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Abstrakt  

Denna uppsats undersöker hur Alfred Nobels vilja att tilldela Nobelpriset i litteratur till ”den, som 

inom litteraturen producerat det utmärktaste i idealisk riktning” har tolkats av Svenska Akademien 

genom åren. Vidare undersöker uppsatsen om och isåfall hur prismotiveringarna har förändrats 

genom åren. Därutöver diskuteras varför uppvisat resultat kan vara intressant att belysa inom 

svenskämnet på gymnasiet. För att erhålla ett resultat har en brukstextanalys genomförts av samtliga  

114 prismotiveringar, vilka formulerats av Svenska Akademien mellan åren 1901-2017. Genom 

brukstextanalys har motiveringarnas ideationella struktur undersökts för att identifiera framstående 

teman i prismotiveringarna. Resultatet visar en stor variation av framstående teman i Svenska 

Akademiens prismotiveringar genom åren där de mest framstående är: ”Originalitet”, 

”Känslosamhet och förmåga att beröra”, ”Ett författarskap uppburet av Idealitet”, ”Referens till 

hembygd, landområde och specifika kulturområden”, ”Människan och människovärdet i fokus” och 

”Mänskligt lidande och utanförskap”. Vidare visar resultatet att tematiken i prismotiveringarna i 

stor utsträckning har förändrats under de år då Nobelpriset i litteratur delats ut, samtidigt som en del 

framstående teman varit återkommande under majoriteten av de årtionden då priset delats ut. Detta 

innebär att Svenska Akademiens tolkning av Nobels ord har uppnått en hög grad av både stabilitet 

och variation.  



1. Inledning 

Nobelpriset i litteratur ska tilldelas ”den, som inom litteraturen producerat det utmärktaste i idealisk 

riktning”. Detta fastställdes år 1895 då Alfred Nobel, ett år innan sin död, uppgav en sista önskan i 

sitt testamente. Testamentet har därefter skapat stor uppståndelse och förvirring, både i kretsen av 

forskare och bland allmänheten. Vad menade Alfred Nobel egentligen med att priset skulle tilldelas 

den som inom litteraturen hade producerat ”det utmärktaste i idealisk riktning”? Skilda tolkningar 

av Nobels önskan har sedan dödsdagen varit många. Inte minst har orden skapat oenighet och 

tvister inom Svenska Akademien som, i samband med Nobels död, tilldelades uppdraget att årligen 

utse en pristagare som skulle motta Nobelpriset i litteratur. Att Svenska Akademien dessutom valt 

att tilldela priset till framstående politiker och filosofer likt Winston Churchill och Bertrand Russel, 

har inte bidragit till mindre förbryllning bland allmänheten. Inte minst har aspekten ”idealisk 

riktning” vållat åtskilligt huvudbry efter Nobels död, både inom Svenska Akademien och bland 

allmänheten. Tolkningarna har varit många genom åren och kritikernas ord har varit starka. 

Ovan nämnda omständigheter har bidragit till att ett flertal framstående litteraturvetare, 

litteraturkritiker och författare ämnat undersöka problemet genom åren, då med utgångspunkt i 

enskilda pristagares verk och livsförhållanden. Vad som däremot inte uppmärksammats i samma 

omfattning är de prismotiveringar, vilka Svenska Akademien årligen formulerar som en 

sammanfattande beskrivning till varför en viss författare blivit tilldelad priset. Luckan i 

forskningsfältet av Akademiens prismotiveringar, grundade i och formulerade utefter Alfred Nobels 

vilja, och den omständigheten att jag inom det närmaste är färdigutbildad svensklärare inom 

gymnasieskolan där eleverna, genom skönlitteraturen, ska lära känna sin omvärld, sina 

medmänniskor och dessutom ges möjligheten att se det särskiljande som det allmänmänskliga i tid 

och rum, har bidragit till en stor nyfikenhet hos mig - en nyfikenhet jag i föreliggande uppsats 

ämnar gripa mig an och uppmärksamma.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Alfred Nobels vilja att tilldela priset till ”den, som 

inom litteraturen producerat det utmärktaste i idealisk rigtning” har tolkats av Svenska Akademien 

genom åren. Detta görs genom att studera framstående mikroteman i samtliga prismotiveringar för 

Nobelpriset i litteratur. Med framstående åsyftas det som framträder skarpt i sammanhanget, det vill 

säga det som är märkbart återkommande. Vidare är syftet att undersöka om och i så fall hur 

prismotiveringarna har förändrats under de år som Nobelpriset i litteratur delats ut. Därutöver är 

syftet med denna uppsats att sätta uppvisat resultat i förbindelse med svenskämnet i den svenska 

gymnasieskolan. Utifrån syftet avses följande frågeställningar besvaras: 

- Vilka framstående teman går att urskilja i Svenska Akademiens prismotiveringar för Nobelpriset 

i litteratur? 

- Vad säger dessa framstående teman om Svenska Akademiens tolkning av Nobels testamente? 

- Hur har tematiken i Svenska Akademiens prismotiveringar för Nobelpriset i litteratur förändrats 

från dess att priset började delas ut fram till idag?  

- Varför kan uppvisat resultat vara intressant att belysa inom svenskämnet på gymnasiet? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens första kapitel innehåller en inledning där uppsatsens syfte och tillhörande 

frågeställningar presenteras. I nästföljande kapitel, kapitel 2, ges en kort bakgrundsbeskrivning av 

Nobelpriset i litteratur då prisets begynnelsegrund och utformning presenteras. I kapitlet redogörs 

även för processen för hur en Nobelpristagare utses. I kapitel 3 ges en kort beskrivning av aktuell 

och tidigare forskning inom området. Därefter redovisas, i kapitel 4, uppsatsarbetets material, metod 

och analysverktyg. I uppsatsens 5:e kapitel analyseras Svenska Akademiens prismotiveringar och de 

tematiska förändringar som skett genom åren. I kapitel 6 diskuteras resultatet och sätts i relation till 

svenskämnet i gymnasieskolan. En sammanfattning av uppsatsen ges i kapitel 8. Längst bak i 

uppsatsen återfinns en bilaga över bearbetning av uppsatsens empiriska material.  
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2. Bakgrund 

2.1 Nobelpriset i litteratur 

Nobelpriset i litteratur är ett av fem Nobelpris som, efter Alfred Nobels önskan, varje år tilldelas 

den eller de personer som under det föregående året gjort mänskligheten mest nytta. Priset utgår ur 

en fond som rymmer Alfred Nobels (1833–1896) efterlämnade förmögenhet vilken idag sträcker sig 

till cirka 10 miljoner kronor inom respektive priskategori (Allén & Espmark, 2001:4–6). 

Hedersuppdraget att utse pristagare till Nobelpriset i litteratur anförtrodde Nobel i sitt testamente till 

Svenska Akademien som till en början ställde sig tveksam till projektet men som efterhand insåg att 

en omfattande internationell utblick skulle främja deras arbete med den inhemska kulturen. 

Akademien har sedan år 1901 genomfört uppdraget utefter Nobels vilja att tilldela en femtedel av 

kapitalets ränta till ”den, som inom litteraturen producerat det utmärktaste i idealisk rigtning” (Allén 

& Espmark, 2001:6). Utöver kriteriet att Nobelpriset i litteratur ska tilldelas den som inom 

litteraturen producerat det utmärktaste i idealisk riktning, ska pristagaren vara i livet då pristillfället 

infinner sig (Allén & Espmark, 2001:7).  

2.2 Hur utses en pristagare? 

En författare som anser sig vara värdig Nobelpriset i litteratur kan enligt Akademiens stadgar inte 

själv ansöka om priset. För att komma i fråga för Nobelpriset i litteratur måste i själva verket en 

författare nomineras som kandidat av en behörig person. Behöriga personer att uträtta en 

nominering är enligt grundstadgarna ledamöter av Svenska Akademien och andra akademier, 

professorer i litterära och språkliga ämnen vid universitet och högskolor, institutioner och samfund 

med likartad sammansättning och likartade uppgifter likt Svenska Akademien, samt tidigare 

Nobelpristagare inom kategorien litteratur. Även ordförande i författarorganisationer som anses 

vara representativa för sitt lands skönlitterära skapande kan nominera en författare som kandidat 

(Allén & Espmark, 2017:10). Möjligheten att sända Svenska Akademien en nominering till 

Nobelpriset i litteratur ges under hösten varje år då Akademien sänder ut inbjudningar till somliga 

av de som anses vara berättigade inom området. Vid en nominering bör, enligt föreskrifterna för 

priset, förslagen vara motiverade, men det är inget måste. Nomineringarna måste emellertid vara 

Akademien tillgängliga före den 1 februari då det komplexa arbetet med att utse en vinnare påbörjas 

(Allén & Espmark, 2017:10–11). Varje år nomineras omkring 300 kandidater och samtliga av de 
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nomineringar som inkommer till Svenska Akademien behandlas under sekretess (Svenska 

Akademien, 2019). 

Processen att utse en pristagare för Nobelpriset i litteratur är lång och invecklad, och pågår i 

regel under flera månaders tid. Akademiens arbete med inkomna nomineringar förbereds vanligen 

av dess Nobelkommitté. Nobelkommittén sammanträder vanligtvis tre gånger under våren då årets 

förslagslista till en början upprättas. Vidare upprättas en preliminär kandidatlista med 15 à 20 namn 

som diskuteras och ventileras inom Akademien. I slutet av maj presenterar kommittén sitt förslag 

till en definitiv kandidatlista som normalt omfattar fem namn (Allén & Espmark, 2017:11). 

Sommaren ägnas sedan i största utsträckning åt läsning av verk, skrivna av de nominerade 

författarna (Svenska Akademien, 2019). Vid höstterminens första sammankomst, vilken vanligen 

inträffar i mitten av september, lägger var och en av kommitténs ledamöter fram sin prioritering av 

slutkandidaterna och anger skäl för den. Under följande vecka anger de övriga ledamöterna sina 

ståndpunkter och diskussionen kring vem som ska tilldelas priset påbörjas återigen. 

Slutdiskussionen pågår vanligen under några veckors tid och avslutas när en majoritet för en av 

kandidaterna har visat sig (Allén & Espmark, 2017:11). Utdelningen av Nobelpriset i litteratur sker 

den 10 december i Stockholm varje år då Sveriges kung, Karl XVI Gustaf, räcker fram priset till 

den eller de pristagare som enligt Svenska Akademien efterföljt Alfred Nobels ord i störst 

utsträckning (Allén & Espmark, 2017:16). 

2.3 Svenska Akademiens prismotivering 

I samband med beslutet om Nobelpristagare som årligen tas, anger Svenska Akademien en kort 

prismotivering. Motiveringen formuleras och fastställs vanligen en vecka före slutomröstningen då 

ett förslag från ständige sekreteraren i samverkan med Nobelkommitténs ordförande ligger till 

grund. Prismotiveringarna reflekterar några av de huvuddrag som bidragit till ledamöternas intryck 

av författarskapen och syftar till att visa på författarskapens storhet (Allén & Espmark, 2017:13). 

Motiveringen skrivs in i det diplom som pristagaren mottar under ceremonin på Nobeldagen 

(Hallert, Skoot & Ström, 1983:20).  
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3. Forskningsöversikt  

I följande kapitel presenteras tidigare forskning om Svenska Akademien och Nobelpriset i litteratur. 

Utbudet av tidigare forskning kring Svenska Akademiens prismotiveringar är obefintligt, vilket 

innebär att föreliggande studie fyller en outforskad lucka inom området. Den forskning som 

bedrivits har i stor utsträckning tagit sin utgångspunkt i enskilda författares verk och författarskap 

för att vidare utgöra en ståndpunkt till huruvida författarna är, alternativt har varit, värdiga att 

tilldelas Nobelpriset i litteratur, eller inte. Forskning med syfte att visa på hur en författares 

mottagande av priset kan komma att påverka och ha inflytande på allmänheten har också bedrivits. 

Innan tidigare forskning inom nyss nämnda områden presenteras, torde det vara betydelsefullt att 

nämna att det i skrivande stund bedrivs ett forskningsprojekt vid avdelningen för litteratursociologi 

vid Uppsala universitet. Forskningsprojektet benämns ”Det särskilda uppdraget - Nobelpriset och 

den litterära kulturen” och genomförs av fyra forskare med avsikten att belysa Nobelprisets 

betydelse för den litterära kulturen ur olika aspekter. En av huvudfrågorna som de ämnar undersöka 

närmare i forskningsstudien är hur uppdraget att tilldela en eller flera författare Nobelpriset i 

litteratur har förändrat Akademiens sätt att arbeta på genom åren (Uppsala Universitet, u.å.). 

Aage Jørgensen skriver i artikeln ”Johannes V. Jensens lyrik i Nobelprisens skær" (2008) om 

Nobelpristagaren Johannes V. Jensens författarskap och om Svenska Akademiens utlåtande till 

författaren. Jørgensen (2008:249–250) hävdar att Akademiens utlåtande till författaren var i total 

avsaknad av motivering och innehåll då den inte berörde den roll som Jensens poesi kan ha spelat i 

beslutet om att tilldelas priset år 1944, då han 19 år tidigare fått ett totalt avslag från Svenska 

Akademien. Omständigheten att Johannes V. Jensen fick ett totalt avslag år 1925 och istället 

tilldelades priset 19 år senare, har således fått Jørgensen (2008) att intressera sig för och studera 

Svenska Akademiens utlåtanden, nomineringar och vilken roll lyriken har spelat i processen av den 

förändrade acceptans som verkar ha skett inom Akademien under 1940-talet. Efter noggrann 

bearbetning och analys av Svenska Akademiens ståndpunkter till författarskapet, menar Jørgensen 

(2008:256–257) att Jensens poesi spelade en stor roll i Nobelkommitténs förändrade attityd. Särskilt 

avgörande för kommitténs attitydförändring menar Jørgensen var författarens senare poesi i den 

klassiska nordiska traditionen, vilken dateras tillbaka till Adam Oehlenschlägers tid [tidigt 1800-

tal], snarare än den modernistiska poesin som präglade Jensens poesi under början av 1900-talet. 

Essäisten och litteraturkritikern Renee Winegarten diskuterar i artikeln ”The Nobel Prize for 

literature” (1994) den omständigheten att Svenska Akademien vid somliga tillfällen verkar ha 

förbisett och varit oeniga gällande Alfred Nobels önskan om att Nobelpriset i litteratur ska tilldelas 
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den som inom litteraturen skapat ”det utmärktaste i idealisk riktning”. Som exempel lyfter 

Winegarten (1994:63–64) bland annat fram den argentinske författaren Jorge Luis Borge som fick 

sitt framstående verk publicerat i den prestigefyllda bokserien Pleiade, men inte tilldelas 

Nobelpriset i litteratur. Valet att inte tilldela författaren Nobelpriset i litteratur, trots att han varit 

kandidat för priset vid ett flertal tillfällen som en internationellt inflytelserik författare, väckte stor 

uppståndelse. Inte minst hos Borges själv. I artikeln lyfter Winegarten (1994:64) även fram andra 

framstående författarskap, såsom Tolstoj och Vladimir Nabokov, vilka båda betraktades som några 

av de mest framstående och genialiska författarna under sin tid, men som trots detta inte tilldelats 

Nobelpriset i litteratur. Den omständigheten att framstående författare likt Borges, Tolstoj och 

Nabokov inte tilldelades Nobelpriset i litteratur, har enligt Winegarten (1994:66–67) bidragit till att 

kriterierna för priset har ifrågasatts och grunden för hur kriterierna hanterats har skapat stor debatt. 

Winegarten (1994:67) hävdar nämligen att Nobels önskan om att tilldela Nobelpriset i litteratur till 

”den som inom litteraturen hade producerat det utmärktaste i idealisk riktning” är en tidig 1800-

talsuppfattning som kommit att bli förlegad under den tid av besvikelse som följde efter 

revolutionens misslyckande år 1848, det vill säga eran av realism, positivism och darwinism. När 

Nobelpriset i litteratur instiftades var det enligt Winegarten (1994:67) tveklöst för tidigt för den 

idealismen som istället skulle komma att bli stor under 1900-talet, att ta plats i litteraturen ”av det 

utmärktaste slag”, det vill säga den litteratur som ville förändra. 

Förutom att föra en debatt om problematiken med idealism, lyfter Winegarten (1994) fram 

problematiken kring ”litteraturen” som Alfred Nobel menade skulle vara ”av det utmärktaste slag”. 

Winegarten (1994:68) hävdar nämligen att Akademiens tolkning av ”litteratur” har bidragit till 

dunkla funderingar bland allmänheten och kritiker, i synnerhet då Nobelpriset i litteratur har 

tilldelats framstående filosofer och historiker likt Theodor Mommsen och Winston Churchill. 

Winegarten (ibid.) uppger dock att tendensen har varit mindre markerad på senare tid. Winegarten 

(1994:69–70) tycker sig kunna se en tendens bakom Svenska Akademiens val av pristagare då det 

under en tidpunkt verkade finnas en särskild uppskattning för litteratur som var ett mål i sig själv 

och som varken var praktisk eller rent informativ, vilken senare skulle komma att ersättas med 

skarpt avgränsade genrer likt poesi, drama och novell. På grund av Nobels föreskrifter menar 

Winegarten (1994:70) att en viss typ av litteratur har utelämnats - den litteratur som inte har något 

bakomliggande och egentligt budskap, vare sig det gäller social rättvisa eller moralisk oro. 

Förespråkaren av konst för konstens skull, Jorge Luis Borges, kunde därmed glömma att vinna 

Nobelpriset i litteratur (Winegarten, 1994).  
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I artikeln ”Shh, Respect Freedom of Speech: The Reasons Why Ngugi wa Thiong’o and Ismail 

Kadare Have Not Been Awarded the Nobel Prize” (2015) undersöker Edona Llukacaj potentiella 

bakomliggande orsaker till varför två framstående författare och aktivister av yttrandefrihet och 

representation, Ngugi wa Thiong'o och Ismail Kadare, inte tilldelats Nobelpriset i litteratur. 

