximer

Nobelföreläsning: Olga Tokarczuk

Det är litterära arrangemang som ofta tar
avstamp i till exempel en nyutgiven bok av
Svenska Akademien, ett litterärt jubileum
eller ett samarbete som Akademien initierat.
De kan bestå av föreläsningar med recitationer av skådespelare och musikinslag, och
ofta medverkar någon akademiledamot i
programmet. Årligen återkommande litterära
kvällar är när Svenska Akademiens nordiska
pris delas ut på våren och när det är dags för
Nobelföreläsning på hösten.

Kvällar på Svenska Akademien 2019

APRIL – HJALMAR SÖDERBERG 150 ÅR

MAJ – EUFEMIAVISORNA

FRI ENTRÉ TILL BÖRSSALEN

I samarbete med Söderbergsällskapet
bjöd Svenska Akademien in till en kväll
om författaren Hjalmar Söderberg, som
föddes 1869. Efter en inledning av ständige
sekreteraren Anders Olsson talade författarna
Kerstin Ekman, Per Wästberg och Jesper
Högström. Kvällen sammanfattades av
Söderbergsällskapets förre ordförande
Nils O. Sjöstrand.

Kvällen ägnades åt Eufemiavisorna, som tre
svenska diktverk från medeltiden gemensamt
kallas. Dessa har nypublicerats i Svenska
Akademiens klassikerserie. Henrik Williams,
professor i nordiska språk vid Uppsala universitet, ansvarar för utgåvan och ledamoten Bo
Ralph har skrivit förordet. Båda medverkade
under kvällen, liksom Sofia Lodén, forskare
vid Romanska och klassiska institutionen vid
Stockholms universitet, Stina Ekblad, skådespelare samt Dan Laurin, blockflöjtist.

APRIL – SVENSKA AKADEMIENS
NORDISKA PRIS
Mottagare av priset 2019 var författaren
Karl Ove Knausgård. Han presenterades av
Svenska Akademiens ständige sekreterare
Anders Olsson samt ledamöterna Per
Wästberg och Kristina Lugn, varefter
pristagaren själv talade.

”Kvällar på Svenska Akademien” äger rum
i den vackra Börssalen som rymmer cirka
400 personer. Det är mycket populära
arrangemang, som alltid har fri entré. Eftersom
biljetterna snabbt tar slut bör den som
är intresserad hålla ett öga på Svenska
Akademiens egen webbplats samt Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet, där det finns
information om kvällarna.

Kväll på Akademien: Hjalmar Söderberg 150 år

Kväll på Akademien: Eufemiavisorna

NOVEMBER – DIPLOMATI OCH
MUSIK UNDER GUSTAF III:S
ITALIENSKA RESA
I samarbete med Sällskapet Gustaf III bjöd
Svenska Akademien in till en kväll som
inleddes av Akademiens ständige sekreterare
Mats Malm och Jennie Nell, ordförande i
Sällskapet Gustaf III. Bland de medverkande
var ledamoten Horace Engdahl som föreläste
om ”Akademiens ledamöter som arkadiska
herdar”, Jennie Nell som talade om temat
sjukdom, diplomati och kultur under
Gustaf III:s italienska resa samt Magnus
Tessing, Stockholms universitet, som talade
om diplomati genom teater. För musiken
stod Drottningholms Barockensemble och
medlemmar ur Gustaf Sjökvists Kammarkör
under ledning av dirigenten Mark Tatlow.

OKTOBER – KRISTINAS MAXIMER

Kväll på Akademien: Diplomati och musik under Gustaf III:s italienska resa
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Drottning Kristina och hennes 1 500 nertecknade maximer var temat. Dessa finns nu också i Svenska Akademiens klassikerserie, med
översättning, inledning och kommentarer av
ledamoten Horace Engdahl. Kvällen innehöll
föreläsning av Horace Engdahl varvat med
uppläsningar av skådespelaren Irene Lindh.
Därefter följde ett anförande av idéhistorikern Kristiina Savin. Stockholmsensemblen
Christina Consort bjöd på 1600-talsmusik
under ledning av dirigenten Mats Liljefors.

DECEMBER – NOBELFÖRELÄSNINGAR
Olga Tokarczuk, Nobelpristagare 2018 och
Peter Handke, Nobelpristagare 2019, höll
sina Nobelföreläsningar den 7 december,
som traditionen bjuder.
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Intensivsvenska

ÖKAD NÄRVARO OCH
MINDRE STRESS

– en framgångsrik modell för
effektiv och likvärdig utbildning
Under 2019 gick utvecklingsprojektet ”Intensivutbildning i svenska för nyanlända
skolelever”, Intensivsvenska, in i sin tredje och sista genomförandefas. Svenska Akademien
är huvudman för projektet som leds av forskare vid Institutionen för svenska och
flerspråkighet vid Stockholms universitet. Projektmålet är uppnått: att utveckla en ny
utbildningsmodell för effektiv undervisning i svenska språket och andra ämnen för
nyanlända ungdomar i gymnasieåldern. Med hjälp av modellen ges ungdomarna bättre
förutsättningar att nå nationell gymnasiebehörighet på bara två år. Projektresultaten håller
på att sammanställas men redan nu går det att slå fast att modellen gynnar integreringen
av nyanlända elever och ger bättre förutsättningar för en likvärdig utbildning.

HÖGRE BETYG
Resultatet visar också att elever som har en
lång skolbakgrund uppnår behörighet till
gymnasiet på två år, trots att de inte har några
kunskaper i svenska vid starten. Eleverna har
fått betyg, varierande från A till E, i åtta till
femton ämnen. Det är en skillnad mot tidigare
uppger rektor och lärare. Eleverna har ofta
inte kunnat få högre betyg än E eftersom det
är vanligt att skolor siktar på att eleverna ska
uppnå det betyget. Om undervisningen inte
ges på högre nivå eller med högre ambitioner
blir det svårt för elever att få högre betyg.
– Det är positivt att det är en spridning
i betygsskalan och det i sig är ett tecken på
att eleverna fått möjlighet att nå sin fulla
potential, säger Maria Lim Falk.
Intensivsvenska har en rad specialsatsningar
som riktar sig till elevgrupper med olika behov,
men den tar även fasta på sådant som kan
fungera för alla.
– Utbildningsmodellen är applicerbar
på all undervisning. Vi jobbar nu för att få
ut resultatet och erfarenheterna till fler,
avslutar Maria Lim Falk.

För eleverna går det att se direkta effekter.
Eftersom de får en tydlig plan för under
visningen som sträcker sig över en längre tid,
till exempel en hel termin, och att planeringen
är konkret på veckonivå får eleverna en tydlig
överblick av målen både på kort och lång sikt.
Det har ökat deras närvaro och motivation.
Tidigare forskning har visat att om man
delar upp målen i mindre etapper minskar
elevernas stress.
– Den effekten kan vi även se här. Genom
vår satsning på ökad studiemedvetenhet i
kombination med den tydliga och transparenta
strukturen ges eleverna möjlighet att ta
kontroll över sina studier. Det leder ofta till
mindre stress och oro i vardagen, säger
Maria Lim Falk.

ARBETET SAMMANFATTAS

Intensivsvenska bygger på ett nära samarbete
mellan forskare från Stockholms universitet
och rektorer och lärare från ett antal utvalda
skolor. Flera skolor står i kö för att få med
verka. Inför höstterminens start 2019 anslöt
sig Jenny Nyströmsskolan i Kalmar, IM
Jacobsskolan i Hässleholm och Norra Sorgenfri
gymnasium i Malmö till projektet.
Under hösten genomgick respektive skola
fem hela utbildningsdagar där olika delar
i modellen bearbetades och förankrades i
den specifika skol- och klassrumspraktiken.
Uppläggningen för utbildningsdagarna med
workshops, cases och planeringsarbete kopplat till den konkreta undervisningen har byggt
på erfarenheter, lärdomar och systematisk
dokumentation från utvecklingsarbetet på de
föregående projektskolorna.
– En tidig och viktig lärdom från projektarbetet är att man behöver ett systematiskt
upplägg av implementeringen för att nå en
långsiktig och hållbar förändringsprocess.
Förändringsprocesser inkluderar attityd
förändringar och sådant tar tid. Samtidigt är
det betydelsefullt att modellen integreras i
arbetssätt som redan finns, säger Maria Lim
Falk, forskare vid Stockholms universitet och
projektledare för Intensivsvenska.

