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Det  blev ett  stort  och nödvändigt  steg inom de debatter  kring det  litterära  systemet 

(Itamar Even-Zohar, Pascale Casanova, Pierre Bourdieu) att förstå översättningen som 

en aktiv agent och inte bara en medel att överföra en främmande kultur. Översättningen 

inte bara inför nya estetiska förslag utan skapar nya modeller, påverkar och förändrar en 

litteratur i en avgörande hög grad. Men vi frågar oss idag om det verkligen är så eller 

om vi går just åt mottsatt håll: det litterära fältet styrs av förläggare och literary agents 

som går på jakt efter den roman som kan locka flera läsare, alltså en bestseller skriven 

efter en bestämd formel: en identisk formel oavsett på vilket språk verket är skrivet. 

Den stora paradoxen är att den roman som västerländska marknadens agenter satsar på 

idag ges ut i alla möjliga europeiska språk samtidigt –alltså är översatt till ett som aldrig 

för högt antal olika språk–, men inga nya estetiska förslag framstår: sådana romaner är 

skrivna  på  samma  litterärt  språk.  Översättningen  riskerar  då  att  minska  sin 

påverkningskraft. 

Vi  ämnar  reflektera  över  det  med  ett  tydligt  exempel  som  visar  att  den  specifika 

cirkulationen  av  översatt  litteratur  i  Skandinavien  fungerar  på ett  annat  sätt  bortom 

Nordens gränser,  nämligen deckarboomen som äger rum i  de nordiska länderna och 

exporteras  till  övriga  Europa.  Boomen  och  formeln  har  importerats  till  Katalonien 

därför  att  nordiska  deckarromaner  “säljer”,  men  den  katalanska  litteraturen  har  inte 

påverkats det minsta. Inte nog med det, katalanska läsare (och förläggare t.o.m.) skiljer 

inte mellan de olika nordiska litteraturer –det är inte alls viktigt–, det som säljer är den 

nordiska deckaren som produkt med högsta effektivitet samt. adjektivet “nordisk” som 

reklam. Man bortser från de olika litterära traditioner i Norden. Ett klart tecken är att 

förläggare  har  börjat  föredra  nu  igen  indirekta  översättningar  (från  franska  eller 

engelska).  Översättaren  återblir  en  överförare  och  förmågan  att  införa  nya  estetiska 

förslag  och  nya  litteraturer  reduceras.  Man  undrar  varför  nu  när  det  är  möjligt  att 

översätta till  så många olika språk och Europa kan vara mångfaldigare än någonsin, 

litteraturen strävar efter uniformitet och översättningen förlorar sin transformationsmakt 

och sitt värde. 
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