Llukacaj föreslår att försvarandet och främjandet av yttrandefrihet utan någon som helst 

diskriminering, som bland annat Thiong och Kadare uppmuntrade, inte verkar ha imponerat på 

Svenska Akademien (Llukacaj, 2015:54). De litterära bidrag som författarna bidragit med förblir 

således okända för det svenska akademiska samhället, även om de är allmänt accepterade som 

"hjältar" för frihetskänsla, yttrandefrihet och framför allt för realistisk representation (Llukacaj, 

2015:54–55). Ngugi representerade enligt Llukacaj (2015:56) det kaotiska tillstånd som rådde i 

hans land då han kritiserade de ansvariga och inte tillät den förtryckande regimen skrämma honom, 

även om detta innebar en hotad existens för författaren. Samma gäller den albanske författaren 

Kadares som indirekt lyckades kritisera den kommunistiska ledaren Enver Hoxha och faktiskt 

överleva (Llukacaj, 2015:57). Llukacaj (2015:58) menar att Kadares, trots sitt försök att leva och 

skriva i ett land där ett uppvisande av motsättning var strikt förbjudet, strävade efter att vara lojal 

mot intellektuell idealism, något Llukacaj anser vara fullt tillräckligt för att tilldelas Nobelpriset i 

litteratur.  

Malgorzata Packalén Parkman, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, skriver i 

artikeln ”’Somliga gillar poesi…’ - om fenomenet Szymborska i Sverige” (2014) om den kollektiva 

överraskning som infann sig bland den svenska befolkningen då den framstående poeten Wislawa 

Szymborska tilldelades Nobelpriset i litteratur år 1996. I studien, vars material består av 

tidningsartiklar och kommentarer från svenska medborgare, lyfter Packalén Parkman (2014:151) 

fram svenskarna som ett folk som vanligtvis förhåller sig med viss distans till sådant som skapats 

utanför den anglosaxiska kultursfären. I samband med att Szymborskas tilldelats Nobelpriset i 

litteratur anser Packalén Parkman (2014:151) emellertid att situationen skulle komma att förändras 

och bidra till en förändring inom den svenska synen på litteraturkultur. Inte nog med att 

Szymborskas mottagande av Nobelpriset i litteratur, på grund av framstående poesi, väckte starka 

känslor i samhället, skulle också en ny företeelse komma att väckas; aldrig tidigare hade det 

skrivits, utöver de rent litterära aspekterna, så mycket om en pristagares personliga egenskaper och 

karaktärsdrag i media. Uppståndelsen som väcktes då Szymborska tilldelades Nobelpriset i litteratur 

är något Packalén Parkman (2014:153) menar bottnade i hela den komplexa bild av Szymborskas 

såväl litterära som icke-litterära egenskaper, vars gemensamma nämnare hon beskriver vara 

enkelhet (Packalén Parkman, 2014:153). Genom sin enkelhet, både sett till personliga egenskaper 
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och litterära verk i form av poesi, menar Packalén Parkman (2014:153–154) att Szymborska var 

tillgänglig för alla, oavsett intellekt, klass eller smak. 
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4. Material och metod 

4.1 Material 

Det empiriska material som undersöks i uppsatsen är samtliga prismotiveringar som formulerats av 

Svenska Akademien mellan åren 1901–2017, vilka presenteras under rubriken ”Nobelpriset i 

litteratur - Pristagarna” på Svenska Akademiens hemsida (Svenska Akademien, 2019). Beslutet att 

fokusera på Akademiens korta prismotiveringar och åsidosätta de längre utlåtanden som varje år 

formuleras av Svenska Akademien i samband med valet av pristagare, togs på grund av uppsatsens 

begränsade tidsrymd och omfång. Ytterligare en anledning till valet av material är att samtliga av 

Akademiens prismotiveringar finns tillgängliga för allmänheten på Akademiens hemsida. Detta gör 

däremot inte Akademiens utlåtanden då de efter strikta bestämmelser hålls i sekretess under en 

tidsperiod på 50 år innan de blir tillgängliga för allmänheten. Materialet utgörs således av korta, 

sammanfattande meningar som Svenska Akademien valt att presentera som det mest centrala och 

framstående i ett visst utlåtande. På grund av oroligheter, både inom och utanför Akademien, har 

beslutet att reservera, och i somliga fall även hålla inne, priset, tagits av Svenska Akademien vid ett 

flertal tillfällen: 1914, 1918, 1935, 1940–1943 och 2018. I enlighet med Alfred Nobels vilja att, om 

situationen uppstår, tilldela priset till två författare vilka anses vara värdiga pristagare, har 

Nobelpriset i litteratur emellertid delats ut till två författare vid ett flertal tillfällen: 1904, 1917, 

1966 och 1974 (Svenska Akademien, 2019). Antalet prismotiveringar är därmed 114 till antalet. 

4.2 Metod och analysverktyg 

För att öppna upp för möjligheten att identifiera framstående teman i Svenska Akademiens 

prismotiveringar och för att vidare undersöka hur Akademiens tolkning har förändrats genom åren, 

antas en kvalitativ forskningsansats genom brukstextanalys. Hellspong och Ledin (1997) menar att 

det kan vara lärorikt att studera och se närmare på texter av olika slag då man genom närmare 

analys kan undersöka vad texterna egentligen säger och hur de säger det. En del texter kan upplevas 

vara svårhanterliga och svårbegripliga vid en första anblick, men Hellspong och Ledin (1997:11–

12) påstår att man genom en närmare analys av innehållet kan bilda sig en närmare förståelse för 

textens innehåll och egentliga mening: ”Genom att granska texten som språklig varelse kan vi 

komma djupare in i den och få ut mer av den. Det hjälper oss också att få ett bättre grepp om själv 

sakfrågan.” (Hellspong & Ledin, 1997:12). I föreliggande uppsats innebär detta en djupare insikt i 

Svenska Akademiens prismotiveringar. Vidare menar Hellspong och Ledin (1997) att det är i 
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situationen av sökandet efter djupare förståelse som analysen fyller en hermeneutisk eller tolkande 

funktion då den, genom att tillåta forskaren att tyda texter genom metodisk läsning, fördjupar 

förståelsen för innehållet. Med en brukstextanalys blir det således möjligt för forskaren att, med 

utgångspunkt i forskningsarbetets frågeställningar, kritiskt granska innehållet i de skriftliga 

avsnitten för att vidare presentera en djupgående bild av innehållet, samt att diskutera eventuella 

underliggande budskap i empirin (Hellspong & Ledin, 1997:12–13).  

4.2.1 Textens ideationella struktur 

Läsning av brukstexter, det vill säga texter med praktiska eller teoretiska syften i kontrast till texter 

av estetiska slag, brukar vanligen ske med syftet att finna fakta, möta synpunkter eller för att få en 

vidare inblick i olika frågor (Hellspong, 2001:13). Därför innebär en aktiv läsning av en brukstext 

att man som läsare försöker förstå textens innehållsmönster eller ideationella struktur. Den 

ideationella strukturen gäller således textens idéer och spelet mellan dem (Hellspong & Ledin, 

1997:115). I detta uppsatsarbete innebär den ideationella strukturen innehållet i Svenska 

Akademiens prismotiveringar, vilka ger uttryck för hur Akademien har uppfattat och tolkat 

”litteratur av det utmärktaste i idealisk riktning”, och hur idéerna i prismotiveringarna samspelar. 

Hellspong och Ledin (1997) utgår från tre huvudinslag i den ideationella strukturen: Teman eller 

vad texten rör sig kring, propositioner eller vad texten kommer fram till och perspektiv eller de 

allmänna synsätt som påverkar både teman och propositioner. I föreliggande forskningsarbete läggs 

ett särskilt fokus på teman. 

Enligt Hellspong och Ledin (1997:117–118) förekommer ett så kallat makrotema, huvudämne, i 

alla texter. Makrotemat identifieras genom frågan ”Vad handlar texten om, här eller i stort?”. I 

makrotemat kan det ingå underämnen som vetter mot en särskild sida eller aspekt av makrotemat, 

vilka benämns som mikroteman. Makrotema och mikrotema är en sammansättning av beroende ord 

med en relativ betydelse. Detta innebär att vad som kan uppfattas vara ett mikrotema i ett större 

sammanhang av text, kan uppfattas vara makrotema för mindre delar av texten (Hellspong & Ledin, 

1997:118). Tematiken i en text, det vill säga textens innehåll och uppbyggnad av makrotema och 

mikrotema, åskådliggör ofta vad som rör sig i den underliggande diskursen, vilket blir särskilt 

tydligt om de undersökta brukstexterna är producerade vid olika tillfällen (Hellspong och Ledin, 

1997:118–119). 

För att visa på hur en brukstexts teman kan uppenbaras och identifieras på olika sätt, lyfter 

Hellspong och Ledin (1997:121) fram explicita och implicita teman. Om textens teman är tydligt 
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utmärkande är de explicita, men om temana däremot inte är tydligt utmärkande, utan istället är 

underförstådda och outtalade, är de implicita. Hellspong och Ledin (ibid.) hävdar att mikroteman i 

enstaka stycken och meningar vanligen är implicita, det vill säga underförstådda och outtalade. 

Makrotemat i en text är emellertid vanligen explicit och signaleras via en rubrik. Hellspong och 

Ledin (1997:121–122) menar att en brukstextanalys inte ger en fullständig redogörelse av innehållet 

om endast makrotemat identifieras och analyseras. 

4.2.2 Bearbetning av empiri och genomförande 

Bearbetningsprocessen av Svenska Akademiens prismotiveringar har genomförts i tre steg med 

utgångspunkt i Hellspong och Ledins (1997) analysmetod för brukstexter. Inledningsvis lästes 

samtliga av Svenska Akademiens 114 prismotiveringar förutsättningslöst, det vill säga utan syfte att 

finna några framstående teman. Då makrotemat för samtliga prismotiveringar uttrycks explicit med 

rubriken ”Nobelpriset i litteratur - Pristagarna” på Svenska Akademiens hemsida, fick rubriken, det 

vill säga makrotemat, utgöra grunden för processens andra steg då respektive prismotivering lästes 

under ett flertal tillfällen med syfte att identifiera och koda explicita och implicita mikroteman för 

textavsnitten. Implicita och explicita makroteman identifierades genom att frågan ”Varför har 

författare x tilldelats Nobelpriset i litteratur? Jo för att…”, ställdes till textavsnitten. För redogörelse 

av kodning, se bilaga 1. Som exempel kan 1998 års prismotivering användas: ”som med liknelser 

burna av fantasi, medkänsla och ironi ständigt på nytt gör en undflyende verklighet 

gripbar” (Svenska Akademien, 2019). I denna prismotivering kodades följande mikroteman: 1. 

”liknelser burna av fantasi”, 2. ”liknelser burna av medkänsla”, 3. liknelser burna av ironi” och 4. 

”gör en undflyende verklighet gripbar”.  

I bearbetningsprocessens tredje steg påbörjades processen av tematisering. Identifierade 

mikroteman i samtliga prismotiveringar, sattes nu i relation och jämfördes. Detta för att skapa 

större, framstående teman. Som exempel kan nämnas att mikrotemana ”för sin vidsynthet” från 

1908 års prismotivering och ”för ett verk av universell giltighet” från 2000 års prismotiveringar fick 

utgöra en del av temat ”Bred giltighet”.  

4.3 Reflektion kring material och metod 

Uppsatsens empiriska material utgörs av mycket korta textavsnitt, i de flesta fall enstaka meningar. 

Detta medför en viss problematik sett till uppsatsens metod då text- och innehållsanalyser vanligen 

är utformade för analyser av längre textavsnitt. Detta bidrog till att val av metod till en början var 
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något oviss och inte helt okomplicerad. Sakläget har lett till att vald metod har anpassats efter 

föreliggande studies syfte och dess tillhörande frågeställningar. Metoden brukstextanalys med fokus 

på textens ideationella struktur används därför inte i sin helhet. Istället har för uppsatsen relevanta 

områden och analysverktyg valts ut, närmare bestämt identifiering av makrotema och mikroteman. 

Att en forskningsmetod inte går att följa fullständigt är å andra sidan något Hellspong och Ledin 

(1997:7) lyfter fram som vanligt förekommande i uppsatsarbeten. 

För att ett forskningsarbetes resultat ska kunna utgöra en total generaliserbarhet, anser Patel & 

Davidsson (2011:108–109) att resultatet måste gälla för hela den undersöka organisationen, det vill 

säga att generella slutsatser endast kan dras om resultatet är gällande för hela det undersökta 

området. Då samtliga av Svenska Akademiens 114 prismotiveringar utgör uppsatsens empiriska 

material och analyseras med syfte att besvara forskningsarbetets frågeställningar, medför detta att 

resultatet är gällande för hela det undersökta området. Patel och Davidson (2011:102–103) lyfter 

också fram vikten att som forskare förse uppsatsens innehåll och inhämtade material med god 

överensstämmelse mellan vad man avser att undersöka och vad man faktiskt undersöker. Då 

uppsatsens material utgörs av Svenska Akademiens prismotiveringar för Nobelpriset i litteratur, 

vilket motsvarar uppsatsens övergripande syfte, borgar uppsatsen för hög validitet. Hade syftet 

däremot varit att undersöka hur Svenska Akademiens tolkning av Nobels ord gör sig uttryck i de 

längre utlåtandena, vilka Svenska Akademien årligen formulerar, hade uppsatsens validitet varit av 

lägre grad.  

Hellspong och Ledin (1997:224) uppger att tolkning av texter kräver att läsaren har en 

förförståelse för området. Detta då läsarens utgångspunkt avgör hur texten ter sig. Vidare menar 

Hellspong och Ledin (ibid.) att man vid brist på förkunskaper till det berörda området inte ges 

möjligheten att få ett grepp om det man läser. Utan förförståelse skulle läsningen således sakna 

riktning och mening. Boréus och Bergström (2018:32) menar att en text tolkas och förstås utifrån 

läsarens upplevelser, utbildning och språkkunskaper, samt utifrån den uppfattning av världen 

läsaren har. I föreliggande forskningsarbete medför situationen av förförståelse att jag bär med mig 

mina tidigare kunskaper kring ämnesområdet i fråga, Nobelpriset i litteratur. Då ett visst intresse för 

Nobelpriset i litteratur och Svenska Akademiens val av pristagare fanns hos mig sedan tidigare, 

innebär detta också att jag tagit med mig en viss förkunskap inom området in i uppsatsarbetet. 

Vidare har sedan tidigare inhämtade kunskaper inom litteraturvetenskapen, vilka inhämtats under 

utbildningstiden på ämneslärarprogrammet, bidragit till att en viss förförståelse inom området har 

infunnit sig. Likaså har läsning av tidigare forskningsprojekt gällande Nobelpriset i litteratur 

bidragit till en djupare förståelse för och kunskapsinhämtning inom området. 
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Vidare är det viktigt att man som forskare är medveten om att forskningsarbetet bedrivs på ett 

tillförlitligt sätt. En god reliabilitet bygger nämligen enligt Patel och Davidsson (2011:104) på att 

undersökningens resultat kan upprepas utifrån användning av samma metod. Utifrån den empiri 

som samlats in, och utifrån en detaljerad metodbeskrivning, ska det vara möjligt för utomstående att 

upprepa föreliggande undersökning och därmed erhålla samma resultat som uppvisas senare i 

uppsatsen. Viktigt att nämna i sammanhanget är emellertid att tolkning utgör en central del i 

föreliggande uppsats, främst i analysprocessen då mikroteman sammanförs och tematiseras. 

Tolkningsutrymmet, vilket uppsatsens empiriska material öppnar upp för, medför risken att 

Akademiens prismotiveringar för Nobelpriset i litteratur kan komma att tolkas olika beroende på 

vem som genomför undersökningen. För att komma åt ordens egentliga mening och betydelse 

menar Hellspong och Ledin (1997:219) nämligen att vi måste nyttja våra förkunskaper och vår 

fantasi, och att vi alla besitter olika förkunskaper inom området som undersöks. 
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5. Resultat och analys  

I detta kapitel analyseras framstående teman i Svenska Akademiens prismotiveringar. I 

prismotiveringarna har sammanlagt 254 mikroteman identifierats och utifrån dessa har 20 

framstående teman utformats. Med framstående avses här det som framträtt skarpt i sammanhanget, 

det vill säga det som varit märkbart återkommande under processen av kodning och bearbetning av 

Akademiens prismotiveringar. De teman som varit framstående i Svenska Akademiens 

prismotiveringarna är: ”Originalitet”, ”Känslosamhet och förmåga att beröra”, ”Ett författarskap 

uppburet av idealitet”, ”Ett författarskap uppburet av kraft”, ”Samhällskritik”, ”Ett mångsidigt 

författarskap”, ”Mod”, ”En fantasiens förmåga”, ”En humoristisk förmåga”, ”Referens till 

hembygd, landområde och specifika kulturområden”, ”Människan och människovärde i fokus”, 

”Mänskligt lidande och utanförskap”, ”Ett realistiskt och verklighetstroget innehåll”, ”Utrymme för 

det andliga och sinnliga”, ”Ett innehåll över tid och rum”, ”Bred giltighet”, ”Ett mästerligt 

författarskap och innehåll”, ”En förening av element”, ”Fokusering på enskilda verk” och 

”Inflytande i samtiden”. 

Vid bearbetning av studiens empiriska material togs beslutet att en avgränsning sett till 

tematiseringen krävdes. Endast teman som utgörs av minst tre mikroteman har tagits upp. Detta för 

med sig att nio mikroteman inte tillhör ett specifikt tema. De 20 teman som varit framstående i 

Svenska Akademiens prismotiveringar redovisas i två skilda tabeller nedan. Detta då temana kan 

delas in i två områden. I tabell 1 redogörs för nio framstående teman under ledmotivet ”Författarens 

fallenhet och förmåga”. I tabell 2 redogörs följaktligen för 11 framstående teman under ledmotivet 

”Verket och dess innehåll”. Tabellerna visar också på den tematiska förändring som skett i 

prismotiveringarna mellan åren 1901–2017 då priset delats ut.  