Arbetet med Intensivsvenska inriktas nu mot
att sammanfatta resultaten och skapa lösningar
för att möta det stora intresse som skolor och
kommuner över hela landet visat.
– Alla våra erfarenheter, insikter och
lärdomar från projektåren har nu omsatts i
material som är fritt tillgängligt. Vår ambition
är att utforma ett skriftligt implementerings
stöd som ska kunna vara till hjälp för nya
skolor. Men vi vet att förändringsarbete kräver
tid och kan vara ganska arbetsamt, så vi ska
verkligen fundera på hur vi kan fortsätta
stötta skolor i praktiken. En möjlighet skulle
vara att de påbörjade diskussionerna med
huvudmän och regionala utvecklingscentra
leder vidare till konkret samverkan, säger
Maria Lim Falk.
Modellen har resulterat i att lärarnas arbete
blivit mer strukturerat och undervisningen
mer målinriktad. Tempot i undervisningen
och i utbildningen som helhet har också ökat.
– Vi har sett att arbetssättet främjar
samverkan mellan lärarna och bidrar till en
samsyn om vart man är på väg och om hur
man bäst kan nå målen, fortsätter Maria
Lim Falk.
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Fakta Intensivsvenska
Sju skolor medverkade i projektet: Södra
Latins gymnasium i Stockholm, Nacka gymnasium, Kärrtorps gymnasium i Stockholm,
Morabergs studiecentrum i Södertälje, Jenny
Nyströmsskolan i Kalmar, IM Jacobsskolan i
Hässleholm och Norra Sorgenfri gymnasium i
Malmö.
Sammanlagt deltog 1 000 elever, ungefär
110 yrkesverksamma lärare i olika ämnen och
10 skolledare i projektet mellan åren 2016 och
2020.

Stommen i modellen är att målen i kurs
planen har konkretiserats i delmål ända ner
på veckonivå och ibland även på lektionsnivå,
och att elevernas kunskaper har testats varje
vecka. Eleverna har också fått utveckla sitt
ordförråd. Varje vecka har eleverna fått lära
sig ett 50-tal nya svenska ord som hämtats
från texter som använts i undervisningen. I
veckotestet har sedan elevernas ordkunskap,
hörförståelse, stavning, grammatiska mönster,
läsförståelse och deras förmåga att aktivt använda de aktuella orden eller fraserna prövats.

Projektet har byggt på ett nära samarbete
mellan forskare och lärare. Eleverna har
läst tolv till sjutton ämnen, inklusive ämnet
svenska som andraspråk.

Projektet tillkom genom ett samarbete
mellan Marianne och Marcus Wallenbergs
stiftelse (huvudfinansiär), Svenska Akademien
(initiativtagare, huvudman och medfinansiär),
Stockholms universitet (medfinansiär) och
Institutionen för svenska och flerspråkighet,
Stockholms universitet (medfinansiär).

Forskarna har varit ute i klassrummen varje
dag för att säkerställa att utbildningsmodellen
fångar upp såväl generella som specifika behov
hos lärare och elever samt i organisationen.

43

Kalendarium 2019

29 april ”Kvällar på Svenska Akademien”:
arrangemang kring Hjalmar Söderberg, i
samarbete med Söderbergsällskapet, med
anledning av att det 2019 var 150 år sedan
Hjalmar Söderberg föddes. Läs mer på sidan 40.

vistelse med halvpension i Hvita villan på
Öland upp till två veckor.

8 mars Vid ett arrangemang på Isländska
ambassaden förde Bo Ralph ett samtal
med den isländske författaren Einar Már
Guðmundsson, mottagare av det nordiska
priset 2012, om dennes författarskap.

Maj

14 mars Mats Malm valdes till ledamot i
Nobelstiftelsens styrelse.

8–9 maj Mats Malm besökte litteraturarkivet
i Marbach, Tyskland, för panelsamtal om den
digitala boken.

28 mars Akademien utsåg Ellen Mattson och
Anne Swärd till nya ledamöter.

9 maj Akademien utsåg Åsa Wikforss till ny
ledamot.

April
Nya ledamöter i Akademien 2019: Tua Forsström, Åsa Wikforss, Anne Swärd och Ellen Mattson

Januari

14 februari Tomas Riad deltog i möte med
Språkvårdsgruppen, där den nya namnlagen
och bruket av namn på nationell tillhörighet
dryftades.

2 januari Öppet arkiv i Börshuset, Svenska
Akademien. Handlingarna ur Nobelarkivet
från 1968 offentliggjordes.

21 februari Årets förslagslista (långa listan)
rörande Nobelpriset i litteratur fastställdes av
Akademien.

18 januari Katarina Frostenson utträdde ur
Svenska Akademien.
26 januari Per Wästberg föreläste om Tomas
Tranströmer på en konferens i Swedenborg
House i London.

26 februari Sara Danius utträdde ur
Svenska Akademien.

Februari
5 februari Tomas Riad deltog i Svenska
litteratursällskapet i Finlands (SLS) årshögtid
i Helsingfors.
7 februari Akademien utsåg Tua Forsström
till ny ledamot.
7 februari Akademien beslutade att tilldela
Karl Ove Knausgård Svenska Akademiens
nordiska pris på 400 000 kronor.
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3 april ”Kvällar på Svenska Akademien”:
Svenska Akademiens nordiska pris delades ut
till Karl Ove Knausgård i Börssalen. Läs mer
på sidorna 21 och 40.
11 april Svenska Akademiens verksamhetsberättelse för 2018 publicerades på
Akademiens hemsida.

16 maj Akademien utsåg årets mottagare
av Svenska Akademiens bibliotekariepris:
Gunnel Furuland. Priset delades ut i samband
med Bokmässan i september. Läs mer på
sidorna 22–23.

11 april Årets preliminära kandidatlista
(halvlånga listan) rörande Nobelpriset i
litteratur fastställdes av Akademien.

Mars

15 april Jesper Svenbro deltog i möte med
Svenska Bibelsällskapet, som gästades av
Michael Perreau, generalsekreterare i United
Bible Society.

1 mars Mats Malm höll föredrag vid jubileet
”50 Jahre Skandinavistik in der Schweiz”, i
Zürich och Basel.

23 april Per Wästberg höll en föreläsning
om det litterära Nobelpriset vid American
Library i Paris.

5 mars Anders Olsson deltog i Nobelstiftelsens styrelsemöte, där det beslutades
att såväl 2018 som 2019 års Nobelpris skulle
delas ut 2019.

25 april Bernadottestipendiet delades ut
på Kungliga slottet. Svenska Akademiens
pristagare var i år prosodiforskaren Hatice
Zora, som vid prisceremonin presenterades av
Bo Ralph.

7 mars Akademien beslutade att Svenska
Akademiens Bernadottestipendium skulle
tilldelas Hatice Zora. Stipendiet omfattar
dels en summa om 120 000 kronor, dels fri

9 maj Akademien utsåg årets mottagare av
Svenska Akademiens svensklärarpris: Camilla
Edvardsson Lundmark, Daniel Sandin, Sara
Persson, Anki Källman och Anneli Wahlsten.
Priset delades ut i samband med Bokmässan i
september. Läs mer på sidorna 24–25.

16 maj Anders Olsson utsågs till ny
ordförande i Nobelkommittén, efter
Per Wästberg, som även fortsatt är ledamot
i kommittén.
20 maj ”Kvällar på Svenska Akademien”:
presentation av Akademiens klassikerutgåva
Eufemiavisorna, under ledning av Bo Ralph i
Börssalen. Läs mer på sidan 41.
23 maj Årets kandidatlista (korta listan)
rörande Nobelpriset i litteratur fastställdes
av Akademien.
27 maj Bo Ralph deltog i ett möte med
delegationen för nätverket Svenska nu i
Stadshuset i Helsingfors.

25 april Mats Malm utsågs till ny ständig
sekreterare i Svenska Akademien, med
tillträde 1 juni.
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Juni

25 september Mats Malm sammanträffade
med Anna Livion Ingvarsson, Svenska PEN:s
generalsekreterare, som informerade om
verksamheten.

1 juni Mats Malm tillträdde som ny ständig
sekreterare.
13 juni Bo Ralph deltog i sammanträde med
Namnlängdskommittén, där man bland annat
diskuterade listor över förslag till nya namn
och hur kommitténs arbete skulle förnyas.

26–29 september Svenska Akademien
deltog med en egen monter på Bokmässan
i Göteborg.
Akademien arrangerade två stora
seminarier – ett där deltagarna fick ställa
frågor om språket, ett om Eufemiavisorna i
serien Svenska klassiker. Det ordnades också
seminarier i montern, bland annat i samarbete
med Litteraturbanken. Bibliotekarie- och
svensklärarpriserna delades ut på fredagen.

26 juni Språkkommittén besökte redaktionen
för Svensk ordbok på Göteborgs universitet.

September
2–6 september Per Wästberg höll ett antal
föreläsningar vid universiteten i Johannesburg
och Pretoria, Sydafrika, för sammanlagt 600
åhörare. Ämnet var Nobelprisets procedur
och historia samt hans möten med afrikanska
författare. Bland föreläsningarna var The
Nadine Gordimer Honorary Lecture, som
tidigare hållits av Carlos Fuentes och Susan
Sontag. Ett hundratal åhörare hade hindrats
närvara eftersom innerstaden blockerades av
xenofoba upplopp och plundringståg.