På grund av begränsat utrymme, genomförs endast en djupare analys av de teman som varit allra 

mest framstående i prismotiveringarna genom åren. Detta innebär att följande sex teman analyseras 

mer djupgående i avsnitten 5.1 och 5.2: ”Originalitet”, ”Känslosamhet och förmåga att beröra”, ”Ett 

författarskap uppburet av idealism”, ”Referens till hembygd, landområde och specifika 

kulturområden”, ”Människan och människovärde i fokus” och ”Mänskligt lidande och 

utanförskap”. Där analyseras även dessa temans förändring genom åren. 
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Tabell 1. Framstående teman för ”Författarens fallenhet och förmåga” och dess spridning mellan 

åren 1901–2017. 

Som framgår av tabell 1 har temana ”Originalitet”, ”känslosamhet och förmåga att beröra” och ”Ett 

författarskap uppburet av idealitet”, som analyseras i avsnitt 5.1, varit mest framstående genom 

åren. Som även framgår av tabell 1 har tematiken kring författarens fallenhet och förmåga 

förändrats en hel del genom åren. Temat ”Ett författarskap uppburet av kraft”, vilket visar på 

pristagarnas fallenhet att verka kraftfulla i författarskapen och deras förmåga att uträtta och uppnå 

en fulländad kapacitet inom författarskapet, har under åren då Nobelpriset i litteratur delats ut varit 

ett genomgående tema. Detta framgår då inslag av temat förekommit under sju av de 11 årtionden 

då priset delats ut. Likaså går det att utifrån tabellen utläsa enstaka men spridda förekomster av 

temana ”En humoristisk förmåga” och ”En fantasiens förmåga”. Dessa båda teman har, i jämförelse 

med temat ”Ett författarskap uppburet av kraft” blott förekommit i sex av 114 prismotiveringar 

genom åren men tycks trots detta vara ett återkommande tema då det utgör en relativt jämn 

fördelning under åren då Nobelpriset i litteratur delats ut. Svenska Akademien tycks dock ha 

1900
-tal

1910
-tal

1920
-tal

1930
-tal

1940
-tal

1950
-tal

1960
-tal

1970
-tal

1980
-tal

1990
-tal

2000
-tal

2010
-tal

Totalt 

Originalitet 6 1 3 6 4 1 1 5 1 - 5 1 34

Känslosamhet 
och förmåga 

att beröra

1 3 - 2 4 2 2 - 2 2 - 1 19

Ett 
författarskap 
uppburet av 

idealitet

4 5 2 1 - - - - - - - - 12

Ett 
författarskap 
uppburet av 

kraft 

3 - - 1 1 1 2 - 1 2 - - 11

Samhällskritik - - - - - - - - 1 1 5 2 9

Ett mångsidigt 
författarskap

2 4 - - - - - - 2 - - - 8

Mod - - - 1 4 - - - - - - 1 6

En fantasiens 
förmåga

1 1 - - - - 2 - - 2 6

En humoristisk 
förmåga

- - 1 2 - - 1 - - 2 - - 6

Totalt 17 14 6 13 13 4 8 5 7 9 10 5 111 st
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uppskattat författare vars fallenhet i stor utsträckning varit präglad av fantasirikedom under de två 

första årtiondena då Nobelpriset i litteratur delades ut, 1900-tal och 1910-tal. Akademiens 

uppskattning av författares humoristiska förmågor började däremot inte synas i prismotiveringarna 

förrän under 1930-talet. 

Till skillnad från ovan nämnda teman, utmärker sig tre teman för att vara särskilt påtagliga under 

specifika årtionden. Detta gäller temana ”Samhällskritik”, ”Ett mångsidigt författarskap” och 

”Mod”. Författarens förmåga att vara samhällskritisk, genom att bland annat bryta sig in i 

förtryckets slutna rum, framgår av tabell 1 ha varit särskilt påtagligt under de senaste årtiondena. 

Det var först under 1980-talet som någon form av uppskattning gentemot förmågan att vara 

samhällskritisk uttrycktes av Svenska Akademien. Temat har sedan dess varit noterbart under 

samtliga årtionden av prisutdelning och nämndes i hela fem prismotiveringar under 2000-talet. 

Temana ”Ett mångsidigt författarskap”, vilket visar på författarens bredd och mångsidighet, och 

”Mod”, vilket visar på författarens fallenhet att vara modig genom att lyfta fram belägenheter som 

annars inte tillhör vanligheten att lyfta fram, har likt temat ”Samhällskritik” varit förhållandevis 

genomgående från dess att Nobelpriset började delas ut fram till år 2017.  

Likt temat ”Samhällskritik”, har motiv för ”Ett mångsidigt författarskap” varit särskilt påtagligt i 

Svenska Akademiens prismotiveringar under specifika årtionden. Redan under de första två 

årtiondena då priset delades ut, förkom inslag som direkt går att härleda till Svenska Akademiens 

uppskattning av författare som uppvisat ett intresse och en fallenhet för att kombinera genrer, stilar 

och material. Direkta motiv för temat skulle dock inte framkomma igen förrän under 2010-talet då 

en prismotivering gav uttryck för betydelsen av ett mångsidigt författarskap. Motiv för temat ”Mod” 

förekom i Svenska Akademiens prismotiveringar först under 1930-talet då en motivering gav 

uttryck för Akademiens uppskattning av författare med en fallenhet för att vara modig. Under 

påföljande årtionde, närmare bestämt under 1940-talet, förekom emellertid inslag av temat i hela 

fyra prismotiveringar. Det skulle sedan dröja ända till 2010-talet för temat att återigen 

uppmärksammas. Fallenheten att vara modig och nyttja det i sitt författarskap, tycks således ha 

uppmärksammats och uppskattats av Akademien under 1930-, 1940-, och 2010-talet.  
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Tabell 2. Framstående teman för ”Verket och dess innehåll” och dess spridning mellan åren 1901–

2017. 

Som framgår av tabell 2 har temana ”Referens till hembygd, landområde och specifika 

kulturområden”, ”Människan och människovärde i fokus” och ”Mänskligt lidande och 

utanförskap”, som analyseras i avsnitt 5.2, varit mest framstående genom åren. Som framgår av 

tabell 2 har även tematiken kring verket och dess innehåll, likt tematiken kring författarens fallenhet 

och förmåga, förändrats en hel del genom åren. Temana ”Ett realistiskt och verklighetstroget 

1900
-tal

1910
-tal

1920
-tal

1930
-tal

1940
-tal

1950
-tal

1960
-tal

1970
-tal

1980
-tal

1990
-tal

2000
-tal

2010
-tal

Totalt 

Referens till 
hembygd, 

landområde 
och specifika 

kulturområden

3 - 2 4 2 2 6 5 1 1 2 - 28

Människan 
och 

människovärde 
i fokus

- - 2 - 5 4 2 6 4 1 - - 24

Mänskligt 
lidande och 
utanförskap

- - 1 1 - 3 1 1 3 2 7 4 23

Ett realistiskt 
och 

verklighetstro-
get innehåll

1 2 - 6 - 1 3 - 1 2 - 2 18

Utrymme för 
det andliga och 

sinnliga

2 - 2 - - 2 1 2 - 2 3 1 15

Ett innehåll 
över tid och 

rum

2 - 1 - - 1 1 2 - 5 2 - 14

Bred giltighet 1 2 - - - - - 1 3 3 1 - 11

Ett mästerligt 
författarskap 
och innehåll

4 1 - 1 - 1 2 - - 1 - 1 11

En förening av 
element

- 1 - - - - - 2 2 - 1 2 8

Fokusering på 
enskilda verk

1 1 3 1 - - - - - - - - 6

Inflytande i 
samtiden

- - - 1 - 2 1 - - - - - 4

Totalt 14 7 11 14 7 16 17 19 14 17 16 10 162 st
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innehåll”, ”Utrymme för det andliga och sinnliga”, ”Ett innehåll över tid och rum” och ”Ett 

mästerligt författarskap och innehåll” har visat sig vara genomgående under de år då Nobelpriset i 

litteratur delats ut. Författare vars verk har skildrat ett verklighetstroget och realistiskt innehåll, det 

vill säga gett läsaren tillgång till det verkliga genom sanna framställningar, har uppmärksammats av 

Svenska Akademien under 8 av de 12 årtionden då Nobelpriset i litteratur har delats ut. Temat gick 

att urskilja i Akademiens prismotiveringar redan under 1910-talet då en motivering uttryckte en 

uppskattning av verklighetsskildring. Temat nådde sin höjd under 1930-talet då hela sex 

prismotiveringar innehöll motiv som direkt går att härleda till temat av ett realistiskt och 

verklighetstroget innehåll. På liknande sätt har Svenska Akademiens uppskattning av andlighet och 

sinnlighet, och verk som skildrar historiska händelser och uppfattningar, och hur dessa kan komma 

att verka betydelsefulla i nutiden, varit påtaglig under majoriteten av de årtionden då Nobelpriset i 

litteratur delats ut. Märkbart i sammanhanget av temanas spridning under årtiondena är att de båda 

har utgjort en betydelsefull del i Akademiens prismotiveringar under i princip samma årtionden. 

Motiv för temat ”Utrymme för det sinnliga och andliga” går dock, till skillnad från temat ”Ett 

innehåll över tid och rum”, att finna i en prismotivering från 2010-talet. Likaså har temat ”Ett 

mästerligt författarskap och innehåll”, det vill säga författarskap och dennes verk vars innehåll varit 

storartat, varit genomgående under de årtionden då Nobelpriset i litteratur delats ut. Temat tycks 

emellertid, till skillnad från ovan nämnda teman, ha varit särskilt framstående under 1910-talet då 

hela fyra prismotiveringar innehöll motiv för ”Ett mästerligt författarskap och innehåll”.  

Temat ”En förening av element” har likt ovan nämnda teman varit påtagligt under flera 

årtionden. Verk vars innehåll förenar olika angelägenheter och komponenter till en större helhet 

verkar emellertid inte ha utgjort ett betydelsefullt element inom Svenska Akademien mellan 

årtiondena 1920-1960. Något direkt motiv för temat går nämligen inte att utläsa i någon 

prismotivering under dessa årtionden. Temat går dock att finna i tre prismotiveringar under de 

senaste två årtiondena. 

Som framgår av tabell 2 utgör temana ”Inflytande i samtiden”, ”Bred giltighet” och ”Fokusering 

på enskilda verk” en märkbar position under de årtionden då Nobelpriset i litteratur delats ut. Detta 

innebär att de är särskilt framstående och utmärkande under specifika årtionden. Verk vars innehåll 

haft inflytande i samtiden har varit utmärkande i prismotiveringarna och uppmärksammat av 

Svenska Akademien under 1930-, 1950-, och 1960-talet. Motiv för temat går däremot inte att finna 

varken tidigare eller senare. Till skillnad från temat ”Inflytande i samtiden”, tycks verk vars innehåll 

berört, varit giltigt för och påverkat en stor mängd människor, ha varit särskilt uppskattat av 

Svenska Akademien mellan årtiondena 1980–2010, i synnerhet under 1990-, och 2000-talet då hela 
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sex prismotiveringar innehöll motiv för temat. Trots att temat varit särskilt framträdande under de 

senaste fyra decennierna, tycks Akademien även ha funnit författarskapets breda giltighet 

betydelsefullt under de två första årtiondena då priset delades ut. Temat tar sig nämligen uttryck i tre 

prismotiveringar under 1920-, och 1930-talet. Likt nyss nämnda teman, är temat ”Fokusering på 

enskilda verk” tydligt urskiljbart i avseendet att det varit framstående under en specifik tidsrymd. 

Detta gäller årtiondena 1900, 1910, 1920 och 1930 då motiv för temat förekommit i sammanlagt 

sex prismotiveringar med en särskild påtaglighet under 1920-talet. Temat har emellertid inte varit 

framstående i någon prismotivering efter 1930-talet.  

5.1 Författarens fallenhet och förmåga 

I följande avsnitt görs en utförlig analys av temana ”Originalitet”, ”Känslosamhet och förmåga att 

beröra” och ”Ett författarskap uppburet av idealitet”, vilka alla visar på pristagarnas fallenhet och 

förmågor. 

5.1.1 Originalitet 

I Svenska Akademiens prismotiveringar har ”Originalitet” varit särskilt framstående genom åren. 

Även om ordet originalitet endast uttrycks explicit i 1904 års prismotivering då pristagaren 

tilldelades priset för sin ”originalitet”, framkommer motiv för temat implicit hela 33 gånger. 

Akademien har lyft fram författare som ansetts vara nyskapande, författare som bringat nya idéer, 

författare som öppnat upp för nya vägar, äventyrets författare, särpräglade författarskap, 

banbrytande författarskap, sällsynta författarskap och författare som bringat en friskhet till världen 

av litteratur. Pristagarna har därmed, på varierande tillvägagångssätt, uppvisat en originalitet som 

uppmärksammats av Svenska Akademien. Som exempel kan 1916 års motivering nämnas där 

pristagaren tilldelades priset för sitt betydande som ”målsman för ett nytt skede i vår vitterhet”. 

Motiveringen beskriver författarens betydelse, det vill säga höga värde, för en ny epok inom 

litteraturen. Pristagaren har således inte enbart ansetts vara betydelsefull inom Akademien utan har 

även verkat i och bidragit till en ny tidsperiod inom den skönlitterära verksamheten.  

Ytterligare prismotiveringar som uttrycker tydliga inslag av nya idéer och nya vägar inom 

litteraturen är: ”rika livgivande idéer” (1927), ”typskapande förmåga” (1930), ”för sin nyskapelse 

av scenens konst” (1934), ”för sin nyskapelse av dramats konst” (1934), ”för sin nyskapande 

stilkonst” (1944), ”för sin banbrytande insats inom nutida poesi” (1948), ”för sin epik som förnyat 

den stora isländska berättarkonsten” (1955), ”verkat förnyande” (1972), ”infört en ny världsdel i 
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litteraturen” (1973), ”för idérikedom” (1981), ”öppnat nya vägar för kinesisk romankonst” (2000), 

”öppnat nya vägar för kinesisk dramatik” (2000), ”funnit nya sinnebilder” (2006) och i 2016 års 

prismotivering då pristagaren hyllades för att ha ”skapat nya poetiska uttryck” (2016). Pristagarnas 

förmåga att bringa nya element och öppna upp för sådant som tidigare inte givits utrymme, har 

således varit ett centralt tema i Akademiens prismotiveringar för Nobelpriset i litteratur genom åren.  

Utöver förmågan att vara nyskapande och bringa nya idéer inom litteraturen, kan andra uttryck i 

Akademiens motiveringar direkt härledas till en originalitet bland pristagarna. Redan under början 

av 1900-talet tilldelades priset till författare som av Akademien uppfattats vara uppmärksamma i 

sina författarskap och som med friskhet visat på nya förmågor. Pristagarna hyllades för: ”sällspord 

förening av hjärtats och snillets egenskaper” (1901), ”en skaldeverksamhet som utmärkts av 

ingivelsens friskhet” (1903), ”en skaldeverksamhet av sällsynt själsrenhet” (1903) och 

”iakttagelseförmåga i uppfattning och skildringskonst” (1907). Även i 1906 års prismotivering 

skildras en uppskattning för originalitet och nyskapande då författaren tilldelades priset för den 

”stilens friskhet som utmärker hans poesi” (1906). Motiveringen uttrycker dock inte någon direkt 

benämning för originalitet. Om man däremot ser till begreppet friskhet och dess innebörd i 

sammanhanget, går ”stilens friskhet” (1906) att koppla till författarens belägenhet att bringa ny 

energi och ett utmärkande arbetsiver inom litteraturen. 

Ytterligare prismotiveringar som går att härleda till temat ”Originalitet” och som visar på temats 

bredd och omfång är: ”det poetiska äventyrets författare” (2008), ”för ett verk med språklig 

sinnrikhet” (2000), ”särpräglad diktning” (1975), ”fångat daggdroppen” (1974), ”speglat 

kosmos” (1974), ”för sin visionära avspegling av tidsläget” (1960), ”för sin märkliga insats inom 

nutida poesi” (1948), ”för den sällsynta kraften i sin diktarfantasi” (1944), ”för sin utsökta stilkonst” 

(1939), ”för sin självständiga uppfattning” (1936), ”för sin sinnrikhet” (1934), ”för sin egenartade 

poesi” (1925), och ”ädel stilkonst” (1921). Motiveringarna visar tydliga inslag av originalitet då 

pristagarnas besittning av egendomliga egenskaper och sällsynta idéer lyfts fram av Svenska 

Akademien och där förmågan att vara originell genom nytänk och kreativitet, har ansetts vara 

betydelsefulla komponenter i prismotiveringarna för Nobelpriset i litteratur genom åren. 

Tabell 3. Temat ”Originalitet” och dess spridning mellan åren 1901–2017. 

1900
-tal

1910
-tal

1920
-tal

1930
-tal

1940
-tal

1950
-tal

1960
-tal

1970
-tal

1980
-tal

1990
-tal

2000
-tal

2010
-tal

Totalt

Originalitet 6 1 3 6 4 1 1 5 1 - 5 1 34 st
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Som framgår av tabell 3 har originalitet varit ett genomgående tema i Svenska Akademiens 

prismotiveringar genom åren. Redan under det första årtiondet då priset delades ut, gav hela sex 

prismotiveringar uttryck för motiv av temat. Temat nådde dock sin topp under 1930- och 1940-talet 

då sex, respektive fyra, prismotiveringar innehöll motiv för temat. Sedan dess har författares 

förmåga att bringa originella och nyskapande idéer till skönlitteraturen också fortsättningsvis ha 

uppskattats av Svenska Akademien. Temat är nämligen återkommande under 11 av de 12 årtionden 

då Nobelpriset i litteratur delats ut. Som framgår av tabell 3 belystes inte originalitet i någon 

prismotivering under 1990-talet men utgjorde under det följande årtiondet en del av fem 

prismotiveringar. Författarskap vars förmåga att vara nyskapande och bringa nya idéer till 

skönlitteraturen tycks således ha varit ett betydelsefullt element inom Svenska Akademien under de 

117 år som priset delats ut. 

5.1.2 Känslosamhet och förmåga att beröra  

Ett framstående tema i Svenska Akademiens prismotiveringar för Nobelpriset i litteratur är 

”Känslosamhet och förmåga att beröra”. Temat tar sin utgångspunkt i 16 prismotiveringar som på 

olikartade sätt skildrar en föreställning om att pristagaren haft en känslomässig påverkan på läsaren, 

alternativt själv befunnit sig i ett djupare känslotillstånd vid skapandet av ett eller flera verk. Temat 

utgör därmed två skilda komponenter och är uppkallat utefter centrala aspekter i de mikroteman 

vilka tillsammans utgör en del av och direkt går att koppla till känslosamhet.  

Att pristagarna besuttit en förmåga att väcka känslotillstånd hos läsaren går att utläsa i 

prismotiveringarna från åren 1911 och 2017 då pristagarna tilldelades priset för ”poetisk idealitet 

som tilltalar läsarens känsla och aning” (1911) och en ”stark känslomässig verkan” (2017). 

Motiveringarna uttrycker att författarna, genom sina verk, har berört läsaren genom att vända sig 

direkt till denne och dennes känslor. Att författarna varit i besittning av medkänsla, det vill säga 

uppvisat en deltagande känsla, är särskilt framkommande i prismotiveringarna från åren 1915, 1989 

och 1998: ”medkänsla med vilken han tecknat olika människotyper” (1915), ”för en prosakonst med 

återhållen medkänsla” (1989) och ”liknelser burna av medkänsla” (1998). I prismotiveringarna från 

åren 1906, 1913, 1936, 1939, 1945, 1952, 1955, 1963, 1966, 1989 och 1990 är emellertid 

författarnas eget känslotillstånd särskilt framstående och uttrycksfullt i prismotiveringarna: ”den 

plastiska energi som utmärker hans poesi” (1906), ”för sin starka känsla” (1936), ”för den av 

mäktig känsla inspirerade lyrik” (1945), ”för sin konstnärliga intensitet” (1952), ”för sin målande 
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epik” (1955), ”för en intensiv prosakonst” (1989) och ”för en lidelsefull diktning” (1990). Detta 

visar på att Svenska Akademien har haft en särskild uppskattning för författarskap vars eget 

känslotillstånd utgör en central del i ett eller flera verk. I fyra av de 16 prismotiveringar som 

tillsammans utgör temat ”Känslosamhet och förmåga att beröra”, benämns ordet ”djup” i 

sammanhanget av författarens eget känslotillstånd: ”på grund av sina dikters djup” (1913), ”för sin 

djupa uppfattning” (1939), ”för djup känsla för den hellenska kulturvärlden” (1963) och ”djup 

karaktärsfull berättarkonst” (1966).  

Att prismotiveringarna uttrycker känslosamhet på varierande sätt visar på temats bredd och 

utsträckning genom åren och att författarens förmåga att väcka känslor och författarens eget 

känslotillstånd, upplevts vara betydelsefulla element inom Svenska Akademien under åren då 

Nobelpriset i litteratur delats ut. 

Tabell 4. Temat ”Känslosamhet och förmåga att beröra” och dess spridning mellan åren 1901–2017.  

Som framgår av tabell 4 har författarnas känslosamhet och förmåga att beröra läsaren varit ett 

genomgående tema under de årtionden då priset delats ut. Redan under de två första årtiondena 

tycks Akademien särskilt ha uppskattat just författare som besuttit en förmåga och fallenhet att 

beröra och därmed ha haft en känslomässig påverkan på läsaren. Under 1920-talet tycks motiv för 

temat däremot försvinna ur prismotiveringar för att återkomma i vad Svenska Akademien verkar ha 

ansett vara betydelsefullt inom ett författarskap under 1930-talet. Temat håller därefter en jämn 

kurva i Akademiens prismotiveringar då motiv för temat går att identifiera i minst en prismotivering 

under resterande årtionden. Dock med undantag för 1970-, och 2000-talet då Svenska Akademien 

tycks ha värderat andra förmågor och fallenheter högre.  

5.1.3 Ett författarskap uppburet av idealitet  

Ett framstående tema i Svenska Akademiens prismotiveringar är ”Författarskap uppburet av 

idealitet”. Motiv för temat går att utläsa i 12 prismotiveringar genom åren och går direkt att koppla 

till Nobels testamente där ”idealisk riktning” uttrycks som en stark vilja till vilken litteratur av det 

1900
-tal

1910
-tal

1920
-tal

1930
-tal

1940
-tal

1950
-tal

1960
-tal

1970
-tal

1980
-tal

1990
-tal

2000
-tal

2010
-tal

Totalt

Känslosamhet 
och förmåga 

att beröra

1 3 - 2 1 2 2 - 2 2 - 1 16 st
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utmärktaste ska sträva mot. Som nämndes i uppsatsens inledning har Nobels ord skapat stor 

huvudbry inom Svenska Akademien genom åren. Detta gör sig om ännu mer påmint då de 

prismotiveringar, vilka uttrycker någon form av motiv för temat, innehåller varierande benämningar 

och uttryck för Nobels ord. I de prismotiveringar som explicit gör uttryck för någon form av 

tolkning kring detta, går begreppen ”idealitet”, ”ideal” och ”idealism” att utläsa. Ledmotivet 

idealitet förekommer i hela sex prismotiveringar då pristagarna bland annat har hyllats för: ”hög 

idealitet” (1901), ”diktning som präglats av ädel idealitet” (1909), ”poetisk idealitet som tilltalar 

läsarens känsla och aning” (1911), ”poetisk idealitet som röjer djup inlevelse” (1911), ”för sitt 

författarskap, uppburet av idealitet” (1925) och ”för sitt författarskap, buren av hög 

idealitet” (1926). Idealitet är i prismotiveringarna hopkopplat med orden ”hög”, ”poetisk” och 

”ädel”, vilket visar på att pristagarna besuttit en framstående förmåga att bringa en hög grad av 

idealitet i sina författarverksamheter. Ordet idealitet betecknas enligt SAOB som ”(upphöjd) ideell 

åskådning o. ideella strävanden; ideell sinnesbeskaffenhet […]” (SAOB, 2019a). Detta visar således 

på belägenheten att Svenska Akademien uppskattat författare med en upphöjd ideell åskådning och 

som genom sitt författarskap och sina verk haft ideella strävanden och fallenheten av en ideell 

sinnesbeskaffenhet.  

Ordet ”ideal” som tillsammans med idealitet och idealism utgör en del av temat ”Ett 

författarskap uppburet av idealitet”, förkommer i fyra av de 12 prismotiveringar som utgör motiv 

för temat. Prismotiveringarna som explicit uttrycker Svenska Akademiens uppskattning av ideal är: 

”utvecklat en ideal världsåskådning” (1908), ”hävdat en ideal världsåskådning” (1908), 

”hyllningsgärd åt den fulländade och av ideal uppfattning präglade konstnärligheten” (1910) och 

”för sin diktning, buren av höga ideal” (1917). I motiveringarna åskådliggörs således Akademiens 

uppskattning av författarens förmåga att utveckla, hävda och vara hyllningsgärd åt en ideal 

uppfattning, samt fallenheten att låta sin egen ideala uppfattning bära upp författarskapet. Utifrån 

SAOB:s begreppsbenämning av ideal som lyder: ”litterär skapelse […] som söker att (icke 

fotografiskt återgiva värkligheten, utan) framställa ngt utöver det individuella gående, allmännare o. 

fullkomligare” (SAOB, 2019b), tycks Svenska Akademien under fyra tillfällen av prisutdelning, ha 

lyft fram författare som besuttit förmågan att framställa något utöver det individuella - något som 

verkar fullkomligt för allmänheten.  

I kontrast till idealitet och ideal, som tillsammans förekommer i tio prismotiveringar för 

Nobelpriset i litteratur, förkommer uttrycket idealism blott i en prismotivering: ”den upphöjda 

idealism i sitt författarskap” (1915). Enligt SAOB (2019c) betecknar idealism en ”[…] uppfattning 

enl. vilken den absoluta sanna värkligheten är av ideal natur, dvs. idé, förnuft, ande i ngn form (o. 
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yttervärlden en uppenbarelse […]”. Detta innebär att Svenska Akademien vid ett tillfälle hyllat en 

författare vars författarskap varit upphöjt av föreställningen om att den absoluta sanna verkligheten 

är av ideal natur, det vill säga något som framställs utöver det individuella gående.  

I 1932 års prismotivering: ”för sin skildringskonst som uppnått högsta uttryck”, uttrycks varken 

idealitet, ideal eller idealism explicit. Motiveringen ger däremot uttryck för att pristagaren ska ha 

åstadkommit ett ”högsta uttryck” vilket, i relation till ovan nämnda motiveringar, går att härleda till 

temat ”Ett författarskap uppburet av idealitet”. Detta då idealistisk riktning kan innebära att 

författaren framställt något mer än det rent individuella, det vill säga något mer fullkomligt.  

Temat ”Ett författarskap uppburet av idealitet” har därmed utgjort en framstående del i de 114 

prismotiveringar som formulerats av Svenska Akademien genom åren. 12 motiveringarna visar på 

ett tydligt mönster där författarskap, uppburna av hög idealitet, ideala uppfattningar och idealism, 

värderats vara betydelsefulla inom Svenska Akademien och således även uppskattats. 

Tabell 5. Temat ”Ett författarskap uppburet av idealitet” och dess spridning mellan åren 1901–2017. 

Som framgår av tabell 5 har 12 av sammanlagt 114 prismotiveringar tillmätt en betydelse och ett 

värde av idealitet, ideal och idealism under åren då Nobelpriset i litteratur delats ut. Till skillnad 

från temana ”Originalitet” och ”Känslosamhet och förmåga att beröra”, utgör temat ”Ett 

författarskap uppburet av idealitet” endast en begränsad del i Akademiens prismotiveringar. Detta 

då temat endast varit märkbart mellan 1900–1930. Efter 1930-talet har Akademien emellertid inte 

givit något uttryck för temat i någon prismotivering, åtminstone inte explicit. Som framgår av tabell 

5 medför denna omständighet att Svenska Akademien, under de första fyra årtiondena då 

Nobelpriset i litteratur delats ut, uttryckt en särskild uppskattning av författare med förmågan att 

skapa något litterärt som söker att framställa något utöver det individuella gående, författare med 

ideella strävanden och med fallenheten att ha ideell sinnesbeskaffenhet, samt författare med en 

uppfattning att den absoluta sanna verkligheten är av ideal natur. 

1900
-tal

1910
-tal

1920
-tal

1930
-tal

1940
-tal

1950
-tal

1960
-tal

1970
-tal

1980
-tal

1990
-tal

2000
-tal

2010
-tal

Totalt

Ett 
författarskap 
uppburet av 

idealitet

4 5 2 1 - - - - - - - - 12 st
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5.2 Verket och dess innehåll  

I följande avsnitt görs en utförlig analys av temana ”Referens till hembygd, landområde och 

specifika kulturområden”, ”Människan och människovärde i fokus” och ”Mänskligt lidande och 

utanförskap”, vilka berör pristagarnas verk och dess innehåll. 

5.2.1 Referens till hembygd, landområde och specifika kulturområden 

I Svenska Akademiens prismotiveringar har en referens till pristagarens hembygd, nationella 

tillhörighet, större landområde och kulturområde varit särskilt framstående genom åren. Detta gäller 

hela 28 av 114 prismotiveringar, med en särskild påtaglighet under 1960-, och 1970-talet. I de 

prismotiveringar där en referens till pristagarens hembygd, nationella tillhörighet, större landområde 

och kulturområde varit framstående går det att utläsa flera olika sakförhållanden. Dock tycks en 

hänvisning till en specifik nationalitet och landområde vara särskilt utmärkande. Pristagarna har 

belönats för: ”sin ursprungsfriska diktning” (1904), ”återupplivat det spanska skådespelets stora 

traditioner” (1904), ”sitt företrädande av den klassiska ryska linjen” (1933), ”äkta episka skildringar 

ur kinesiskt bondeliv” (1938), ”rika episka skildringar ur kinesiskt bondeliv” (1938), ”skildring av 

sitt hemlands allmogeliv och natur” (1939), ”sin insats i Amerikas nya romanlitteratur” (1949), ”sin 

epik som förnyat den stora isländska berättarkonsten” (1955), ”sin betydande insats på den stora 

ryska berättartraditionen” (1958), ”gestaltning av motiv och öden ur sitt lands historia” (1961), ”sitt 

tolkande av Israels öde med gripande styrka” (1966), ”uttryckt japanskt väsen i dess 

egenart” (1968), ”fullföljt den ryska litteraturens omistliga traditioner med etisk kraft” (1970), ”en 

diktning som företrätt mellankrigstidens stora förnyelse av den spanska poesins traditioner” (1977), 

”levandegjort en väsentlig sida av amerikansk verklighet” (1993), ”öppnat nya vägar för kinesisk 

dramatik” (2000), samt för att ha ”öppnat nya vägar för kinesisk romankonst” (2000). Utöver 

tydliga referenser till och skildringar av författarnas nationella tillhörighet, alternativt ett annat 

landområde, uttrycker prismotiveringarna varierande motiv. I motiveringarna återfinns författarnas 

förbindelse med nationen i fråga, vilka bland annat uttrycker att författarna öppnat nya vägar, 

levandegjort, företrätt, tolkat, gestaltat, gjort en betydande insats, förnyat, skildrat och återupplivat. 

Även om nyss nämnda händelseord går att härleda till andra framstående teman i Akademiens 

prismotiveringar, visar de på pristagarnas varierande sätt att anknyta till och skildra en specifik 

nation eller ett specifikt landområde. Pristagarna har således uppmärksammats av Svenska 

Akademien för den förtjänst de gjort ett specifikt landområde eller nation och skildrat i ett eller flera 

verk.  
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Utöver ovan nämnda prismotiveringar utgörs temat ”Referens till hembygd, landområde och 

specifika kulturområden” av ytterligare 14 motiveringar som refererar till större landområden och 

kulturområden. Att pristagarna uppmärksammats för sina referenser till större områden likt 

kontinenter är särskilt utmärkande i följande prismotiveringar: ”för sina mäktiga skildringar ur 

Nordens medeltida liv” (1928), ”för sin lyrik som blivit en symbol för hela den latinamerikanska 

världens ideella strävanden” (1945), ”för att ha levandegjort en världsdels drömmar” (1971), ”för 

att ha levandegjort en världsdels öden” (1971), ”för att ha infört en ny världsdel i 

litteraturen” (1973). Även i 1982 års prismotivering uppmärksammas författaren för att ha ”speglat 

en kontinents liv och konflikter” (1982). Det framstående temat ”Referens till hembygd och 

kulturområde” gör sig därmed påmint i ytterligare motiveringar. Denna gång genom att uttrycka en 

uppskattning av författare som skildrat, speglat, infört, levandegjort och symboliserat olika 

kontinenters liv, konflikter, öden, drömmar och ideella strävanden, i ett eller flera verk. 

I temat ingår även de motiveringar som varit utmärkande på grund av pristagarens hänvisning till 

en hembygd eller ett specifikt kulturområde, det vill säga en belägenhet då pristagaren i ett eller 

flera verk skildrar, tar grund i, ger uttryck för, alternativt avspeglar en för författaren bekant 

hembygd eller ett specifikt kulturområde. Motiv för temat går att utläsa i följande prismotiveringar: 

”för sin trogna avspegling av hans hembygds natur och folkliv” (1904), ”för sin diktning som ger 

uttryck åt ett folks anda” (1923), ”för djup känsla för den hellenska kulturvärlden” (1963), ”motiv 

från det judiska folkets liv” (1966) och ”diktning med rötter i folklig egenart och indianska 

traditioner” (1967). I prismotiveringarna uttrycker Akademien således en uppskattning av 

pristagarnas referenser till specifika hembygder och kulturområden, vilka på varierande sätt 

skildrats och utgjort en betydelsefull utgångspunkt i pristagarnas verk och som bidragit till att 

läsaren givits en mångsidig bild och insikt i utbrett spridda landområden och kulturer.  

Tabell 6. Temat ”Referens till hembygd, landområde och specifika kulturområden” och dess 

spridning mellan åren 1901–2017. 

1900
-tal

1910
-tal

1920
-tal

1930
-tal

1940
-tal

1950
-tal

1960
-tal

1970
-tal

1980
-tal

1990
-tal

2000
-tal

2010
-tal

Totalt

Referens till 
hembygd, 

landområde 
och specifika 

kulturområden

3 - 2 4 2 2 6 5 1 1 2 - 28 st

!26



Som framgår av tabell 6 har referenser till hembygder, landområden och specifika kulturområden 

varit ett framstående tema i Svenska Akademiens prismotiveringar genom åren. Temat tog sig 

uttryck i tre prismotiveringar redan under det första årtiondet men tycks inte ha utgjort en lika 

betydelsefull beståndsdel i litterära verk under 1910-talet då ingen prismotivering uttryckte motiv 

för temat. Verk vars innehåll refererat till hembygder, landområden och specifika kulturområden 

verkar däremot återigen ha uppmärksammats av Akademien under 1920-talet i två motiveringar. 

Därefter tycks Svenska Akademien ha visat en särskild uppskattning för temat, i synnerhet under 

1960-, och 1970-talet då sex, respektive fem, motiveringar uttryckte en betydelse över författare 

som i sina verk har återspeglat och skildrat en hembygd, ett landområde eller ett specifikt 

kulturområde. Tydligt märkbart är emellertid temats frånvaro i prismotiveringarna under 2010-talet. 