Oktober
10 oktober Akademien beslutade vid sin
sammankomst att i enlighet med Nobelkommitténs förslag tilldela Olga Tokarczuk
2018 års Nobelpris i litteratur ”för en
berättarkonst som med encyklopedisk lust
gestaltar gränsöverskridandet som livsform”
och Peter Handke 2019 års pris ”för ett
inflytelserikt författarskap som med stor
språkkonst har utforskat periferin och
människans konkreta erfarenhet”. Efter
sammankomsten hölls en presskonferens.

6 september Bo Ralph var inbjuden talare
vid ett symposium i Reykjavík med anledning
av att Island övertog ordförandeskapet i
Nordiska rådet.

17 oktober Akademien beslutade att en
advokat skulle anlitas för att föra talan mot
Nordfront i enlighet med klassikerskyddet.

14 september Mats Malm höll Sigurður
Nordal-föreläsningen i Nordens hus,
Reykjavík.

17 oktober Göran Malmqvist avled. Han tog
sitt inträde i Akademien 1985.

19 september Nobelkommittén lade fram
sitt förslag till mottagare av Nobelpriset i
litteratur för 2018 och 2019 för Akademien.

23 oktober ”Kvällar på Svenska Akademien”:
Om drottning Kristinas Maximer, med
anledning av Horace Engdahls utgåva i
Klassikerserien. Läs mer på sidan 41.

23 september Bo Ralph deltog tillsammans
med representanter för de andra kungliga
akademierna samt 2019 års och några tidigare
Bernadottepristagare i ett seminarium anordnat av Vitterhetsakademien.

31 oktober Akademiens fyra nya ledamöter
deltog i sammankomsten: Tua Forsström,
Ellen Mattson, Anne Swärd och Åsa Wikforss.
De tog sitt inträde senare under året, vid
högtidssammankomsten den 20 december.
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Kerstin Ekman talar under ett arrangemang i serien ”Kvällar på Svenska Akademien” tillägnat Hjalmar Söderberg

November

29 november Mats Malm deltog vid Det
Danske Akademis årsfest.

5 november Eric M. Runesson mötte
företrädare för Bolagsverket i frågan om
Post- och Inrikes Tidningar.

December
2–3 december Språkkommittén besökte
redaktionen för Svenska Akademiens
ordbok i Lund och Det Danske Sprog- och
Litteraturselskab (DSL) i Köpenhamn.

13 november Bo Ralph deltog vid ett
arrangemang på Svenska ambassaden i
Helsingfors med anledning av invalet av Tua
Forsström i Svenska Akademien. Sveriges
ambassadör i Finland, Anders Ahnlid, var värd.

6 december Presskonferens med 2018 och
2019 års Nobelpristagare i litteratur, Olga
Tokarczuk respektive Peter Handke.

21 november Göran Malmqvist begravdes.
21 november Kjell Espmark läste vid
sammankomsten en dikt som Tomas
Tranströmer skrivit i det exemplar av
”Hemligheter på vägen” han givit Espmark.
Dikten är publicerad på sidan 31.

7 december Nobelföreläsning med Olga
Tokarczuk och Peter Handke.
10 december Utdelning av Nobelpriset
i Konserthuset och efterföljande bankett
i Stadshuset. Vid prisceremonin höll Per
Wästberg talet till Olga Tokarczuk och
Anders Olsson talet till Peter Handke.

22 november ”Kvällar på Akademien”:
Presentation av Gustaf III:s italienska resa,
ett arrangemang i samarbete med Sällskapet
Gustaf III. Läs mer på sidan 41.

11 december Per Wästberg åkte tillsammans
med Olga Tokarczuk till Rinkeby, där hon
möttes av barn som på 20 språk hälsade
henne välkommen.

27–29 november Bo Ralph deltog i en
främjanderesa till Murmansk i Ryssland inom
ramen för Barentsregionens samarbete. Resan
var arrangerad av Sveriges generalkonsulat
i Sankt Petersburg och genomfördes
tillsammans med en svensk delegation från
Norrbottens län.

20 december Svenska Akademiens högtidssammankomst. Fyra nya ledamöter tog sitt
inträde: poeten Tua Forsström, författaren
Ellen Mattson, författaren Anne Swärd och
filosofen Åsa Wikforss.
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BILAGA 1

Utdelade priser
och stipendier 2019

Gun och Olof Engqvists stipendium,
utdelas sedan 1977, utgår ur Stiftelsen DalénEngqvists fond. Prissumma: 175 000 kronor.
Mottagare: Bengt Berg.

Svenska Akademiens pris för översättning
av svensk litteratur, instiftat 2017.
Prissumma: 100 000 kronor x 4. Mottagare:
Béla Jávorszky, László Kúnos, Verena Reichel
och Caj Westerberg.

Signe Ekblad-Eldhs pris, utdelas sedan
1962, utgår ur Stiftelsen Signe Ekblad-Eldhs
testamentsfond. Prissumma: 140 000 kronor.
Mottagare: Jonas Hassen Khemiri.

Svenska Akademiens kritikerpris,
instiftat 2017. Prissumma: 100 000 kronor
x 2. Mottagare: Anna Hallberg och Magnus
William-Olsson.

Axel Hirschs pris, utdelas sedan 1969, utgår
ur Stiftelsen Axel Hirschs testamentsfond.
Prissumma: 125 000 kronor x 2. Mottagare:
Fredrik Hertzberg och Jens Liljestrand.

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium,
utdelas sedan 2007, utgår ur Stiftelsen Eric
och Ingrid Lilliehööks fond. Prissumma:
100 000 kronor. Mottagare: Erik Carlquist.

Lydia och Herman Erikssons stipendium, utdelas vartannat år sedan 1977. Utgår
ur Stiftelsen Lydia och Herman Erikssons
fond för stipendium till ung lovande lyriker
eller författare. Prissumma: 120 000 kronor.
Mottagare: Nina Wähä.

Ledamöterna samlas i Läsesalen inför torsdagens sammankomst

Kungliga priset, instiftades 1835 av
Karl XIV Johan och anvisas fortfarande
av kungen. Prissumma: 100 000 kronor.
Mottagare: Leif Zern.

Svenska Akademiens språkforskarpris,
instiftat 2006. Prissumma: 250 000 kronor.
Mottagare: Christer Platzack.

Bernadottestipendiet, instiftat 2016.
Prissumma: 120 000 kronor samt två veckors
vistelse i Hvita villan på Öland. Mottagare:
Hatice Zora.

Doblougska priset, utdelas sedan 1951,
utgår ur Stiftelsen Doblougska fonden.
Prissumma: 200 000 kronor x 4. Mottagare:
Ernst Brunner, Carin Franzén, Johan Harstad
och Olaug Nilssen.

Svenska Akademiens nordiska pris, instiftat 1986, utgår ur Stiftelsen Karin och Karl
Ragnar Gierows fond. Prissumma: 400 000
kronor. Mottagare: Karl Ove Knausgård.

Kellgrenpriset, instiftat 1979, utgår ur
Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows
fond. Prissumma: 200 000 kronor. Mottagare:
Fredric Bedoire.

Gerard Bonniers pris, instiftat 1988.
Prissumma: 300 000 kronor. Mottagare:
Ronny Ambjörnsson.

Extra pris, ur Akademiens egna medel.
Utdelas för insatser av olika slag inom
Akademiens verksamhetsområde. Prissumma
2019: 100 000 kronor x 2. Mottagare:
Björner Torsson och Francisco J. Uriz.

Anslag ur Fonden för forskning i modern
svenska och för svensk språkvård, utgår
ur Stiftelsen Fonden för forskning i modern
svenska och för svensk språkvård. Prissumma:
Totalt 120 000 kronor. Mottagare: Anja
Malmberg och Björn Melander.

Schückska priset, utdelas sedan 1960. Prissumma: 100 000 kronor. Mottagare: Yvonne
Leffler.
Svenska Akademiens essäpris, instiftat
2007. Prissumma: 100 000 kronor. Mottagare:
Helena Eriksson.
Svenska Akademiens Finlandspris, instiftat
1966. Prissumma: 100 000 kronor. Mottagare:
Marika Tandefeldt.
Karin Gierows pris, instiftat 1976, utgår
ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows
fond. Prissumma: 80 000 kronor x 2.
Mottagare: Mohammad Fazlhashemi och
Åsa Wikforss.
Johan Lundblads pris, instiftat 2013.
Prissumma: 80 000 kronor. Mottagare:
Erik Petersson.

Margit Påhlsons pris, instiftat 1981, utgår
ur Stiftelsen Margit Påhlsons testamentsfond.
Prissumma: 200 000 kronor. Mottagare:
Stig Eliasson.

Svenska Akademiens språkvårdspris,
instiftat 1953. Prissumma: 80 000 kronor.
Mottagare: Mikael Parkvall.

Bellmanpriset, instiftat 1920. Utgår
ur Stiftelsen Emma och Anders Zorns
donationsfond. Prissumma: 250 000 kronor.
Mottagare: Gösta Ågren.
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Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond, instiftat 1992. Prissumma: 75 000
kronor x 2. Mottagare: Karolina Ramqvist och
Amanda Svensson.

Svenska Akademiens svensklärarpris,
instiftades 1987. Prissumma: 50 000 kronor x
4. Mottagare: Camilla Edvardsson Lundmark,
Sara Persson och Daniel Sandin samt ett
gemensamt pris till Anki Källman och
Anneli Wahlsten.

Svenska Akademiens teaterpris, instiftat
1963. Prissumma: 75 000 kronor. Mottagare:
Ann Petrén.

Svenska Akademiens stipendium till
postdoktorala språkforskare, instiftat 2002.
Prissumma: 50 000 kronor x 2. Mottagare:
Alessandro Palumbo och Sofia Pereswetoff-
Morath.

Zibetska priset, delas ut sedan 1924, utgår
vartannat år ur Stiftelsen C.B. Zibets fond.
Prissumma: 70 000 kronor. Mottagare:
Ingemar Lindahl.

Kallebergerstipendiet, utdelas sedan 1977,
utgår ur Stiftelsen Kallebergerfonden,
Tekla Hanssons och Gösta Ronnströms
donation. Prissumma: 60 000 kronor.
Mottagare: Lina Hagelbäck.

Stipendium till Harry Martinsons minne, utgår ur Stiftelsen Karin och Arthur
Elgstrands donationsfond, överlämnad 1988.
Prissumma: 70 000 kronor. Mottagare:
Helena Granström.

Svenska Akademiens bibliotekariepris,
instiftat 2005. Prissumma: 50 000 kronor.
Mottagare: Gunnel Furuland.

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond, instiftat 1981, utgår ur Stiftelsen Lena
Vendelfelts Minnesfond. Prissumma: 60 000
kronor. Mottagare: David Vikgren.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium, instiftat 1982. Prissumma: 50 000
kronor. Mottagare: Marianne Molander Beyer.

Svenska Akademiens tolkningspris,
instiftat 1965. Prissumma: 60 000 kronor.
Mottagare: Lukas Dettwiler.

Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris,
instiftat 1985. Prissumma: 60 000 kronor x 2.
Mottagare: Margareta Eklöf och Eva Johansson.

Svenska Akademiens översättarpris,
instiftat 1953. Prissumma: 60 000 kronor.
Mottagare: John Swedenmark.

Svenska Akademiens pris för introduktion
av svensk kultur utomlands, instiftat 1992.
Prissumma: 40 000 kronor x 2. Mottagare:
Tom Geddes och Klaus Müller-Wille.

Belöningar ur Akademiens egna medel,
utdelas för insatser av olika slag inom
Akademiens verksamhetsområde. Prissumma
2019: 60 000 kronor x 5. Mottagare:
Elena Balzamo, Göran Greider, Tuva
Korsström, Ulrika Milles och Lilian Perme.

Stipendium ur den Gierowska
donationsfonden, instiftat 1980, utgår ur
Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows
fond. Prissumma: 40 000 kronor. Mottagare:
Elisabeth Friis.

Carl Åkermarks stipendium, utdelas sedan
1985, utgår ur Stiftelsen Carl Åkermarks
testamentsfond. Prissumma: 50 000 kronor.
Mottagare: Andreas T. Olsson.

Anna Sjöstedts resestipendium, instiftat
2006. Avsett för yngre författare och humanistiska forskare. Prissumma: 30 000 kronor samt
en månads fri vistelse i Akademiens lägenhet i
Berlin. Mottagare: Alejandro Leiva Wenger.
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BILAGA 2

Förvaltade stiftelser
Stiftelsen Axel Hirschs testamentsfond

Stiftelsen Carl Åkermarks testamentsfond

Sedan 1969 utdelas Axel Hirschs pris till en
författare av ”en levnadsteckning av högt
konstnärligt eller kulturhistoriskt värde eller
ett betydelsefullt historiskt arbete”.

Ur Stiftelsen Carl Åkermarks testamentsfond
delas stipendium ut sedan 1985 till ”förtjänta
artister inom svensk teater”. Varje år delas
fyra stipendier ut.

Stiftelsen Bernhard och Malin von 
Beskows fond

Stiftelsen C.B. Zibets fond
Utdelningen av Zibetska priset upphörde 1836
men återupptogs 1924 ”till uppmuntran
åt någon förtjänt författare eller till annat
ändamål”.

Beskowska resestipendiet instiftades 1883 till
”förtjänt, obemedlad författare”.
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ett anslag ut till en eller flera personer som
bidragit till forskning i modern svenska eller,
mer generellt, på språkvårdens område.
Stiftelsen Fonden för Svenska Akademiens
internationella förbindelser
Svenska Akademien erhöll 1985 ett anslag
ur Knut och Alice Wallenbergs stiftelse,
för upprättande av en fond vars avkastning
skulle gå till utökande av Akademiens
internationella förbindelser.
Stiftelsen Ida Bäckmans stipendiefond till
Gustaf Frödings och Selma Lagerlöfs minne
Sedan 1956 delas Ida Bäckmans stipendium
ut till en svensk författare eller publicist
som givit ut ”det ur konstnärlig och ideell
synpunkt lödigaste verket”.

Stiftelsen Dalén-Engqvists fond

Stiftelsen Ilona Kohrtz’ testamentsfond

Gun och Olof Engqvists stipendium delas ut
sedan 1977 för att stödja litterär verksamhet
inbegripet kulturjournalistik.

Svenska Akademien erhöll medel från
Ilona Kohrtz till en fond vars avkastning
skulle användas till litterära understöd av
pensionskaraktär. Ilona Kohrtz’ stipendium
utdelas sedan 1965.

Stiftelsen Doblougska fonden
Stiftelsens avkastning går dels till Doblougska
priset som delas ut till två svenska och två
norska skönlitterära författare, dels till
bokutgivning. Doblougska priset delas ut sedan
1951.

Stiftelsen Ole och
Ann-Marie Söderströms fond

Akademiens nordiska pris (instiftat 1986),
Karin Gierows pris (1976), Stipendium ur
den Gierowska donationsfonden (1980) samt
Kellgrenpriset (1979).

Ole och Ann-Marie Söderströms pris ska gå till
en författare ”av hög litterär förtjänst”. Priset
delades ut första gången 2011.

Stiftelsen Lena Vendelfelts Minnesfond

Stiftelsen Schullströmska Minnesfonden

Stiftelsens avkastning används för att belöna
diktare ”som söker hävda och värna rent
mänskliga värden”. Sedan 1981 utdelas
Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond.

”En framstående författare av barn- och
ungdomslitteratur” kan sedan 2002 få
motta Schullströmska priset för barn- och
ungdomslitteratur.

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

Stiftelsen Signe Ekblad-Eldhs testamentsfond
Ur stiftelsen utdelas sedan 1962 Signe
Ekblad-Eldhs pris till en framstående litterär
författare.

Lydia och Herman Erikssons stipendium delas
ut vartannat år, första gången 1977.
Stiftelsen Margit Påhlsons testamentsfond

Stiftelsen Skriftställaren
Birger Schöldströms fond

Margit Påhlsons pris utgår ur en donation
överlämnad 1981 och är Svenska Akademiens
näst största språkpris. Det delas ut till någon
”som beflitat sig om det svenska språkets vård,
dess renhet och rätta uttal”.

Birger Schöldströms pris delas ut sedan
1966 för understöd till främjande av
litteraturhistorisk eller personhistorisk
forskning.

Stiftelsen Kallebergerfonden, Tekla
Hanssons och Gösta Ronnströms donation
Ur stiftelsen delas Kallebergerstipendiet ut ”till
en svensk medborgare för litterär verksamhet
med företräde för lyrik”.

Stiftelsen Emma och
Anders Zorns donationsfond
Denna stiftelse ska ”i orubbat skick bibehålla
fastigheten Argus 6” (Gamla Stan) och
fastigheten ”ska tjäna sitt ändamål som
näringsställe”. Av avkastningen ska varje år
ett pris delas ut till ”en verkligt framstående
svensk skald”. Priset, som fått namnet
Bellmanpriset, utdelas sedan 1920.

Stiftelsen Karin och
Arthur Elgstrands donationsfond

Stiftelsen Eric och Ingrid Lilliehööks fond

Stiftelsen Karin och
Karl Ragnar Gierows fond

Stipendium till Harry Martinsons minne delas
ut vartannat år sedan 1991, varannan gång för
förtjänstfull litterär verksamhet och varannan
gång för värdefulla insatser för svenska
språket.

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium delas ut
sedan 2007 till växelvis författare, översättare
och bibliotekarier.