5.2.2 Människan och människovärde i fokus  

I Svenska Akademiens prismotiveringar har mänskliga villkor och människovärdet utgjort ett 

framstående tema genom åren. Detta gäller hela 24 av 114 prismotiveringar. Att en författare 

uppmärksammats och hyllats av Akademien för att i ett eller flera verk ha åskådliggjort och lyft 

fram människan och människovärdet, innebär i detta sammanhang den omständigheten att 

pristagarna har satt mänskliga villkor och värden i fokus genom att bland annat ha skildrat, 

levandegjort, belyst, tolkat och försvarat humanitet i förhållande till allmängiltiga frågor och 

föreställningar.  

I sju av de 24 prismotiveringar, vilka på varierande sätt uttryckt Svenska Akademiens 

uppskattning av författare som i ett eller flera verk har åskådliggjort, tolkat och lyft fram människan 

och människovärdet, framhävs mänskliga villkor och värden vilka pristagarna skildrat, belyst, 

levandegjort och framställt i sina verk. Motiveringarna lyder: ”för sin oförskräckta framställning av 

mänsklighetens villkor” (1947), ”tolkat humana värden” (1975), ”belyst människans villkor i 

dagens samhälle” (1977), ”belyst människans villkor i kosmos” (1977), ”levandegjort universella 

mänskliga villkor” (1978), ”belyst mänskliga villkor i dagens värld” (1983) och ”ett fördjupat 

tidsmedvetande i skildringen av mänskliga villkor” (1985). Motiveringarna visar på olika 

tillvägagångssätt vilka författarna tillämpat för att åskådliggöra mänskliga villkor för läsarna. I 

prismotiveringarna framkommer emellertid inte något vidare tydliggörande om vad mänskliga 

villkor kan komma att betyda och innebära i sammanhanget. Vad som däremot går att utläsa och 

som utgör en skillnad mellan motiveringarna är tidsandan. I två av motiveringarna uttrycks 

författarens betydelse i dagens samhälle: ”belyst människans villkor i dagens samhälle” (1977) och 

!27



”belyst mänskliga villkor i dagens värld” (1983), medan de återstående tre motiveringarna inte ger 

uttryck för någon specifik tidsrymd. Likaså utgör motiveringen ”belyst människans villkor i 

kosmos” (1977) en särskild plats i temat då kosmos explicit beskrivs som den plats var författaren 

belyst människans villkor. I jämförelse med de andra motiveringarna, vilka i det närmaste har belyst 

mänskliga villkor på jorden, belyser denna motivering ett kosmos, det vill säga världsalltet.  

Motiv för mänskliga villkor uttrycks i ytterligare en prismotivering: ”för sin psykologiska 

skarpsyn av mänsklighetens villkor” (1947). I motiveringen uttrycks emellertid en särskild 

uppskattning av pristagarens psykologiska skarpsyn av mänskliga villkor, det vill säga författarens 

egen förmåga och dennes egna vetande om just mänskliga villkor. Motiveringen ger därmed uttryck 

för att pristagaren besuttit ett stort intellektuellt kunnande gällande just mänskliga villkor och som 

sedan åskådliggjorts i författarens verk.  

Likt ”mänskliga villkor”, utgör även ”mänskliga frågor” ett återkommande motiv i Svenska 

Akademiens prismotiveringar genom åren: ”för sin oförskräckta framställning av mänsklighetens 

frågor” (1947), ”för sin psykologiska skarpsyn av mänsklighetens frågor” (1947) och ”för sitt 

sökande efter svar på människans eviga frågor” (1951). I motiveringarna uttrycker Svenska 

Akademien en särskild uppskattning av författare, vilka i sina verk lyft fram, synliggjort och sökt 

efter svar på mänsklighetens frågor. I de nyss nämnda motiveringarna framkommer emellertid inte 

någon vidare förklaring till vad mänskliga frågor kan innebära i sammanhanget. Istället belyser 

Akademien författarnas åskådliggöranden av vad de benämner vara mänsklighetens frågor. 

Utöver ovan nämnda prismotiveringar ingår även de prismotiveringar som på varierande sätt 

berör författare som uppvisat en kampvilja för människan, i temat ”Människan och människovärde i 

fokus”. I följande motiveringar uttrycks just detta: ”för sitt djärva och djupa företrädande av 

klassiska humanistideal” (1946), ”tankefrihetens förkämpe” (1950), ”en humanitetens 

förkämpe” (1950), ”för hans försvarande av höga mänskliga värden” (1953), ”för 

frihetsanda” (1964), ”en vittskådande berättarkonst i frihetens tjänst” (1974), ”levandegjort en 

modern människas kamp för frihet och skapande” (1979) och ”för sin poesi som ger en befriande 

bild av mänsklig okuvlighet" (1984). Motiveringarna visar på Akademiens uppskattning av 

författare som under sitt författarskap agerat förkämpe för just människans rätt att vara människa 

och som försvarat och stått upp för människans tankefrihet och fria vilja.  

Två av prismotiveringar skiljer sig något åt från de övriga motiveringarna som ingår i temat. 

Detta då de, istället för att åskådliggöra mänskliga villkor och frågor, lyfter fram människan som en 

social varelse och som en del av en mångfald. Motiveringarna lyder: ”för sin poesi som ger en 

befriande bild av mångfald” (1984) och ”för sin sociala skarpsyn” (1962). I motiveringarna skildras 
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Akademiens positiva värdering av författare som i sina verk har visat på att människan, trots egna 

villkor och frågor, är en del av något större. 

I tre av de 24 prismotiveringar som utgör temat ”Människan och människovärdet i fokus”, 

uppmärksammas pristagarna för sin direkta humanitet, vilka de visar inslag av i sina verk. År 1921 

tilldelades en författare priset för sin ”vidhjärtade humanitet” och några år senare hyllades en 

författare ”för sitt författarskap, uppburet av humanitet” (1925). Flera årtionden senare 

uppmärksammades en författare för ”diktning med humanistisk integritet” (1990). Motiveringarna 

torde, precis likt ovan nämnda motiveringar, visa på Akademiens positiva värdering av författare, 

vilka i sina verk åskådliggjort och lyft fram mänskliga frågor, mänskliga villkor och människans rätt 

till frihet, samt mänsklig orubblighet. Dessutom visar motiveringarna på Svenska Akademiens 

uppskattning av författare vars verk tar sin grund i och bärs upp av humanitet och där 

författarskapets egen humanitet spelat en betydelsefull roll. 

Tabell 7. Temat ”Människan och människovärde i fokus” och dess spridning mellan åren 1901–

2017. 

Som framgår av tabell 7 uppmärksammades författare, vars verk tolkat, skildrat, levandegjort, 

belyst och försvarat människan och människovärdet, först under 1920-talet, det vill säga två 

årtionden efter det att Nobelpriset i litteratur började delas ut. Under påföljande årtionde lyste temat 

återigen med sin frånvaro då ingen prismotivering gav uttryck för betydelsen av de verk vars 

innehåll satte människan och människovärdet i fokus. Motiv för temat skulle däremot komma åter 

under 1940-talet då hela fem prismotiveringar lyfte fram element vilka direkt går att härleda till 

temat. Temat förblev efter det återkommande och framstående i Svenska Akademiens 

prismotiveringar mellan 1950–1990, med en särskild påtaglighet under 1970-talet. Under de två 

senaste årtiondena har motiv för temat emellertid inte synts till i några prismotiveringar.  

1900
-tal

1910
-tal

1920
-tal

1930
-tal

1940
-tal

1950
-tal

1960
-tal

1970
-tal

1980
-tal

1990
-tal

2000
-tal

2010
-tal

Totalt

Människan och 
människovärde 

i fokus

- - 2 - 5 4 2 6 4 1 - - 24 st
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5.2.3 Mänskligt lidande och utanförskap 

Ett ofta återkommande och framstående element i Svenska Akademiens prismotiveringar är 

mänskligt lidande och utanförskap. I 23 prismotiveringar åskådliggörs olika uppfattningar om hur 

och på vilka sätt pristagarna skrivit om och skildrat mänskligt lidande och utanförskap i sina verk. 

Mänskligt lidande och utanförskap innebär i sammanhanget en belägenhet av oro, utsatthet, drama, 

konflikter och en belägenhet där människan lever i en tid av tragedi och lidande.  

I 12 av de 23 prismotiveringar som skildrar mänskligt lidande och utanförskap på olikartade sätt, 

framkommer ett tydligt mönster som visar på att författarna, genom olika litterära genrer, belyst, 

åskådliggjort och tolkat människans utsatthet och lidande, både i en nutida och historisk kontext. 

Exempel på prismotiveringar där pristagaren hyllats för att ha behandlat, belyst, uttryckt, gestaltat, 

hävdat, framställt, tecknat, avtäckt eller blottat avgrunden för mänskligt lidande och utanförskap 

lyder: ”för sin behandling av allmänt mänskliga problem” (1926), ”för sin belysning av mänskliga 

samvetsproblem i vår tid” (1957), ”för sitt uttryckande av samtidens tragiska livskänsla” (1959), 

”gestaltat tillvarons drama med poetiska övertoner” (1986), ”gestaltat en utmanande vision av 

människans utsatthet” (1989), ”förtätat liv och myt till en skakande bild till människans belägenhet i 

nutid” (1994), ”hävdat den enskildes bräckliga erfarenhet mot historiens barbariska 

godtycke” (2002), ”framställt utanförskapets överrumplade delaktighet” (2003), ”frilagt avgrunden 

under vardagspratet (2005), ”tecknat hemlöshetens landskap” (2009), ”avtäckt ockupationsårens 

livsvärld” (2014), ”för sitt monument över lidande i vår tid” (2015) samt ”blottat avgrunden under 

vår skenbara hemhörighet i världen” (2017). I prismotiveringarna uttrycker Svenska Akademien en 

särskild positiv värdering av de författare som på ett eller annat sätt har behandlat, belyst, uttryckt, 

gestaltat, hävdat, framställt, tecknat, avtäckt och blottat avgrunden för mänskligt lidande och 

utanförskap. Betydelsefullt och intressant i sammanhanget är emellertid hur författarna på olika sätt 

framställt mänskligt lidande och utanförskap. I motiveringarna framkommer nämligen endast ett 

explicit uttryck för vad mänskligt lidande och utanförskap egentligen kan röra sig om. I 

prismotiveringen ”för sin belysning av mänskliga samvetsproblem i vår tid” (1957) uttrycks 

exempelvis mänskligt lidande vara direkt bundet till det mänskliga samvetet, det vill säga det 

mänskliga förståndet. Mänskligt lidande och utanförskap uttrycks däremot inte vara direkt anknutet 

till fysiskt lidande i någon av de nämnda prismotiveringarna. Istället förblir det något otydligt 

vilken exakt typ av lidande och utanförskap Svenska Akademien egentligen syftar på. 

Framträdande i sammanhanget av mänskligt lidande och utanförskap är likaledes författarnas 

varierade framställning av människan. I prismotiveringarna från år 2017 och 2002 går det att 
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urskilja en märkbar skillnad gällande hur människan framställs. I 2017 års prismotivering: ”blottat 

avgrunden under vår skenbara hemhörighet i världen” (2017), framställs människan ingå i en grupp 

av varelser, det vill säga en föreställning där alla människor är lika. I 2002 års prismotivering ser 

situationen däremot annorlunda ut då människan istället framställs vara en enskild och olikartad 

varelse bland mänskliga motsättningar: ”hävdat den enskildes bräckliga erfarenhet mot historiens 

barbariska godtycke” (2002). Oavsett hur och på vilka sätt mänskligt lidande och utanförskap har 

åskådliggjorts, och hur människan har framställts, tycks temat ”Mänskligt lidande och utanförskap” 

emellertid ha utgjort en viktig beståndsdel i vad Svenska Akademien har ansett vara betydelsefulla 

skäl till författarnas pristagande.  

Till skillnad från ovan nämnda prismotiveringar, uttrycker Svenska Akademien i följande 

motiveringar en särskild uppskattning för författare, vilka inte bara synliggjort och belyst mänskligt 

lidande och utanförskap i vår tid, utan även använt sig av egna erfarenheter och en egen 

förförståelse då de tolkat och levandegjort mänskligt lidande och utanförskap: ”för sin tolkning av 

det mänskliga livsdramat” (1952) ”levandegjort en modern människas kamp för frihet och 

skapande” (1979), ”tolkat människans utsatthet i en värld av starka konflikter” (1980), och 

”frammanat de ogripbaraste levnadsöden” (2014). I motiveringarna framställs författarnas egna 

tolkningsförmåga, förförståelse och kompetens att i ett eller fler verk väcka liv i sådant som verkar 

ha varit undangömt, vara särskilt betydelsefull. Detta visar på att Svenska Akademien även har 

uppskattat verk vars innehåll i stor utsträckning tar sin utgångspunkt i författarens egen erfarenhet 

och syn på mänskligt lidande och utanförskap.  

I ett flertal prismotiveringar går det att utläsa Svenska Akademiens uppskattning av författare 

som synliggjort och problematiserat konflikter. Författarna tycks på olika sätt ha visat hur 

människan idag lever i en splittrad civilisation där olikheter och förtryck mellan olika kulturer 

faktiskt existerar. I prismotiveringarna från år 1937, 2005, 2006 och 2007 uttrycks pristagarnas 

storhet genom: ”för sin sanna framställning av mänskliga motsättningar” (1937), ”brutit sig in i 

förtryckets slutna rum” (2005), ”funnit sinnebilder för kulturernas strid och sammanflätning” (2006) 

och ”tagit en splittrad civilisation till granskning” (2007). Motiveringarna visar därmed på en 

belägenhet där författarnas verk skildrat ett tillstånd av mänskliga motsättningar och mänsklig 

oenighet och där författarens förfarande har spelat en betydelsefull roll.  

Till skillnad från de övriga pristagarna, vilka bland annat tilldelats Nobelpriset i litteratur för sitt 

åskådliggörande av mänskligt lidande och utanförskap, belönades år 1997 en författare för att ha 

”upprättat de utsattas värdighet” (1997). Prismotiveringen beskriver hur författaren i fråga stått upp 

för och gett upprättelse för de utsatta, snarare än att endast åskådliggöra problemet. I 
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prismotiveringen från år 1969 hyllas författaren för att ha ”hämtat sin konstnärliga resning ur 

nutidsmänniskans blottställdhet”. I motiveringen uttrycker Svenska Akademien emellertid inte 

någon direkt betydelse i ett författarskap som likt de andra har åskådliggjort, blottställt och skildrat 

mänskligt lidande och utanförskap i ett eller flera verk. Istället lyfts författarens utgångspunkt i 

dennes verksamhet fram.  

Mänskligt lidande och utanförskap har således, genom varierande uttryck och åskådliggöranden, 

varit ett framstående tema i 23 prismotiveringar genom åren. Pristagarnas verk har inte enbart givit 

läsaren en mångsidig inblick i mänskligt lidande och utanförskap under samtid och svunna tider, 

utan har även framställt mänskliga konflikter och kulturella strider utifrån olikartade perspektiv och 

synvinklar med grund i både individuella samvetsproblem och allmängiltiga levnadsförhållanden.  

Tabell 8. Temat ”Mänskligt lidande och utanförskap” och dess spridning mellan åren 1901–2017. 

Som framgår av tabell 8 har ”Mänskligt lidande och utanförskap” varit ett framstående tema i 

Svenska Akademiens prismotiveringar sedan 1920-talet då ett första motiv för temat gick att 

identifiera. Motiv för temat har sedan dess återkommit under samtliga årtionden, med undantag för 

1940-talet. Temat nådde dock sin topp under 2000-talet då hela sju prismotiveringar gav uttryck för 

motiv som direkt går att härleda till temat, och sedan dess tycks trenden hållit i sig. Bara under det 

senaste årtiondet, 2010-talet, uppmärksammades fyra författarskap på grund av deras gestaltningar 

av mänskligt lidande och utanförskap i vår tid. Som framgår av tabell 8 tycks Svenska Akademien 

således ha uppmärksammat och funnit en särskild uppskattning för just författare vilka åskådliggjort 

och tolkat oro, utsatthet, drama, konflikter i sina verk, under majoriteten av de årtionden då priset 

delats ut.  

1900
-tal

1910
-tal

1920
-tal

1930
-tal

1940
-tal

1950
-tal

1960
-tal

1970
-tal

1980
-tal

1990
-tal

2000
-tal

2010
-tal

Totalt

Mänskligt 
lidande och 
utanförskap

- - 1 1 - 3 1 1 3 2 7 4 23 st
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6. Diskussion och slutsats  

6.1 En omfångsrik tematik 

117 år har passerat sedan det hedersfyllda uppdraget att tilldela Nobelpriset i litteratur till ”den, som 

inom litteraturen producerat det utmärktaste i idealisk riktning” förärades Svenska Akademien. 

Sedan dess har 114 prismotiveringar, som syftar till att visa på och lyfta fram pristagarnas storhet, 

formulerats. Som nämndes i uppsatsens inledande kapitel, är syftet med föreliggande uppsats att 

undersöka hur Alfred Nobels vilja har tolkats av Svenska Akademien genom åren, samt att 

undersöka om och isåfall hur prismotiveringarna har förändrats under de år som priset delats ut. 

Därutöver är syftet att sätta uppvisat resultat i förbindelse med svenskämnet i den svenska 

gymnasieskolan. Efter genomförd analys går det att fastställa att Svenska Akademiens 

prismotiveringar för Nobelpriset i litteratur innehåller en uppsjö av element och komponenter som 

tillsammans utgör ett mönster av framstående teman. Efter noggrann bearbetning av samtliga 

prismotiveringar identifierades 20 framstående teman, varav sex analyserades mer djupgående i 

föregående kapitel. 

Då de teman som efter bearbetning och analys visat sig vara mest framstående i Akademiens 

prismotiveringar utgör en oerhörd variation och bredd sett till deras innehållsliga innebörd, nämns 

de ännu en gång: ”Originalitet”, ”Känslosamhet och förmåga att beröra”, ”Ett författarskap 

uppburet av idealitet”, ”Ett författarskap uppburet av kraft”, ”Samhällskritik”, ”Ett mångsidigt 

författarskap”, ”Mod”, ”En fantasiens förmåga”, ”En humoristisk förmåga”, ”Referens till 

hembygd, landområde och specifika kulturområden”, ”Människan och människovärde i fokus”, 

”Mänskligt lidande och utanförskap”, ”Ett realistiskt och verklighetstroget innehåll”, ”Utrymme för 

det andliga och sinnliga”, ”Ett innehåll över tid och rum”, ”Bred giltighet”, ”Ett mästerligt 

författarskap och innehåll”, ”En förening av element”, ”Fokusering på enskilda verk” och 

”Inflytande i samtiden”. Då mina tidigare erfarenheter och kunskaper kring författarskapen som 

tilldelats Nobelpriset i litteratur var relativt begränsade vid uppsatsens begynnelsetid, hade jag vid 

uppstarten heller inte några på förhand utformade teman som möjligen kunde tänkas vara särskilt 

framstående i Svenska Akademiens prismotiveringar. Jag hade emellertid en svävande föreställning 

om att de litterära genrer där pristagaren varit verksam skulle utgöra en betydelsefull beståndsdel i 

de mikroteman som skulle identifieras och urskiljas vid bearbetningsprocessens början. 

Litteraturgenren skulle dock snabbt visa sig vara tämligen irrelevant att undersöka närmre i denna 

uppsats då motiveringarnas ideationella struktur inte lyfte fram denna i lika hög grad som andra 
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element och komponenter. Likaså var jag vid uppstarten, efter att ha läst Nobels 

testamenteskrivning åtskilliga gånger, i det närmaste övertygad om att majoriteten av Akademiens 

prismotiveringar skulle uttrycka framstående motiv för just idealisk riktning. Vad som förvånade 

mig i det här sammanhanget var att motiv för den litterära epoken realism, vilken hade sin 

storhetstid under mitten av 1800-talet, uppenbarades i motiveringarna. Detta då idealism och 

realism kan tänkas vara varandras motsatser, åtminstone om man ser till hur man inom 

åskådningarna förhåller sig till och betraktar verkligheten på olika sätt.  

6.2 En tolkning i förändring  

De teman som identifierats som framstående i Svenska Akademiens prismotiveringar ska, utefter 

Alfred Nobels vilja, representera ”det utmärktaste i idealisk riktning”. Detta utmynnar i att det 

huvudbry som i början av uppsatsen beskrevs vara påtagligt bland forskare och allmänheten, är 

förståeligt. Detta då temana visar på vitt skilda element som Akademien tycks ha funnit utgöra just 

”det utmärktaste i idealisk riktning” under de år då priset delats ut. En särskild förståelse för 

huvudbryet som infunnit sig, inträder i sammanhanget av idealisk riktning, vilken efter uppvisat 

resultat endast tycks ha utgjort en betydelsefull del i 12 av samtliga 114 motiveringar. Att temat 

dessutom visat sig vara utbytbart med andra teman såsom ”Människan och människovärde i fokus”, 

”Mänskligt lidande och utanförskap”, ”Ett realistiskt och verklighetstroget innehåll” och ”Mod”, 

blir särskilt märkbart då temat började lysa med sin frånvaro under 1930-talet. Detta innebär också 

att Akademiens tolkning av Nobels ord tycks ha förändrats och fått en annan innebörd under den här 

tiden. Detta visar således att Svenska Akademiens tolkning av Nobels ord har varit föränderlig. 

Förutom att visa på den omständigheten att Svenska Akademien tycks ha ansett samtliga av de 

framstående temana utgöra en del av Nobels ord, visar detta även på det enorma tolkningsutrymme 

som Nobel lämnade efter sig, och ännu desto mer på Akademiens förändrade tolkning och 

uppfattning av prisstiftarens önskeord. Vad som i början framställdes ordagrant i prismotiveringarna 

utefter Nobels vilja, tycks under de senaste 80 åren istället ha utmynnat i andra tolkningar. Vad som 

däremot inte bör förbises är att ett flertal av de teman som utgjort en framstående del i 

prismotiveringarna genom åren, i själva verket har varit bestående och därmed utgjort en hög grad 

av stabilitet. Akademiens tolkning av Nobels ord tycks således både ha varit föränderlig och stabil. 

Exakt vad Akademiens varierade tolkning har berott på är tämligen svårt att veta, men sett till 

motiveringarnas innehåll kanske det är så att förändringarna tagit sin grund i de samhälleliga 

händelser som inträffat i världen under de år då Nobelpriset i litteratur delats ut. Likaså torde 
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uppvisade förändringar kunna gå att härleda till de litterära förändringar som skett inom 

litteraturens värld under det senaste århundradet. Kanske var det på grund av upptakten till 2:a 

världskriget som Svenska Akademien tog ett rejält avstånd från författarskap uppburna av idealitet 

under 1930-talet, och istället lämnade utrymme för författare vars verk satte människovärdet och 

mänskligt lidande i fokus. Likaså kan det vara så att Akademiens plötsliga uppskattning av litterär 

samhällskritik under 1980-talet kan ha haft något med protestlitteraturens uppsving under 

närliggande årtionden att göra, då ett flertal författarskap tycks ha syftat till att fördjupa demokratin 

genom litteraturen. Eller kanske var det så att Akademiens uppskattning för litterär samhällskritik 

tog avstamp i de postmodernistiska föreställningar som kom att härska inom den litterära världen 

under 1980-talet. Möjligheten att samhälleliga händelser och litterära trender har kommit att ha 

inflytande i Akademiens beslutsfattande är stor men går i föreliggande uppsats inte att fastställa.  

6.3 Uppsatsens bidrag till forskningsfältet 

Oavsett hur tematiken i Svenska Akademiens prismotiveringar har sett ut genom åren, utgör 

föreliggande uppsats en betydelsefull beståndsdel i den tidigare forskning som bedrivits inom 

ifrågavarande områden. Det faktum att temat ”Bred giltighet” har varit särskilt framstående i 

Akademiens prismotiveringar under 1970–2000-talet, sätter ytterligare frågetecken på den 

kollektiva överraskning som Packalén Parkman diskuterar i artikeln ”Somliga gillar poesi…’ - om 

fenomenet Szymborska i Sverige” (2014). Som nämndes i kapitel 3, bidrog Svenska Akademiens 

val av pristagare år 1996 till en kollektiv överraskning då ett författarskap med utpräglad enkelhet 

och med sådana verk som var tillgänglig för alla, aldrig tidigare hade tilldelats Nobelpriset i 

litteratur (2014:153-154). Detta bör emellertid diskuteras i kontexten av författare vars verk haft en 

bred giltighet. Resultatet i föreliggande uppsats visar nämligen att motiv för temat ”Bred giltighet” 

gick att finna i Akademiens prismotiveringar redan under 1970- och 1980-talet, vilket innebär att 

den kollektiva överraskning som infann sig, med stor sannolikhet grundade sig i pristagarens icke-

litterära egenskaper, snarare än i hennes litterära. Hade Szymborska däremot tilldelats priset någon 

gång mellan årtiondena 1920–1960, då motiv för ”Bred giltighet” var obefintligt i Akademiens 

prismotiveringar, hade överraskningen kunnat grunda sig i hennes litterära egenskaper.  

Likaledes stärker uppsatsens resultat de slutsatser som Jørgensen (2008) fastställde i sin studie 

gällande författaren Johannes V. Jensens, som Jørgensen (2008) menade tilldelades Nobelpriset i 

litteratur först år 1944 på grund av att hans lyrik som då gick att datera tillbaka till Adam 

Oehlenschlägers tid. Oehlenschläger förnyade nämligen lyriken som genre med sin genomgående 
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naturkänsla och satir. Kännetecknande för Oehlenschlägers lyrik var även hans distanserande från 

romantiken och närmande av humanitet och upplysning (Nationalencyklopedin, u.å.). Belägg för 

Jensens tilldelning av Nobelpriset i litteratur under 1940-talet går således att finna i den tematik 

som visat sig vara framstående i Akademiens prismotiveringar under 1930–1940-talen, nämligen en 

humoristisk förmåga och verk som sätter människan och människovärde i fokus. 

Som skrevs i forskningsöversikten, har Renee Winegarten (1994) diskuterat belägenheten att 

Svenska Akademien vid somliga tillfällen verkat förbise och varit oeniga om Nobels vilja. Detta 

menar Winegarten har varit särskilt märkbart då framstående författare likt Borges, Tolstoj och 

Nabokov inte tilldelades Nobelpriset i litteratur. Att Winegarten (1994:67) dessutom framställer 

Nobels önskeord och vilja som en tidig 1800-talsuppfattning som sedan blev föråldrad under den tid 

av besvikelse som följde efter revolutionens misslyckande 1848 - eran av realism, positivism och 

Darwinism, kan utgöra en förklaring till varför tematiken kring ”Ett författarskap uppburet av ideal” 

avlägsnades från prismotiveringarna under 1930-talet. Likaså kan Winegartens uttalande gällande 

den förändrade idealism, vilken hon menade skulle komma att bli stor under 1900-talet, lyftas fram. 

I likhet med Winegarten (1994) resonemang har föreliggande uppsatsresultat visat att Akademiens 

tolkning av Nobels vilja tycks ha utmynnat i en förändrad uppfattning. Att Winegarten tycker sig 

kunna se en tendens bakom Svenska Akademiens val av pristagare måste emellertid diskuteras. 

Winegarten (1994:70) menar nämligen att litteratur som inte har något bakomliggande budskap, 

vare sig det gäller social rättvisa eller moralisk oro, har utelämnats ur Nobelpriset i litteratur. 

Utifrån föreliggande uppsatsresultat går det dock att se motsatta trender. Detta då motiv för temana 

”Mänskligt lidande och utanförskap” och ”Människan och människovärdet” har visat sig vara 

återkommande i Akademiens prismotiveringar genom åren. Men precis som Winegarten (1994) 

framhäver, tycks tendensen ha blivit mindre under senare tid.  

Även Llukacajs (2015) diskussion om varför författarskapen Ngugi wa Thiong'o och Ismail 

Kadare inte tilldelats Nobelpriset i litteratur går att härleda till uppvisat resultat i denna uppsats. 

Samtliga av temana ”Mänskligt lidande och utanförskap”, ”Människan och människovärde i fokus” 

och ”Samhällskritik” har varit framstående i Akademiens prismotiveringar under just de årtionden 

då ifrågavarande författare var som mest verksamma med att representera och förespråka rätten till 

yttrandefrihet i sina verk. Detta kan således innebära att författarna har utgjort en liten del av ett 

stort antal författarskap med liknande motiv varpå konkurrensen kan tänkas ha varit stor.  
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6.4 Didaktiska implikationer  

Samtidigt som Nobels testamente bidragit med stor huvudbry och förvirring världen över under det 

senaste århundradet, ska den svenska gymnasieskolan, som inte är en isolerad del av det 

utomstående samhället, bidra till att eleverna utvecklar förmågan att leva med och inse de värden 

som finns i en kulturell mångfald (Skolverket, 2011:5). Detta innebär sålunda att eleverna ska ta del 

av och utveckla kunskaper om skilda livsförhållanden och skilda samhällssituationer, inte minst 

inom svenskämnet där eleverna med hjälp av skönlitteratur och texter av olika slag ska lära känna 

sin omvärld, sina medmänniskor och dessutom ges möjligheten att genom skönlitteraturen se det 

särskiljande såväl som det allmänmänskliga i tid och rum (Skolverket, 2011:160). Detta bidrar till 

att uppvisat resultat i föreliggande uppsats blir tämligen intressant att diskutera utifrån ämnesplanen 

för svenskämnet och utifrån de möjligheter och begränsningar som ämnet lämnar utrymme för.  

Till en början kan nämnas att ett flertal framstående forskare inom det didaktiska forskningsfältet 

uppger att litteraturundervisningen som bedrivs i den svenska gymnasieskolan idag ofta tar 

utgångspunkt i en outtalad litterär kanon. Svedner (2011:49) uppger att kanonbegreppet har 

diskuterats flitigt bland lärare och forskare under de senaste årtionden. Även om en fastställd 

kanonlista över vilken litteratur som bör läsas i skolan inte existerar, tycks det finnas en tyst 

överenskommelse som svensklärarna fostras in i. Trots att kursplanerna i den svenska skolan har 

blivit mer allmänna under de senaste årtiondena, uppger Svedner (ibid.) att det fortfarande tycks 

finnas en viss ambition hos gymnasielärare att låta eleverna möta vissa typer av författarskap. Detta 

innefattar i synnerhet de som i den skönlitterära världen anses tillhöra en viss typ av kanon och 

utgöra en grad av ”högre” litteratur (ibid.). Även om föreliggande uppsatsresultat inte nödvändigtvis 

uppger att författarskapen, vilka tilldelats Nobelpriset i litteratur, utgör en del av den litteratur som 

förekommer i litteraturundervisningen i svenskämnet, verkar det sannerligen finnas återkommande 

mönster av författarskap som läses i gymnasieskolan idag, exempelvis Lagerlöf, Lagerkvist och 

Hemingway (Svedner, 2011:49), vilka alla tilldelats Nobelpriset i litteratur. 

I ämnesplanen för svenskämnet i gymnasieskolan står det:  

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid 
och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och 
andra typer av texter […] som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 
livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. (Skolverket, 2011:160).  

Det framgår explicit i ämnesplanen för svenskämnet att eleverna, genom skönlitteratur och texter av 

olika slag, ska ges möjligheten att se utmärkande och olikartade förhållanden, samt sådant som 

gäller alla människor, både i nutid och föregången tid. Detta medför att uppsatsens resultat kan 
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komma att vara betydelsefullt att lyfta fram i svenskundervisningen idag. Detta då resultatet visar 

på en framstående tematik inom Akademiens prismotiveringar och dessutom åskådliggör hur synen 

på och innehållet av framstående litteratur har kommit att förändras genom åren. Uppsatsresultat 

kan således bidra med en betydelsefull infallsvinkel kring hur synen på ”litteratur av det utmärktaste 

i idealisk riktning” har förändrats genom åren, men även hur somliga element inom litteraturen har 

varit bestående inom framstående verk och författarskap under mer än ett århundrade.  

I samspel med ämnesplanen för svenskämnet, som fastställer att undervisningen ska leda till att 

eleverna utvecklar en förmåga att använda litteratur som källa till förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar, bidrar uppsatsen med en uppsjö av idéer 

som kan tänkas vara användbara i svenskundervisningen idag. För det första visar tematiken som 

visat sig vara framstående i Svenska Akademiens prismotiveringar på tydliga inslag av såväl 

referenser till olika land- och kulturområden, som samhällskritik. Likaså visade resultatet på ett 

mönster där bland annat människan och människovärdet, och mänskligt lidande och utanförskap, 

har utgjort en framstående del i Akademiens prismotiveringar genom åren. Detta innebär att ett 

flertal av de författarskap, vilka tilldelats priset, i sina verk har framställt och skildrat en mängd av 

de aspekter som lyfts fram i läroplanen för svenskämnet och som tycks kunna ha en betydelsefull 

inverkan på litteraturundervisningen.  

Trots att föreliggande uppsats varken har belyst eller lyft fram den potentiella inverkan som 

samhälleliga händelser möjligen kan ha haft på Svenska Akademiens val av pristagare genom åren, 

tycks, som nämndes i avsnitt 6.2, resultatet uttrycka en viss tendens som tyder på just detta, 

åtminstone om man ser till de teman som varit framstående i Akademiens prismotiveringar efter 

världskrigen. Oavsett om så är fallet eller inte, bör frågan uppmärksammas i undervisningen. 

Belägenheten öppnar nämligen upp för vad som idag tycks vara en gynnsam väg att sträva mot i 

den svenska gymnasieskolan, nämligen en ämnesövergripande undervisning. Genom att visa på och 

lyfta fram framstående teman inom litteraturen under det senaste århundradet, och genom att lyfta 

fram den förändring som skett i Svenska Akademiens prismotiveringar, kan svenskämnet i 

samverkan med samhällskunskapen, bidra till vad läroplanen för den svenska gymnasieskolan avser 

att läraren ska göra, nämligen organisera och genomföra arbetet så att eleven ”får möjlighet att 

arbeta ämnesövergripande.” (Skolverket, 2011:11). Om eleverna ges utrymme att läsa 

Nobelpristagares verk, och vidare undersöka potentiella samhälleliga händelser i förhållande till 

texten, uppfylls inte bara kravet att eleverna ska ges förutsättningarna att utveckla en ”[f]örmåga att 

läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter […]” (Skolverket, 2011:161). Eleverna 

ges dessutom utrymme för att lära ”känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig 
!38



själv” (Skolverket, 2011:160). Skönlitterär läsning är nämligen något Molloy (2008:69) uppger kan 

ge utrymme för att ställa andras tankar och upplevelser i förhållande till våra egna, vilket bidrar till 

ett fördjupat självmedvetande och möjligheten att se livet utifrån nya perspektiv.  

6.5 Avslutande diskussion och framtidssyn 

Trots en kvarstående ovisshet kring huruvida samhälleliga händelser kan ha kommit att påverka 

Svenska Akademiens val av pristagare genom åren eller inte, har föreliggande uppsatts bidragit med 

ny kunskap och kännedom om framstående tematik i Svenska Akademiens prismotiveringar och hur 

denna tematik har förändrats under åren då Nobelpriset i litteratur har delats ut. Som ett resultat av 

den kunskap som tillkommit i samband med diskussionen om framstående och föränderlig tematik i 

Akademiens prismotiveringarna, har uppsatsen även bidragit med ny kännedom gällande Svenska 

Akademiens tolkning av ”det utmärktaste i idealisk riktning” och hur Akademiens tolkning har 

förändrats under åren då priset delats ut. Utöver det nyss nämnda har föreliggande uppsats även 

bidragit med nya betraktelsesätt av hur det kommer sig att somliga författarskap inte har tilldelats 

Nobelpriset i litteratur, trots att de av kritiker och allmänheten ansetts vara värdiga pristagare. 