Några av Akademiens stora priser delas ut med
medel ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar
Gierows fond. Avkastningen ska användas
till ”skönlitterära priser samt till belöningar
för hängiven insats i bildningsarbete och
kunskapsförmedlande framställningskonst”.
Bland de priser som delas ut finns Svenska

Stiftelsen Fonden för forskning i modern
svenska och för svensk språkvård
Stiftelsen överlämnades 1979 av en anonym
givare till Svenska Akademien. Varje år delas
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Värdepappersportfölj

Fördelning av tillgångar december 2019
Diagram 1

Allmänt om kapitalförvaltningen

utländska
obligationer
4%

Förvaltningen av de finansiella tillgångarna sker i Akademiinvest AB, ett delägt bolag med
uppdrag att för ägarnas räkning leverera en rationell förvaltning till låg kostnad. Inriktningen
styrs genom en placeringspolicy fastställd av Svenska Akademien. Målsättningen är att med
begränsad risk uppnå en hög direktavkastning i kombination med en real värdesäkring av
kapitalet. Placeringsreglerna innehåller också anvisningar som grundas på OECD:s riktlinjer för
multinationella företag och principerna i FN:s Global Compact. Bedömningar skall grundas på
officiella granskningar, till exempel de som görs av AP-fondernas Etikråd.

svenska
obligationer
26 %

Akademiens egna medel utgör 93,7 % av den totala värdepappersportföljen och de anknutna
stiftelsernas andel uppgår till 6,3 %.

Allokering

De totala finansiella tillgångarna uppgick vid utgången av året till 1 862,8 miljoner kronor,
varav svenska aktier utgjorde 61,1 %, utländska aktier 8,0 % och räntebärande tillgångar cirka
31 %. Fördelningen av kapitalet framgår av diagram 1. Aktieandelen skall utgöra mellan 40 %
och 70 % av tillgångsvärdet. Resterande medel skall placeras i räntebärande tillgångar.

likvida medel
1%

svenska aktier
61 %

utländska aktier
8%

Diagram 1

Utdelningsbara medel, nettoresultat för hela värdepappersportföljen

Ur ett längre perspektiv har den genomsnittliga årliga avkastningen på de finansiella tillgångarna med bred marginal överträffat målet om en real värdesäkring av kapitalet. Nettoresultatet,
dvs. främst aktieutdelningar och räntor belastade med direkta förvaltningskostnader, har ökat
från 24,7 miljoner kronor 1999 till 64,1 miljoner kronor 2019. De senare årens extremt låga
ränteläge har medfört att avkastningen på svenska obligationer har fallit kontinuerligt. Det
har i huvudsak kunnat kompenseras med högre aktieutdelningar. Aktieutdelningarnas andel
av nettoresultatet har ökat kraftigt sedan millennieskiftet, då utdelningar på aktier utgjorde
knappt 30 % av intäkterna mot cirka 60 % under det senaste verksamhetsåret.
Diagram 2, Diagram 3
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Marknadsutvecklingen har varit mycket positiv för risktillgångar under verksamhetsåret 2019,
samtidigt som avkastningen på räntebärande tillgångar har varit fortsatt låg. Totalavkastningen
för Akademiens värdepapperstillgångar uppgick till 21,7 %. Den svenska aktieportföljen
svarade för merparten av den positiva totalavkastningen. Direktavkastningen på den svenska
aktieportföljen uppgick till 4,2 % vilket bidrog till att nettoresultatet i förhållande till genomsnittligt totalt kapital blev 3,7 %. De direkta förvaltningskostnaderna uppgick till 0,15 %, varav
0,12 % avser Akademiinvest AB.

Utsikter och överväganden inför kommande verksamhetsår

Akademien beslutade under 2018 att öka aktieandelen i förvaltningen för att i rådande
lågräntemiljö nå målet om en hög direktavkastning. På lång sikt förutses detta även medföra
en högre totalavkastning, allt annat lika. En högre aktieandel möjliggör fler investeringar i
tillväxtbolag med lägre utdelningsandel. Det kan bidra till att fortsätta uppnå en real värde
tillväxt över tid, utan att målet om hög direktavkastning behöver överges.
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Totalavkastning uttryckt som index
Diagram 3
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KPI

ORG.NR. 262000-1111
RÄKENSKAPSÅRET 2019-01-01– 2019-12-31

Förvaltningsberättelse
Svenska Akademien avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari–31 december
2019. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Svenska Akademien har under 2019 bestått av Eric M Runesson, Bo Ralph, Sture Allén,
Anders Olsson, Göran Malmqvist (avled 17 oktober 2019), Tomas Riad, Jesper Svenbro, Peter
Englund, Mats Malm, Per Wästberg, Kristina Lugn, Jila Mossaed, Kjell Espmark och Horace
Engdahl. Därtill har under 2019 följande ledamöter valts in i Akademien, alla fyra tog sitt
inträde den 20 december 2019: Tua Forsström (inval 7 februari), Ellen Mattson (inval 28
mars), Anne Swärd (inval 28 mars) och Åsa Wikforss (inval 9 maj).
Förvaltningsutskottet bereder beslut rörande Akademiens ekonomi och dess medelsförvaltning
och har under 2019 bestått av Anders Olsson (ordf.) t.o.m. 31 maj, Mats Malm (ordf.) fr.o.m.
1 juni, Per Wästberg, Horace Engdahl, Bo Ralph och Eric M Runesson fr.o.m. 17 januari 2019
samt räntmästare Carina O Lindqvist (ständigt adjungerad).

Främjande av ändamålet och väsentliga händelser under verksamhetsåret
Under året har totalt 11 006 tkr (f.å. 14 753 tkr) utdelats, fördelat på 174 st. (f.å. 173 st.)
priser, stipendier och anslag.
Svenska Akademien har som uppdrag att utse Nobelpristagare i litteratur och är huvudman
för Svenska Akademiens Nobelbibliotek. För detta arbete har ersättning erhållits från Nobel
stiftelsen med 5 300 tkr (f.å. 5 300 tkr).
Svenska Akademien har under året bekostat ovan nämnda språkprojekt (SAOB, SAOL och
SO) samt vidareutvecklingen av svenska.se som snart kommer att lanseras i en ny version
baserad på Akademiens nya digitala plattform. Den digitala plattformen kommer att utgöra
navet för alla webbplatser som Akademien äger eller finansierar. Plattformen är API-baserad
vilket möjliggör för andra organisationer att dela information med Akademien. Plattformen
sammanför Akademiens resurser vilket kommer att underlätta vid delning och vid skapande
av nya tjänster. Intresset för webbplatsen svenska.se har stadigt ökat under året; sidan hade
40 % fler besök 2019 jämfört med 2018. Från starten i september 2017 och fram till september
2019 har svenska.se haft över 20 miljoner sidvisningar.
Akademiens fria appar för SO och SAOL har sedan starten laddats ner 200 000 respektive 1,5
miljoner gånger.

Svenska Akademiens säte är i Stockholm.

Allmänt om verksamheten
Svenska Akademien, som instiftades 1786, har enligt sina stadgar som främsta uppgift att
"arbeta på svenska språkets renhet, styrka och höghet, så uti vetenskaper, som särdeles i
anseende till skaldekonsten och vältaligheten".
Svenska Akademiens språkliga engagemang innefattar bl.a. utgivningen av Svenska Akademiens
ordbok (SAOB), en omfattande historisk ordbok vars redaktion är förlagd till Lund, Svenska
Akademiens ordlista (SAOL) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO). Redaktionen för SAOL och SO finns på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.
Dessutom utdelar Svenska Akademien ett flertal belöningar för insatser inom svensk språk
vetenskap och språkvård.
Svenska Akademien är mottagare av intäkterna från rättigheten att utge Post- och Inrikes
Tidningar (PoIT). I december 2019 tecknades ett avtal som innebär att Akademien överlåter
PoIT tillsammans med samtliga immateriella rättigheter, rätten att ge ut PoIT och alla andra
rättigheter knutna till PoIT:s verksamhet till Bolagsverket den 1 januari 2021 (tillträdesdagen).
Avtalet är villkorat av att regeringen godkänner överlåtelsen av PoIT. Köpeskillingen uppgår till
46 Mkr som skall erläggas på tillträdesdagen. Avtalet påverkar inte den upplåtelseavgift som
Bolagsverket skall betala för 2020, 8 Mkr. Upplåtelseavgiften för 2019 var även den 8 Mkr
enligt en överenskommelse som tecknades i december 2018.
För främjandet av svensk litteratur förvaltar och utdelar Svenska Akademien ett stort antal
priser och stipendier till författare, översättare m.fl. Dessutom stödjer och belönar Svenska
Akademien insatser inom bl.a. litteraturvetenskap, historiskt författarskap, teaterkonst samt
bildningsfrämjande och allmänt kulturell verksamhet.
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Under året har ordboksredaktionen i Lund publicerat häfte 38:1 av SAOB. Häftet omfattar
VRETT till VÄV. Publiceringen gjordes på webbplatserna saob.se och svenska.se och häftet
kom samtidigt ut i tryckt form. Därutöver har manus till ord på VÄX–VÖ, W, X, Y och Z till
största delen färdigställts, samt nära nog hälften av manuset till Å. Arbetet med Ä och i viss
mån även Ö har påbörjats. Taggning av ytterligare informationskategorier och utveckling av ett
nytt redigeringsprogram har fortsatt. Planeringen inför den framtida revideringen har pågått,
bl.a. i form av seminarier vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet i Växjö.
Svenska Akademien har under 2019 fortsatt utgivningen av sin klassikerserie och serien kallad
Minnesbiblioteket.
Svenska Akademien har, liksom tidigare år, arrangerat ”Kvällar på Svenska Akademien”, med
syfte att erbjuda besökarna berikande kulturupplevelser. 2019 har, utöver de traditionsenliga
Nobelföreläsningarna i december, fem kvällar arrangerats: Svenska Akademiens nordiska pris år
2019 till Karl Ove Knausgård (3 april), Hjalmar Söderberg – 150 år (29 april), Eufemiavisorna
(20 maj), Kristinas Maximer (23 oktober) och Diplomati och musik under Gustaf III:s
italienska resa (22 november).
Akademien har från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljats medel (13 Mkr)
för åren 2016–2019 avseende projektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever.
Projektet genomförs i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet vid
Stockholms universitet, och leds av Maria Lim Falk vid ovanstående institution. Akademien
representeras av akademiledamoten Tomas Riad. Under det första projektåret, läsåret
2016/17, ägnade sig ett femtiotal yrkesverksamma lärare tillsammans med ett femtontal
forskare bland annat åt att lägga grunden för en målorienterad, systematiskt upplagd och
ämnesinriktad utbildning och språkundervisning för nyanlända i gymnasieåldern. Under
läsåret 2017/18 skedde den första genomförandeperioden i fem klasser (totalt ca 90 elever,
25 lärare) på två skolor i Stockholms kommun och Nacka kommun. Med utgångspunkt i
kontinuerlig klassrumsdokumentation och fortsatt utvecklingsarbete inkluderades ytterligare
ca 230 elever från två nya skolor under läsåret 2018/19 – en skola i Södertälje och en till i
Stockholm. Lärarna på dessa skolor (ca 30) testar utbildningsupplägget som modell för att
projektet skall kunna utvärdera dess genomförbarhet, flexibilitet och funktionalitet. Genom
nyttjande av obrukade medel från den ursprungliga budgeten och genom ett tillskott från
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Akademien har projektet kunnat förlängas till sista juni 2020. Under det sista läsåret har flera
nya skolor tillkommit (i Kalmar, Hässleholm och Malmö) vilka genomför utbildningsmodellen
med strukturerat stöd från projektet i form av en serie studiedagar för utbildning av
lärarna. Sammanlagt ca 900 elever och 110 lärare är nu involverade i Intensivsvenskas
utbildningsmodell. Inför projektets avslutning undersöker projektledningen möjligheterna för
att skala upp och sprida rönen på nationell nivå.