Uppsatsen har även bidragit med nya idéer och kunskaper som kan utgöra en betydelsefull 

komponent inom svenskämnet i gymnasieskolan idag. Inte enbart på grund av den kunskap som 

uppsatsarbetet och förevisat resultat bidragit med inför min framtida yrkesprofession som lärare, 

utan även på grund av dess lämplighet att utgöra undervisningsmaterial inom såväl svenskämnet 

som samhällskunskapen. Att resultatet dessutom visar på betydelsefulla element som direkt går att 

härleda till läroplanen för gymnasieskolan och ämnesplanen för svenskämnet, gör att föreliggande 

uppsats kan utgöra en betydelsefull del inom såväl litteraturvetenskapen som inom det didaktiska 

forskningsfältet. 

Trots att denna uppsats har bidragit med ny kunskap inom ett tämligen outforskat område, finns 

det synnerligen gott om utrymme för ytterligare forskning kring Nobelpriset i litteratur. Intressant 

hade varit att gräva djupare i Akademiens utlåtanden som efter strikta bestämmelser hålls i sekretess 

under en tidsperiod på 50 år innan de blir tillgängliga för allmänheten. Hade det möjligen gått att 

identifiera fler framstående teman i dessa? Likaså vore det intressant att utforska om 

omständigheten kring ersättning och utbyten av ledamöter inom Svenska Akademien möjligen kan 

spela en betydelsefull roll i beslutsfattandet om vem som tilldelas Nobelpriset i litteratur. 

Funderingarna är stora och frågorna är många. Denna uppsats har i själva verket bara nuddat vid 

toppen av ett isberg.  
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7. Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Alfred Nobels vilja att tilldela Nobelpriset i 

litteratur till ”den, som inom litteraturen producerat det utmärktaste i idealisk riktning” har tolkats 

av Svenska Akademien genom åren. Syftet har också varit att undersöka om och isåfall hur 

prismotiveringarna har förändrats under de år som priset delats ut. Därutöver har syftet varit att sätta 

uppvisat resultat i förbindelse med svenskämnet i den svenska gymnasieskolan. 

Forskning som bedrivits inom ifrågavarande områden, har tagit utgångspunkt i enskilda 

författarskap och verk där forskarna tagit ställning till huruvida författarna är, alternativt har varit, 

värdiga att tilldelas Nobelpriset i litteratur. Forskning om hur utmärkelsen påverkat allmänhetens 

bild av ett visst författarskap har också bedrivits. Däremot har ingen tidigare forskning kring 

Akademiens prismotiveringar bedrivits, vilket innebär att föreliggande uppsats har bidragit till att 

fylla en lucka inom området. Uppsatsens empiriska material har utgjorts av samtliga 114 

prismotiveringar för Nobelpriset i litteratur och en kvalitativ forskningsansats genom 

brukstextanalys antogs i uppsatsarbetet. Brukstextanalys valdes som metod för att visa på 

motiveringarnas ideationella struktur och för att identifiera framstående teman i motiveringarna. 

Resultatet visade att prismotiveringarna har utgjorts av 20 framstående teman under åren som 

priset delats ut: ”Originalitet”, ”Känslosamhet och förmåga att beröra”, ”Ett författarskap uppburet 

av idealitet”, ”Ett författarskap uppburet av kraft”, ”Samhällskritik”, ”Ett mångsidigt författarskap”, 

”Mod”, ”En fantasiens förmåga”, ”En humoristisk förmåga”, ”Referens till hembygd, landområde 

och specifika kulturområden”, ”Människan och människovärde i fokus”, ”Mänskligt lidande och 

utanförskap”, ”Ett realistiskt och verklighetstroget innehåll”, ”Utrymme för det andliga och 

sinnliga”, ”Ett innehåll över tid och rum”, ”Bred giltighet”, ”Ett mästerligt författarskap och 

innehåll”, ”En förening av element”, ”Fokusering på enskilda verk” och ”Inflytande i samtiden”. 

Resultatet visade att tematiken i prismotiveringarna har förändrats genom åren då olika teman varit 

framträdande under specifika årtionden. Samtidigt visade resultatet att somliga teman har varit 

återkommande under majoriteten av de årtionden då priset delats ut. Detta innebär att uppvisat 

resultat har pekat mot att Svenska Akademiens tolkning av Nobels ord har förändrats genom åren 

men att en viss grad av stabilitet har förekommit i deras tolkning. Uppvisat uppsatsresultat har även 

visat sig utgöra en betydelsefull komponent inom svenskämnet i gymnasieskolan. Detta då det har 

bidragit med ny kunskap hos mig som blivande svensklärare, men även på grund av dess lämplighet 

att utgöra undervisningsmaterial för en ämnesövergripande undervisning. 
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Bilaga 1.  

Fetmarkerade ord inom parentes är hämtade från SAOB och utgör inte en del av 

originalmotiveringen.  

År Prismotivering Mikroteman
2017 ”som i romaner med stark känslomässig verkan 

har blottat avgrunden under vår skenbara 
(inbillad, uppdiktad) hemhörighet i världen”

1. stark känslomässig verkan 
2. blottat avgrunden under vår skenbara 

hemhörighet i världen

2016 ”som skapat nya poetiska uttryck inom den 
stora amerikanska sångtraditionen” 

1. skapat nya poetiska uttryck

2015 ”för hennes mångstämmiga verk, ett monument 
(äreminne) över lidande och mod i vår tid”

1. för sitt monument över lidande i vår tid  
2. för sitt monument över mod i vår tid

2014 "för den minneskonst varmed han frammanat 
de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt 

(blottat) ockupationsårens livsvärld" 

1. frammanat de ogripbaraste levnadsöden 
2. avtäckt ockupationsårens livsvärld 

2013 "den samtida novellkonstens mästare" 1. samtida novellkonstens mästare 

2012 "som med hallucinatorisk (synsk/overklig) 
skärpa förenar saga, historia och samtid" 

1. hallucinatorisk skärpa 
2. förenat saga, historia och samtid 

2011 "för att han i förtätade sammanpressade/
koncentrerade), genomlysta bilder ger oss ny 

tillgång till det verkliga"

1. för sina förtätade bilder 
2. för sina genomlysta bilder 
3. ger oss ny tillgång till det verkliga 

2010 "för hans kartläggning av maktens strukturer 
och knivskarpa bilder av individens motstånd, 

revolt och nederlag" 

1. för sin kartläggning av maktens strukturer 
2. för sina knivskarpa bilder av individens 

motstånd, revolt och nederlag

2009 "som med poesins förtätning och prosans 
saklighet (objektivitet/realism) tecknar 

hemlöshetens landskap" 

1. tecknat hemlöshetens landskap

2008 "uppbrottets, det poetiska äventyrets och den 
sinnliga (materiella/kroppslig) extasens 

(stark hänförelse) författare, utforskare av en 
mänsklighet utanför och nedanför den 

härskande civilisationen" 

1. uppbrottets författare 
2. det poetiska äventyrets författare 
3. den sinnliga extasens författare 
4. utforskare av en mänsklighet utanför och 

nedanför den härskande civilisationen

2007 "den kvinnliga erfarenhetens epiker, som med 
skepsis (tvivel/misstro), hetta och visionär 

(framsynt/synsk) kraft har tagit en splittrad 
civilisation till granskning" 

1. Kvinnlig, erfaren epiker 
2. Genom skepsis, hetta och visionär kraft 
3. tagit en splittrad civilisation till granskning



2006 "som på spaning efter sin hemstads 
melankoliska (nedstämd/sorgsen) själ har 
funnit nya sinnebilder (emblem/tecken) för 

kulturernas strid och sammanflätning" 

1. funnit nya sinnebilder  
2. funnit sinnebilder för kulturernas strid och 

sammanflätning 

2005 "som i sina dramer frilägger (blottar) 
avgrunden under vardagspratet och bryter sig 

in i förtryckets slutna rum" 

1. frilagd avgrunden under vardagspratet 
2. brutit sig in i förtryckets slutna rum 

2004 ”för hennes musikaliska flöde av röster och 
motröster i romaner och dramer som med 

enastående språklig lidelse (åtrå/stark känsla) 
blottar de sociala klichéernas absurditet 
(orimlig/barocka) och tvingande makt” 

1. blottat de sociala klichéernas absurditet 
2. blottat de sociala klichéernas tvingande 

makt

2003 ”som i talrika förklädnader framställer 
utanförskapets överrumplande (ta med 

överraskning) delaktighet” 

1. framställt utanförskapets överrumplade 
delaktighet 

2002 ”för ett författarskap som hävdar den enskildes 
bräckliga (sköra/dåliga) erfarenhet mot 

historiens barbariska (ociviliserade) godtycke 
(egenmäktighet)”

1. hävdat den enskildes bräckliga erfarenhet 
mot historiens barbariska godtycke

2001 ”för att ha förenat lyhört berättande och 
omutlig iakttagelse i verk som dömer oss att se 

den bortträngda historiens närvaro” 

1. förenat lyhört berättande och omutlig 
iakttagelse  

2. i verk som dömer oss att se den bortträngda 
historiens närvaro

2000 ”för ett verk av universell (allmängiltig/
global) giltighet, bitter insikt och språklig 

sinnrikhet (kreativitet), som öppnat nya vägar 
för kinesisk romankonst och dramatik”.  

1. för ett verk av universell giltighet 
2. för ett verk med bitter insikt 
3. för ett verk med språklig sinnrikhet 
4. öppnat nya vägar för kinesisk romankonst 
5. öppnat nya vägar för kinesisk dramatik

1999 ”För att i muntert (skämtsamt/livad) svarta 
fabler ha tecknat historiens glömda ansikte”  

1. tecknat historiens glömda ansiktet

1998 ”som med liknelser burna av fantasi, 
medkänsla och ironi ständigt på nytt gör en 
undflyende (ogripbar) verklighet gripbar”  

1. liknelser burna av fantasi 
2. liknelser burna av medkänsla 
3. liknelser burna av ironi 
4. gör en undflyende verklighet gripbar 

1997 ”som i medeltida gycklares efterföljd gisslar 
(gå till rätta med/kritisera) makten och 

upprättar de utsattas värdighet”

1. gisslat makten likt medeltida gycklare 
2. upprättat de utsattas värdighet

1996 ”för en poesi som med ironisk precision 
(exakthet) låter det historiska och biologiska 

sammanhanget träda fram i fragment (utbrutet 
stycke) av mänsklig verklighet”  

1. ironisk precision 
2. låtit det historiska och biologiska 

sammanhanget träda fram i fragmentet av 
mänsklig verklighet

1995 ”för ett författarskap av lyrisk skönhet och 
etiskt djup, som lyfter fram vardagens mirakler 

och det levande förflutna” 

1. lyft fram vardagens mirakler 
2. lyft fram det levande förflutna 



1994 ”som med poetisk kraft skapar en imaginär 
värld, där liv och myt förtätas till en skakande 

bild av människans belägenhet (tillstånd) i 
nutiden”

1. skapat en imaginär värld  
2. förtätat liv och myt till en skakande bild till 

människans belägenhet i nutid

1993 "som genom en romankonst präglad av visionär 
(framsynt) kraft och poetisk pregnans 

(uttrycksfullhet) levandegör en väsentlig sida 
av amerikansk verklighet"

1. visionär kraft 
2. poetisk pregnans  
3. levandegjort en väsentlig sida av 

amerikansk verklighet

1992 "för en diktning med stor lyskraft 
(attraktionskraft), buren av en historisk vision 
(framtidssyn/idealbild) som vuxit fram ur ett 

mångkulturellt engagemang”

1. för en diktning med stor lyskraft 
2. för en diktning, buren av en historisk vision 
3. för en diktning som vuxit fram ur ett 

mångkulturellt engagemang 

1991 "som genom storartad episk diktning har - med 
Alfred Nobels ord - gjort mänskligheten den 

största nytta”

1. storartad episk diktning 
2. gjort mänskligheten den största nytta

1990 "för en lidelsefull diktning med vida horisonter 
(perspektiv), präglad av sinnlig (materiell/

kroppslig) intelligens och humanistisk 
integritet”

1. för en lidelsefull diktning 
2. för diktning med vida horisonter  
3. för diktning med sinnlig intelligens  
4. för diktning med humanistisk integritet

1989 "för en rik och intensiv prosakonst, som med 
återhållen (behärskad) medkänsla gestaltar en 

utmanande vision av människans utsatthet”

1. för en rik prosakonst 
2. för en intensiv prosakonst 
3. för en prosakonst med återhållen 

medkänsla  
4. gestaltat en utmanande vision av 

människans utsatthet

1988 "som genom valörrika verk - ömsom (växelvis) 
skarpsynt verklighetsnära, ömsom suggestivt 

mångtydiga - har format en arabisk romankonst 
med allmänmänsklig giltighet”

1. format en romankonst med allmänmänsklig 
giltighet

1987 "för ett vittfamnande (omfattande) 
författarskap, präglat av tankeskärpa och 

poetisk intensitet”

1. för ett vittfamnande författarskap

1986 "som i ett brett kulturellt perspektiv och med 
poetiska övertoner gestaltar tillvarons drama”

1. gestaltat tillvarons drama i ett brett 
kulturellt perspektiv 

2. gestaltat tillvarons drama med poetiska 
övertoner 

1985 "som i sina romaner förenar poetens och 
målarens skapande med ett fördjupat 

tidsmedvetande i skildringen av mänskliga 
villkor”

1. förenat poetens och målarens skapande  
2. ett fördjupat tidsmedvetande i skildringen 

av mänskliga villkor 

1984 "för hans poesi som med frisk sinnlighet 
(vällust) och rik uppfinningsförmåga ger en 

befriande bild av mänsklig okuvlighet 
(oövervinnlig) och mångfald”

1. för sin poesi som ger en befriande bild av 
mänsklig okuvlighet 

2. för sin poesi som ger en befriande bild av 
mångfald  

1983 "för hans romaner som med den realistiska 
(verklighetsförankrad) berättarkonstens 
åskådlighet och med mytens mångtydiga 

allmängiltighet belyser mänskliga villkor i 
dagens värld”

1. realistisk åskådlighet i sina romaner 
2. belyst mänskliga villkor i dagens värld 



1982 "för hans romaner och noveller, där det 
fantastiska och det realistiska förenas i en rikt 

sammansatt diktvärld, som speglar en 
kontinents liv och konflikter”

1. förenat det fantastiska och det realistiska 
2. speglat en kontinents liv och konflikter 

1981 "för ett författarskap präglat av vid utblick, 
idérikedom och konstnärlig kraft”

1. för vid utblick 
2. för idérikedom 
3. för konstnärlig kraft 

1980 "som med kompromisslös (omedgörlig) 
klarsyn tolkar människans utsatthet i en värld 

av starka konflikter”

1. kompromisslös klarsyn 
2. tolkat människans utsatthet i en värld av 

starka konflikter 

1979 "för hans poesi som mot bakgrund av grekisk 
tradition med sinnlig styrka och intellektuell 

klarsyn levandegör en modern människas kamp 
för frihet och skapande”

1. sinnlig styrka 
2. intellektuell klarsyn 
3. levandegjort en modern människas kamp 

för frihet och skapande

1978 "för hans intensiva berättarkonst, som med 
rötter i en polsk-judisk berättartradition 
levandegör (åskådliggöra) universella 

mänskliga villkor”

1. levandegjort universella mänskliga villkor

1977 "för en nyskapande diktning som belyser 
människans villkor i kosmos och i dagens 

samhälle samtidigt som den företräder 
mellankrigstidens stora förnyelse av den 

spanska poesins traditioner”

1. belyst människans villkor i kosmos  
2. belyst människans villkor i dagens 

samhälle  
3. för en diktning som företrätt 

mellankrigstidens stora förnyelse av den 
spanska poesins traditioner 

1976 "för den mänskliga förståelse och subtila 
(känslig/hårfin) kulturanalys, som förenas i 

hans verk”

1. förenat mänsklig förståelse och subtil 
kulturanalys 

1975 ”för hans särpräglade (originella) diktning som 
med stor konstnärlig känslighet tolkat humana 

värden i tecknet av en illusionsfri livssyn”

1. särpräglad diktning 
2. tolkat humana värden

1974 "för en i länder och tider vittskådande 
berättarkonst i frihetens tjänst”

1. en vittskådande berättarkonst i frihetens 
tjänst 

1974 "för ett författarskap som fångar daggdroppen 
och speglar kosmos”

1. fångat daggdroppen 
2. speglat kosmos 

1973 "för en episk (storslagen/berättande) och 
psykologisk berättarkonst som infört en ny 

världsdel i litteraturen”

1. infört en ny världsdel i litteraturen 

1972 "för en diktning som genom sin förening av 
tidshistorisk vidsyn (tolerans/framsynthet) 

och ömsint (tillgiven/mild) 
gestaltningsförmåga verkat förnyande inom 

tysk litteratur”

1. förenat en tidshistorisk vidsyn och ömsint 
gestaltningsförmåga 

2. verkat förnyande

1971 "för en poesi, som med verkan av en naturkraft 
levandegör en världsdels öden och drömmar”

1. levandegjort en världsdels öden 
2. levandegjort en världsdels drömmar 

1970 "för den etiska kraft varmed han fullföljt den 
ryska litteraturens omistliga (oersättliga) 

traditioner”

1. fullföljt den ryska litteraturens omistliga 
traditioner med etisk kraft 



1969 "för en diktning som i nya former för roman 
och drama ur nutidsmänniskans blottställdhet 

(fattigdom/hjälplöshet) hämtar sin 
konstnärliga resning (sträcka sig i höjden/

uppresande)”

1. hämtat sin konstnärliga resning ur 
nutidsmänniskans blottställdhet 

1968 "för hans berättarkonst, som med fin känsla 
uttrycker japanskt väsen (besjälad varelse) i 

dess egenart”

1. uttryckt japanskt väsen i dess egenart 

1967 "för hans färgstarka diktning med rötter i 
folklig egenart och indianska traditioner”

1. färgstark diktning  
2. diktning med rötter i folklig egenart och 

indianska traditioner

1966 "för hans djupt karaktärsfulla berättarkonst med 
motiv från det judiska folkets liv”