Placeringspolicy

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

Enligt tillämpad placeringspolicy skall förmögenheten placeras i tillgångar som ger betryggande
säkerhet och gynnar långsiktig real tillväxt av kapitalet samt en god årlig avkastning. Riskspridning säkerställs genom att reglerna i placeringsföreskrifterna anger begränsningar för olika
typer av placeringar. Placeringsföreskrifterna innehåller t.ex. regler för fördelning mellan ränte
bärande och aktierelaterade placeringar och för storleken av placeringar i enskilt värdepapper.
I februari 2019 beslutade Akademien höja den tidigare nivån på maximalt 60 % svenska och
utländska aktier och aktierelaterade instrument i värdepappersportföljen till maximalt 70 %.
I november 2019 infördes ett tillägg i placeringsföreskrifterna vad gäller skrivningen om etiska
placeringar efter förslag från Akademiinvest AB. Det innebär att placeringarna skall ske med
utgångspunkt från bl.a. OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de principer som
sammanfattas i FN:s Global Compact. Bedömningarna skall grundas på officiella granskningar,
t.ex. de som görs av AP-fondernas Etikråd.

Den 1 juni 2019 efterträddes Anders Olsson av Mats Malm som Svenska Akademiens
ständige sekreterare.
Svenska Akademien har att bevaka det s.k. klassikerskyddet enligt lag (se 51 § upphovsrätts
lagen och 6 § upphovsrättsförordningen). Som ett led i fullgörelsen av detta uppdrag har
Akademien under 2019 ansökt om stämning mot de ideella föreningarna Nordfront och
Nordiska Motståndsrörelsen (Patent- och marknadsdomstolen, Stockholms tingsrätt, mål nr
PMT 17286-19). Föreningarna har på sin hemsida införlivat klassiska verk så att risk uppstår
för att verken uppfattas ge legitimitet åt budskap som kan innebära bl.a. hets mot folkgrupp.
Akademien anser att klassikerskyddet därigenom överträds. Akademien yrkar därför att
föreningarnas användning av verken skall förbjudas vid vite. Om ett vite utdöms tillfaller
det staten.
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 hyresbetalningar. Akademien har mottagit krav från staden på ytterligare
ersättning för nyttjande enligt 1914 års avtal. Akademien har tillbakavisat kravet. Staden har
aviserat sin avsikt att säga upp Akademien om ytterligare ersättning inte betalas. Staden begär
också att frågan om rätt till ytterligare ersättning skall prövas i domstol. Akademien avser att
gå i svaromål, men söker samtidigt en långsiktigt hållbar lösning på sitt lokalbehov. Akademien
hoppas på att en dialog med staden skall vara möjlig parallellt med den rättsliga prövning som
staden önskar.
Svenska Akademien har under 2019 fortsatt sitt förnyelse- och reformarbete. Kostnaden för
juridiska utredningar och konsultationer har under 2019 uppgått till knappt 3,2 Mkr, och
1,8 Mkr för kommunikations- och organisationsrådgivning.

Flerårsöversikt (i tkr)
2019

2018

2017

2016

Verksamhetens intäkter

21 567

27 867

26 382

23 148

Verksamhetens resultat

−68 353

−69 834

−52 318

−39 553

Resultat från långfristiga
värdepappersinnehav

121 650

59 059

77 271

65 423

11 006

14 753

12 476

11 744

Eget kapital

1 642 193

1 583 126

1 563 959

1 535 139

Eget kapital till marknadsvärde

1 991 737

1 736 561

1 838 344

1 814 145

36

36

34

33

Beviljade stipendier och bidrag

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

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Utvecklingen på de finansiella marknaderna under 2019 blev betydligt starkare än förväntat.
Efter en inledande oro för konjunkturen i kombination med aviserad stramare penningpolitik
ändrades stämningsläget radikalt när den amerikanska centralbanken bytte fot och aviserade
räntesänkning snarare än räntehöjning. Konjunkturoron dämpades också i takt med att stati
stiken visade en fortsatt tillväxt, om än något dämpad. Handelskriget mellan USA och Kina
mildrades och ett första steg till nytt avtal mellan parterna togs under slutet av året. Brexit
blev till vardag och utgjorde inte längre någon negativ belastning på marknaderna. Den lätta
penningpolitiken i USA och Europa består sannolikt under 2020, vilket kommer att utgöra ett
stöd för risktillgångar och möjligen bidra till en starkare konjunkturutveckling. Osäkerheten är
emellertid stor när det gäller penningpolitikens möjligheter att åstadkomma önskade effekter
på ekonomin i ett läge där det verkar finnas ett efterfrågeunderskott snarare än motsatsen.
Värdepapperskonsortiets totalavkastning blev 21,7 procent. Direktavkastningen baserad på
utgående kapital blev drygt 3,4 procent, en nivå som trots fortsatt låga obligationsräntor
innebar en ökning i absoluta tal jämfört med föregående år. Högre aktieutdelningar och ett
positivt optionsnetto var de främsta bidragsgivarna. Under kommande år kvarstår utmaningen
att upprätthålla en rimlig löpande avkastning på placeringstillgångarna. Utvecklingen av aktieutdelningarna kan förväntas bli fortsatt svagt positiv utom för bankerna, vilkas utdelningsnivåer
generellt kommer att sänkas. Totalt minskar därmed utdelningarna samtidigt som ränteintäkterna på obligationer förutses vara fortsatt fallande.
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Resultaträkning
Belopp i SEK

Balansräkning
Not

2019-01-01–
2019-12-31

2018-01-01–
2018-12-31

Belopp i SEK

Not

2019-12-31

2018-12-31

Hyresrättigheter

14

600 000

600 000

600 000

600 000

Materiella anläggningstillgångar

15
37 133 089

36 892 043

9 177 529

9 201 890

431 273

603 779

46 741 891

46 697 712

Tillgångar

Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning

3

8 790 520

13 957 730

Bidrag

4

9 350 715

10 818 547

Övriga intäkter

5

3 426 213

3 090 342

21 567 448

27 866 619

Summa verksamhetens intäkter

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader

Inventarier, verktyg och installationer

8, 9

Lämnade priser, bidrag, anslag och stipendier

−11 005 780

−14 753 141

6

−45 591 387

−42 836 452

7, 8, 9

−33 323 241

−40 111 406

Summa verksamhetens kostnader

−89 920 408

−97 700 999

Verksamhetens resultat

−68 352 960

−69 834 378

Övriga ändamålskostnader
Administrationskostnader

Investeringar i annans fastighet
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i handelsbolag

16

179 659 097

185 930 284

Andelar i intresseföretag

17

80 000

80 000

Andelar i bostadsrätter

18

24 525 742

24 525 742

Andra långfristiga värdepappersinnehav

19

1 371 856 190

1 301 386 694

208 763

184 975

1 576 329 792

1 512 107 695

658 345

708 760

658 345

708 760

Uppskjuten skattefordran
Resultat från finansiella poster
Resultat från långfristiga värdepappersinnehav

10

121 650 036

59 059 042

Resultat från andelar i handelsbolag

11

10 558 813

10 613 291

—

−75 000

862

32 181

−2 757 982

−2 650 843

Kortfristiga fordringar

129 451 729

66 978 671

Kundfordringar

1 121 652

817 849

Fordringar hos koncernföretag

4 005 013

3 459 846

—

3 650 000

Övriga fordringar

1 019 932

669 111

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8 447 414

9 450 319

14 594 012

18 047 125

26 450 128

25 000 497

26 450 128

25 000 497

41 702 484

43 756 382

1 665 374 167

1 603 161 789

Resultat från intresseföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

12

Förvaltningskostnader
Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

13

Årets resultat

61 098 770

−2 855 707

−2 031 617

−2 073 283

59 067 153

−4 928 990

Varulager
Färdiga varor eller handelsvaror

Fastighet till försäljning

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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» Balansräkning, fortsättning

Förändringar i eget kapital

Belopp i SEK

Not

2019-12-31

Bundet eget kapital

2018-12-31

Belopp i SEK

Eget kapital och skulder

Akademi
kapital

Övriga
donationer

Eget kapital

Fritt eget kapital
Ändamåls
bestämda
medel

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

Bundet eget kapital
Akademikapital
Övriga donationer

283 659 757

278 644 162

41 076 392

40 412 364

324 736 149

319 056 526

Ingående eget kapital
2019-01-01

278 644 162

Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat

Summa eget kapital

13 191 266

1 302 561 939

1 250 878 304

Akademien

1 317 457 100

1 264 069 570

Övriga fonder

1 583 126 096

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2 770 370

—

Summa avsättningar

2 770 370

—

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

2 484 652

2 471 786

Beviljade ej utbetalda bidrag och stipendier

1 977 086

4 374 999

Aktuella skatteskulder

2 290 285

2 047 601

Övriga skulder

1 725 813

1 264 077

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11 932 712

9 877 230

Summa kortfristiga skulder

20 410 548

20 035 693

1 665 374 167

1 603 161 789

Summa eget kapital och skulder

1 583 126 096

−68 513

1 703 895

57 431 771

59 067 153

−5 015 595

—

−732 541

—

Utgående eget kapital
2019-12-31

1 302 561 939

1 642 193 249

5 015 595
732 541
283 659 757

41 076 392

Belopp i SEK

20

Avsättningar

1 250 878 304

Kapitalisering

14 895 161

1 642 193 249

13 191 266

Omföring resultat föregående år
Årets resultat

Fritt eget kapital

40 412 364

2019-12-31

2018-12-31

Blomska fonden

313 260

307 721

H Schücks fond

588 718

640 582

Assarssons donation

15 661 129

15 384 214

Lars Forsbergs donation

24 513 284

24 079 847

Summa övriga donationer

41 076 392

40 412 364

Belopp i SEK

2019-12-31

2018-12-31

120 081

100 038

G Bonniers donation

9 437 486

9 710 195

A Sjöstedts fond

1 554 389

1 613 438

Assarssons donation

2 475 292

1 649 117

23 421

22 324

1 284 492

96 154

14 895 161

13 191 266

Övriga donationer

Ändamålsbestämda medel
Blomska fonden

Milles/Hedberg
Lars Forsbergs donation
Summa ändamålsbestämda
medel
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14 895 161
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Översyn av
fördelningen mellan administrationskostnader och ändamålskostnader har genomförts under
verksamhetsåret. Jämförelsesiffrorna för 2018 har därmed justerats.

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 redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.
Redovisningsvaluta
Svenska Akademiens redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).

Avskrivningar på materiella och övriga immateriella anläggningstillgångar kostnadsförs så att
tillgångens anskaffningsvärde skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Koncernredovisning
Koncernredovisning har enligt lättnadsregeln i Årsredovisningslagen 7:3 inte upprättats.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.
Andra typer av intäkter
Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att Svenska Akademien kommer
att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning
bedöms som säker.
Ersättning till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda i Svenska Akademien utgörs av lön, sociala avgifter, betald
semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar till anställda redovisas som
en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut ersättning.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång
redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Byggnaderna har fördelats på komponenter enligt nedan:
Stomme
Tak
Fasad
Fönster
Inre ytskikt
VVS, ventilation och värme
El
Bergvärme
Elvärme
Fjärrvärme

100 år
40 år
30 år
30 år
30 år
50 år
40 år
25 år
35 år
25 år

Övriga avskrivningstider som tillämpas är:
I Svenska Akademien förekommer förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner.
Avsättning
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare
räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till
belopp eller den tidpunkt då de skall infrias.
Inkomstskatt
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för fastigheterna Atlas 8 och Djurgården 1.
Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har
justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och
kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

Markanläggningar
Datorer och liknande inventarier
Inventarier, verktyg och installationer
Investeringar i annans fastighet
Konst
Bostadsrätt
Hyresrätt

20 år
3 år
5 år
20 år
avskrives ej
avskrives ej
avskrives ej

Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs
den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
För tillgångar som tidigare skrivits ned görs per varje balansdag en prövning av om återföring
bör göras.
I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar inom rörelse
resultatet.
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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 2019-12-31.
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att
värdering sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar
och övriga fordringar, kortfristiga placeringar och leverantörsskulder.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från
instrumentet har löpt ut eller överförts och alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten har överförts.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat
sätt upphört.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Svenska Akademien om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från
övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas för
aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.
Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten efter avdrag
för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning. Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först in, först ut-metoden (FIFU) och inkluderar
kostnader som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till deras
nuvarande plats och skick.

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

Not 3 Nettoomsättning
Belopp i SEK

2019

2018

Intäkter av rättigheter och förlag

8 790 520

13 957 730

Summa Nettoomsättning

8 790 520

13 957 730

Not 4 Bidrag
Belopp i SEK

2019

2018

Bidrag från Nobelstiftelsen

5 300 000

5 300 000

Bidrag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

3 650 715

4 418 547

400 000

1 100 000

9 350 715

10 818 547

Bidrag från Stiftelsen Doblougska fonden
Summa Bidrag

Not 5 Övriga rörelseintäkter
Belopp i SEK

2019

2018

Hyresintäkter

2 139 413

1 837 642

Försäljning av konst

1 286 800

1 252 700

Summa Övriga rörelseintäkter

3 426 213

3 090 342

Stipendier och bidrag
Utbetalda stipendier och bidrag redovisas över resultaträkningen.
Donationer
Svenska Akademien har som princip att donerade medel avsedda för specifika ändamål
redovisas direkt mot eget kapital.
Kapitalisering
För att inflationsskydda kapitalet har för 2019 uppräkning skett av det ingående kapitalet
motsvarande KPI (1,8 %).
Definition av nyckeltal
Eget kapital till marknadsvärde
Eget kapital summerat med skillnaden mellan bokförda värdet på andra långfristiga värdepapper och marknadsvärde.
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Not 7 Administrationskostnader

Not 6 Övriga ändamålskostnader
Belopp i SEK

2019

2018

Belopp i SEK

2019

2018

19 363 321

23 845 315

Kommunikations- och organisationskostnader

4 434 401

1 725 375

Personalkostnader och utbetalda arvoden

Ordboks- och bokutgivningskostnader
Personalkostnader och utbetalda arvoden

15 477 110

Avskrivningar
Digitalisering och indexering av SAOB
Övriga kostnader
Summa

15 335 007

18 320

18 320

Avskrivningar

1 010 053

995 114

918 088

1 278 122

Fastighetskostnader

1 706 002

2 206 352

7 753 967

6 978 810

Advokatkostnader

3 157 798

7 928 648

24 167 485

23 610 259

Övriga kostnader

3 651 666

3 410 601

33 323 241

40 111 405

2019

2018

Stockholm

17

16

Lund

19

20

Summa Medelantal anställda

36

36

5 108 279

4 224 717

473 409

464 810

Summa Administrationskostnader
Nobelbiblioteks- och prisbedömningskostnader
Personalkostnader och utbetalda arvoden

6 770 216

5 056 076

Lokalkostnad

1 962 000

1 930 008

Kostnad böcker, tidskrifter, databas och datasystem

1 048 832

1 044 646

16 965

53 752

2 236 440

1 596 925

12 034 453

9 681 407

Avskrivningar
Övriga kostnader
Summa

Not 8 Personalkostnader
Medeltal anställda

Fastighetskostnader
Avskrivningar

393 121

393 121

Övriga kostnader

1 013 853

825 664

Summa

1 406 974

1 218 785

Akademisammankomster/Högtidsdagen/
Kvällar på Akademien
Personalkostnader och utbetalda arvoden

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Ledamöter
Visstidsanställda
Ständig sekreterare

1 127 750

3 961 336

Anställda

20 543 920

17 890 875

Summa

27 253 358

26 541 738

538 261

356 528

Övriga kostnader

2 731 675

2 448 672

Sociala kostnader

9 131 014

9 438 419

Summa

3 269 936

2 805 200

Pensionskostnader till ständig sekreterare

2 758 258

6 550 772

Pensionskostnader övriga

5 208 901

2 408 014

44 351 531

44 938 943

Övriga personalkostnader

1 028 102

1 233 348

Totala personalkostnader

45 379 633

46 172 291

Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever
Personalkostnader och utbetalda arvoden

Totala löner, sociala kostnader och pensionskostnader
2 168 900

1 579 365

—

11 152

Övriga kostnader

1 481 814

2 839 769

Summa

3 650 714

4 430 286

Personalkostnader och utbetalda arvoden

1 061 825

1 090 515

Summa

1 061 825

1 090 515

45 591 387

42 836 452

Avskrivningar

Språkkommunikation/språkkommitté

Summa Övriga ändamålskostnader

72

73

Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Arvodesnivåerna för ledamöternas kommittéarbete eller liknande framgår enligt nedan:
Allmänt kommittéarvode

10 000

per månad

Direktör (ordförande)

11 500

per kvartal

Kansler (vice ordförande)

8 000

per kvartal

Kursdifferenser

Förvaltningsutskottet

7 500

per kvartal

Övriga räntor

ordförande

43 750

per kvartal

övriga ledamöter

37 500

per kvartal

Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

ordförande

36 250

per kvartal

övriga ledamöter

31 250

per kvartal

ordförande

23 750

per kvartal

övriga ledamöter

21 250

per kvartal

ordförande

23 750

per kvartal

Nobelkommittén
Språkkommittén
Kommittén för den nya litteraturen
Kommittén för den nya sakprosan

Belopp i SEK

2019

2018

862

31 972

—

209

862

32 181

Belopp i SEK

2019

2018

Aktuell skatt

−2 055 405

−2 223 434

23 788

150 151

−2 031 617

−2 073 283

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

600 000

600 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

600 000

600 000

Not 13 Skatt på årets resultat

övriga ledamöter

21 250

per kvartal

Uppskjuten skatt

Teaternämnden

ordförande

10 000

per år

Skatt på årets resultat

Svensklärarprisets referensgrupp

ordförande

10 000

per år

Bibliotekarieprisets referensgrupp

ordförande

10 000

per år

Referensgruppen för anslag ur Stiftelsen Fonden för
modern svenska och för svensk språkvård

ordförande

10 000

per år

Not 14 Hyresrättigheter
Belopp i SEK

Not 9 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Belopp i SEK

2019

2018

1 034 449

1 034 449

13 666

13 666

Inventarier

243 464

250 838

Investeringar i annans fastighet

172 506

172 506

1 464 085

1 471 459

Byggnader
Markanläggningar

Summa Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

Not 10 Resultat från långfristiga värdepappersinnehav
Belopp i SEK
Utdelningar och räntor värdepapper

2019

2018

56 655 548

55 529 634

Premier optioner

7 668 345

7 656 369

Återköp optioner

−1 546 255

−2 571 518

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav

58 872 398

−1 555 444

121 650 036

59 059 042

2019

2018

Summa Resultat från långfristiga värdepappersinnehav

Not 11 Resultat från andelar i handelsbolag
Belopp i SEK
Hyresintäkter i handelsbolag
Fastighetskostnader i handelsbolag
Summa Resultat från andelar i handelsbolag

74

24 079 965

22 879 357

−13 521 152

−12 266 066

10 558 813

10 613 291

75

Not 17 Andelar i intresseföretag

Not 15 Materiella anläggningstillgångar
Belopp i SEK

2019-12-31

2018-12-31

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde

51 081 187

51 081 187

1 289 161

0

52 370 348

51 081 187

−14 189 144

−13 141 029

−1 048 115

−1 048 115

−15 237 259

−14 189 144

Utgående redovisat värde

37 133 089

36 892 043

Bokfört värde byggnader

27 331 531

27 090 485

9 801 558

9 801 558

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Belopp i SEK

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

155 000

155 000

Avyttringar

−75 000

0

80 000

155 000

−75 000

—

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde mark
Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

22 865 969

22 702 079

219 103

163 890

23 085 072

22 865 969

−13 664 079

−13 413 241

−243 464

−250 838

−13 907 543

−13 664 079

9 177 529

9 201 890

Årets nedskrivningar
Avyttringar

Utgående redovisat värde

6 450 128

6 450 128

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

−5 846 349

−5 673 843

−172 506

−172 506

−6 018 855

−5 846 349

431 273

603 779

80 000

80 000

Säte

Andel

556295-8875

Stockholm

33 %

Not 18 Andelar i bostadsrätter
Belopp i SEK

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

24 525 742

24 525 742

Utgående redovisat värde

24 525 742

24 525 742

2019-12-31

2018-12-31

1 301 386 694

1 280 593 833

318 719 364

318 668 657

Försäljningar

−248 249 868

−297 875 796

Utgående redovisat värde

1 371 856 190

1 301 386 694

Marknadsvärde

1 721 399 556

1 454 821 464

2019-12-31

2018-12-31

0

0

Tillkommande avsättningar

2 770 370

0

Summa Avsättningar

2 770 370

0

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Belopp i SEK

Årets anskaffningar

Not 20 Avsättningar
Belopp i SEK

Not 16 Andelar i handelsbolag

−75 000

Org. nr.

Ingående anskaffningsvärde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

Akademiinvest AB

Investeringar i annans fastighet
6 450 128

0

Intressebolag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

6 450 128

−75 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar

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

0
75 000

Avsättningar utanför tryggandelagens regelverk

Belopp i SEK

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

185 930 284

188 186 993

10 558 813

10 613 291

Ägaruttag

−16 830 000

−12 870 000

Utgående redovisat värde

179 659 097

185 930 284

Årets värdeförändring

76

Ingående avsättningar vid årets början

77

Not 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Not 22 Ställda säkerheter
Belopp i SEK

2019-12-31

2018-12-31

Pantsatta obligationer

22 483 366

22 479 789

Summa Ställda säkerheter

22 483 366

22 479 789

Till styrelsen i Svenska Akademien, org.nr 262000–1111

Not 23 Eventualförpliktelser
Belopp i SEK

2019-12-31

2018-12-31

Skulder i handelsbolag

94 528 519

95 296 327

Summa Eventualitetsförpliktelser

94 528 519

95 296 327

Eric M. Runesson

Bo Ralph

Sture Allén

Anders Olsson

Tomas Riad

Åsa Wikforss

Jesper Svenbro

Ellen Mattson

Peter Englund

Mats Malm
Ständig sekreterare

Per Wästberg

Anne Swärd

Kristina Lugn

Jila Mossaed

Kjell Espmark

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
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen
består av en separat upprättad verksamhetsberättelse.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vår revisionsberättelse har avgivits 2020-03-13
Ernst & Young AB

Tomas Lönnström
Auktoriserad revisor
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Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Akademien för år 2019.

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.

Tua Forsström

Jens Karlsson
Auktoriserad revisor

Rapport om årsredovisningen

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Svenska Akademiens finansiella ställning
per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Stockholm 2020-03-05

Horace Engdahl

Revisionsberättelse

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
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likvidera Svenska Akademien, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Revisorernas 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 förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig

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

• skaffar vi oss en förståelse av den del av Svenska Akademiens interna kontroll som har

betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

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 2019.
Vi har inte funnit att någon styrelseledamot företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot Svenska Akademien.
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 styrelseledamot
i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot Svenska Akademien.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i

• på något annat sätt handlat i strid med årsredovisningslagen.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift

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.

styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

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

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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.

80

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för Svenska Akademiens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.
Stockholm den 13 mars 2020
Ernst & Young AB
Jens Karlsson
Auktoriserad revisor

Tomas Lönnström
Auktoriserad revisor
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Fotografregister
Omslagsbild

Rickard L. Eriksson

Sid 4–9

Rickard L. Eriksson

Sid 10–11

Bild V – Ulla Montan
Bild VIII – Ulla Montan
Bild XVII – Fabian af Petersen
Övriga porträtt – Rickard L. Eriksson

Sid 13–18

Rickard L. Eriksson

Sid 20

Kristina Lugn och Karl Ove Knausgård – Rickard L. Eriksson
Ann Petrén – Matilda Rahm/Kulturhuset Stadsteatern
Hatice Zora – Sara Friberg, Kungliga Hovstaterna

Sid 22–25

Svenska Akademien

Sid 26–30

Rickard L. Eriksson

Sid 32

Göran Malmqvist – Ulla Montan

Sid 37

Shinji Ito – Isao Takahashi
Christina Rosengren – Charles Hammarsten

Sid 39

Rickard L. Eriksson

Sid 40

Sebastian Ekman

Sid 41–53

Rickard L. Eriksson
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