1. djup karaktärsfull berättarkonst  
2. motiv från det judiska folkets liv 

1966 "för hennes framstående lyriska och dramatiska 
diktning, som med gripande styrka tolkar 

Israels öde”

1. framstående lyriska och dramatiska 
diktning  

2. tolkande av Israels öde med gripande 
styrka 

1965 ”för den konstnärliga kraft och ärlighet, varmed 
han i sitt Donska epos har gestaltat ett 

historiskt skede i ryska folkets liv”

1. för konstnärlig kraft 
2. för ärlighet 
3. gestaltning av ett historiskt skede

1964 "för hans idérika författarskap, som genom sin 
frihetsanda (begär efter/sinne för frihet) och 

sanningssträvan har utövat ett vidsträckt 
inflytande i vår samtid”

1. för frihetsanda  
2. för sanningssträvan  
3. utövat ett vidsträckt inflytande i vår samtid 

1963 "för hans framstående lyriska diktning, 
inspirerad av djup känsla för den hellenska 

(forngrekiska) kulturvärlden”

1. för sin framstående lyriska diktning  
2. för djup känsla för den hellenska 

kulturvärlden

1962 "för hans på en gång realistiska och fantasifulla 
berättarkonst, utmärkt av medkännande (hysa 

medkänsla) humor och social skarpsyn 
(genomträngande)”

1. för sin realistiska berättarkonst 
2. för sin fantasifulla berättarkonst  
3. för sin medkännande humor 
4. för sin sociala skarpsyn

1961 "för den episka kraft varmed han gestaltat 
motiv och öden ur sitt lands historia”

1. för episk kraft 
2. gestaltning av motiv och öden ur sitt lands 

historia

1960 "för den höga flykten och den bildskapande 
fantasien i hans diktning, som visionärt 

(fjärrskådande/framsynt) avspeglar tidsläget”

1. för den höga flykten i sin diktning 
2. för den bildskapande fantasien i sin 

diktning 
3. för sin visionära avspegling av tidsläget

1959 "för hans lyriska diktning, som med klassisk 
eld uttrycker samtidens tragiska livskänsla”

1. för sitt uttryckande av samtidens tragiska 
livskänsla 

1958 "för hans betydande insats såväl inom den 
samtida lyriken som på den stora ryska 

berättartraditionens område”

1. för sin betydande insats inom den samtida 
lyriken 

2. för sin betydande insats på den stora ryska 
berättartraditionen 

1957 "för hans betydelsefulla författarskap, som med 
skarpsynt (insiktsfullt) allvar belyser 
mänskliga samvetsproblem i vår tid”

1. för sin belysning av mänskliga 
samvetsproblem i vår tid 



1956 "för hans lyriska diktning som på spanskt språk 
bildar ett föredöme (ideal) av hög andlighet 

och konstnärlig renhet”

1. för sin diktning som bildat ett föredöme av 
hög andlighet 

2. för sin diktning som bildar ett föredöme av 
konstnärlig renhet  

1955 "för hans målande (färgrik/levande/
uttrycksfull) epik, som förnyat den stora 

isländska berättarkonsten”

1. för sin målande epik  
2. för sin epik som förnyat den stora isländska 

berättarkonsten

1954 "för hans kraftfulla och inom nutida 
berättarkonst stilbildande (introducerar en 

föredömlig stil) mästerskap, senast ådagalagt 
(demonstrerat) i ”The Old Man and the Sea”

1. för sitt kraftfulla stilbildande mästerskap 
inom nutida berättarkonst

1953 "för hans mästerskap i historisk och biografisk 
framställning samt för den lysande talekonst, 
med vilken han framträtt som försvarare av 

höga mänskliga värden”

1. för historiskt framställning 
2. för biografisk framställning  
3. för en lysande talekonst 
4. för hans försvarande av höga mänskliga 

värden

1952 "för den genomträngande själskunskap 
(kunskap om det andliga livets förhållanden) 

och konstnärliga intensitet, varmed han i 
romanens form tolkat det mänskliga 

livsdramat”

1. för sin genomträngande själskunskap 
2. för sin konstnärliga intensitet 
3. för sin tolkning av det mänskliga 

livsdramat

1951 "för den konstnärliga kraft och djupa 
självständighet, varmed han i sin diktning söker 

svar på människans eviga frågor”

1. för sitt sökande efter svar på människans 
eviga frågor 

1950 "som ett erkännande åt hans mångsidiga och 
betydelsefulla författarskap, vari han framträtt 

som en humanitetens och tankefrihetens 
förkämpe”

1. en humanitetens förkämpe 
2. tankefrihetens förkämpe

1949 "för hans kraftfulla och självständigt 
konstnärliga insats i Amerikas nya 

romanlitteratur”

1. för sin insats i Amerikas nya 
romanlitteratur

1948 "för hans märkliga (anmärkningsbar) insats 
som banbrytare (nyskapande) inom nutida 

poesi”

1. för sin märkliga insats inom nutida poesi 
2. för sin banbrytande insats inom nutida 

poesi 

1947 "för hans vittomfattande (extensiva) och 
betydelsefulla författarskap, i vilket 

mänsklighetens frågor och villkor ha 
framställts med oförskräckt (orädd/tapper) 

sanningskärlek (ärlig) och psykologisk 
skarpsyn (uppfattningsförmåga)”

1. för sin oförskräckta framställning av 
mänsklighetens frågor 

2. för sin oförskräckta framställning av 
mänsklighetens villkor  

3. för sin psykologiska skarpsyn av 
mänsklighetens frågor 

4. för sin psykologiska skarpsyn av 
mänsklighetens villkor 

1946 "för hans inspirerande författarskap, som i sin 
utveckling mot djärvhet (orädd/tapper) och 
djup tillika företräder klassiska humanistideal 

och höga stilvärden (hög kvalité i stilen)”

1. för sitt djärva och djupa företrädande av 
klassiska humanistideal 

2. för sitt djärva och djupa företrädande av 
höga stilvärden

1945 "för den av mäktig känsla inspirerade lyrik, 
som gjort hennes diktarnamn till en symbol för 

hela den latinamerikanska världens ideella 
strävanden”

1. för den av mäktig känsla inspirerade lyrik 
2. för sin lyrik som blivit en symbol för hela 

den latinamerikanska världens ideella 
strävanden



1944 "för den sällsynta kraften och frodigheten 
(kraft/styrka) i hans diktarfantasi, förenad 

med vittfamnande (omfattande) intellektualitet 
och djärv, nyskapande stilkonst”

1. för sin nyskapande stilkonst 
2. för den sällsynta kraften i sin diktarfantasi 
3. för frodigheten i sin diktarfantasi

1943 (Inget pris utdelades)

1942 (Inget pris utdelades)

1941 (Inget pris utdelades)

1940 (Inget pris utdelades)

1939 "för den djupa uppfattning och den utsökta 
stilkonst, varmed han skildrat sitt hemlands 

allmogeliv (alla de med borgerliga 
rättigheter) och natur i deras inbördes 

sammanhang”

1. för sin djupa uppfattning 
2. för sin utsökta stilkonst 
3. skildring av sitt hemlands allmogeliv och 

natur

1938 "för rika och äkta episka skildringar ur 
kinesiskt bondeliv och för biografiska 

(levnadshistoria) mästerverk”

1. för rika episka skildringar ur kinesiskt 
bondeliv 

2. för äkta episka skildringar ur kinesiskt 
bondeliv  

3. för biografiska mästerverk 

1937 "för den konstnärliga kraft och sanning, varmed 
han i romanserien ’Led Thibault’ har framställt 

mänskliga motsättningar och väsentliga 
(viktiga/grundläggande) sidor av samtida liv”

1. för sin sanna framställning  av mänskliga 
motsättningar 

2. för sin sanna framställning av väsentliga 
sidor av samtida liv 

1936 "för hans av kraft, ärlighet och stark känsla 
samt självständig, tragisk (tragedi inom 

dramatik?) uppfattning präglade dramatik”

1. för sin kraft 
2. för sin ärlighet 
3. för sin starka känsla  
4. för sin självständiga uppfattning 

1935 (Inget pris utdelades)

1934 "för hans djärva (modiga/orädd) och sinnrika 
(påhittig/fyndig) nyskapelse av dramats och 

scenens konst”

1. för sin djärvhet 
2. för sin sinnrikhet 
3. för sin nyskapelse av dramats konst 
4. för sin nyskapelse av scenens konst

1933 "för det stränga konstnärskap, varmed han 
företrätt (representerat) den klassiskt ryska 

linjen i prosadiktningen”

1. för sitt stränga konstnärskap i 
prosadiktning  

2. för sitt företrädande av den klassiska ryska 
linjen

1932 "för den förnäma (lysande) skildringskonst, 
som i ’The Forsyte Saga’ uppnått högsta 

uttryck”

1. för sin förnäma skildringskonst 
2. för sin skildringskonst som uppnått högsta 

uttryck  

1931 ”Erik Axel Karlfeldts diktning” 1. för Erik Axel Karlfeldts diktning 

1930 "för hans starka och levande skildringskonst, 
med typskapande förmåga, med kvickhet 

(livlighet) och humor”

1. levande skildringskonst 
2. typskapande förmåga 
3. för sin kvickhet 
4. för sin humor 

1929 ”förnämligast (främst) för hans stora roman 
’Buddenbrooks’, vilken under årens lopp 

vunnit alltmer stadgat erkännande som ett av 
den samtida litteraturens klassiska verk”

1. för sitt klassiska verk ”Buddenbrooks”

1928 ”förnämligast (främst) för hennes mäktiga 
skildringar ur Nordens medeltida liv”

1. för sina mäktiga skildringar ur Nordens 
medeltida liv



1927 "som ett erkännande åt hans rika livgivande 
idéer och den glänsande konst varmed de 

framburits”

1. rika livgivande idéer

1926 "för hennes av hög idealitet burna författarskap, 
som med plastisk åskådlighet skildrat livet på 

hennes fäderneö (ön där hennes fäder 
kommer ifrån?) och med djup och värme 

behandlat allmänt mänskliga problem”

1. för sitt författarskap, buren av hög idealitet 
2. för sin behandling av allmänt mänskliga 

problem 

1925 "för hans av både idealitet och humanitet 
uppburna författarskap, vars friska satir ofta 

med sig förenar en egenartad poetisk skönhet”

1. för sitt författarskap, uppburet av idealitet  
2. för sitt författarskap, uppburet av humanitet 
3. för sin friska satir 
4. för sin egenartade poesi

1924 "för hans stora nationalepos ’Bönderna’” 1. för sitt stora nationalepos 

1923 "för hans ständigt besjälade diktning, som i den 
strängaste konstnärliga form ger uttryck åt ett 

folks anda”

1. för sin besjälade diktning 
2. för sin diktning som ger uttryck åt ett folks 

anda

1922 "för det lyckliga sätt varpå han fullföljt den 
spanska dramatikens ärofulla traditioner”

1. för sitt lyckliga sätt att fullfölja ärofulla 
traditioner

1921 ”såsom ett erkännande av hans lysande 
författarverksamhet, präglad av ädel stilkonst 
(låta sin personliga stil komma till uttryck), 
av vidhjärtad (storsinnad) humanitet, av behag 

och franskt lynne”

1. ädel stilkonst 
2. vidhjärtad humanitet

1920 "för hans monumentala (storslagna) verk 
’Markens grøde’”

1. för sitt monumentala verk ”Markens grøde”

1919 ”med särskild tanke på hans mäktiga epos 
’Olympischer Frühling’”

1. för sitt mäktiga epos ”Olympisher Frühling”

1918 (Inget pris utdelades)

1917 "för hans mångsidigt rika och av höga ideal 
burna diktning”

1. för sin mångsidigt rika diktning 
2. för sin diktning, buren av höga ideal

1917 "för hans fullödiga (äkta/gedigna) 
framställningar av nutida danskt liv”

1. för sina fullödiga framställningar av nutida 
liv

1916 "såsom ett erkännande av hans betydande som 
målsmannen (företrädare/förespråkare) för 

ett nytt skede i vår vitterhet (litteratur/
lärdom)”

1. målsman för ett nytt skede i vår vitterhet

1915 "såsom en hyllning åt den upphöjda idealismen 
i hans författarskap samt åt den medkänsla och 

den sanning med vilka han tecknat olika 
människotyper”

1. den upphöjda idealismen i sitt författarskap 
2. medkänsla med vilken han tecknat olika 

människotyper 
3. sanning med vilken han tecknat olika 

människotyper

1914 (Inget pris utdelades)

1913 ”på grund av hans dikters djup och höga 
syftning samt den skönhet och friskhet, som på 

ett lysande sätt införlivat hans skaldeskap 
(ordkonst/poesi/diktning) i dess egen 

engelska dräkt även med den västerländska 
vitterheten (litteraturen)”

1. på grund av sina dikters djup 
2. på grund av sina dikters höga syftning 
3. på grund av sin diktning som införlivats 

med den västerländska litteraturen 



1912 "förnämligast för hans rika, mångsidiga, 
framstående verksamhet inom den dramatiska 

diktningens område”

1. för sin rika verksamhet inom den 
dramatiska diktningens område  

2. för sin mångsidiga verksamhet inom den 
dramatiska diktningens område 

3. för sin framstående verksamhet inom den 
dramatiska diktningens område 

1911 "på grund av hans mångsidiga litterära 
verksamhet och särskilt hans dramatiska 

skapelser, som utmärka sig genom 
fantasirikedom och genom en poetisk idealitet, 

vilken, stundom i sagospelets slöjade form, 
röjer djup inlevelse samt på ett hemlighetsfullt 

sätt tilltalar läsarens känsla och aning”

1. på grund av sin mångsidiga litterära 
verksamhet 

2. på grund av sin fantasirikedom 
3. poetisk idealitet som röjer djup inlevelse  
4. poetisk idealitet som tilltalar läsarens 

känsla och aning

1910 "såsom hyllningsgärd åt den fulländade och av 
ideal uppfattning präglade konstnärlighet han 
ådagalagt (demonstrerat) under en lång och 

betydande verksamhet såsom lyriker, 
dramaturg, romanförfattare och diktare av 

världsberömda noveller”

1. hyllningsgärd åt den fulländade och av 
ideal uppfattning präglade konstnärligheten 

1909 "på grund av den ädla (högsinnad) idealitet, 
den fantasiens rikedom och den 

framställningens själfullhet, som prägla hennes 
diktning”

1. diktning som präglats av ädel idealitet 
2. på grund av diktning som präglats av 

fantasiens rikedom 
3. på grund av sin diktning som präglats av 

själfullhet 

1908 "på grund av det sanningssökande allvar, den 
genomträngande tankekraft och vidsynthet 

(tolerans/framsynthet), den värme och styrka 
i framställningen, varmed han i talrika arbeten 
hävdat och utvecklat en ideal världsåskådning”

1. på grund av sitt sanningssökande allvar 
2. på grund av genomträngande tankekraft 
3. på grund av sin vidsynthet 
4. hävdat en ideal världsåskådning  
5. utvecklat en ideal världsåskådning 

1907 ”i betraktande av den iakttagelseförmåga, den 
ursprungliga inbillningskraft samt den manliga 
styrka i uppfattning och skildringskonst, som 

utmärka denna världsberömde författarens 
skapelser”

1. iakttagelseförmåga i uppfattning och 
skildringskonst 

2. ursprungliga inbillningskraft i uppfattning 
och skildringskonst 

3. manliga styrka i uppfattning och 
skildringskonst

1906 "i betraktande ej blott av hans rika lärdom och 
kritiska forskningar, utan främst som en 

hyllning åt den plastiska energi, den stilens 
friskhet och den lyriska styrka, som utmärka 

hans poetiska mästerverk”

1. den plastiska energi som utmärker hans 
poesi 

2. stilens friskhet som utmärker hans poesi 
3. lyriska styrka som utmärker hans poesi 

1905 "på grund av hans storartade förtjänster som 
episk författare”

1. på grund av sina storartade förtjänster

1904 "med avseende fäst å det ursprungsfriska, 
snillrika och sant konstnärliga i hans diktning, 
som troget avspeglar hans hembygds natur och 
folkliv, samt å hans betydelsefulla verksamhet 
som provençalsk (språk som talas i provinsen 
i södra Frankrike) filolog (språkforskare)”

1. sin ursprungsfriska diktning  
2. snillrika diktning  
3. trogna avspegling av hans hembygds natur 

och folkliv

1904 "med avseende fäst å hans omfattande och 
snillrika författarskap, som på självständigt och 

originellt sätt återupplivat det spanska 
skådespelets stora traditioner”

1. omfattande författarskap 
2. snillrika författarskap  
3. originalitet  
4. återupplivat det spanska skådespelets stora 

traditioner 



1903 "såsom en gärd av erkännande åt hans ädla, 
storartade och mångsidiga skaldeverksamhet 

(poetisk verksamhet), som alltid varit utmärkt 
på en gång av ingivelsens friskhet och av en 

sällsynt själsrenhet”

1. ädla skaldeverksamhet 
2. storartade skaldeverksamhet 
3. mångsidiga skaldeverksamhet 
4. en skaldeverksamhet som utmärkts av 

ingivelsens friskhet 
5. en skaldeverksamhet av sällsynt själsrenhet 

1902 ”nutidens störste levande mästare i den 
historiska framställningens konst, med särskilt 
fäst avseende å hans monumentala (storstilad/
storartad/ger intryck av något för lång tid 

bestående) verk ’Römische Geschichte’”

1. nutidens störste levande mästare i den 
historiska framställningens konst 

2. för sitt monumentala verk ”Römische 
Geschichte”

1901 "såsom ett erkännande av hans utmärkta, 
jämväl (också) under senare år ådagalagda 

(uppvisade/demonstrerande) förtjänster som 
författare och särskilt av hans om hög idealitet, 

konstnärlig fulländning samt sällspord 
(sällsynt/ovanlig) förening av hjärtats och 

snillets egenskaper vittnande diktning”

1. förtjänster som författare  
2. hög idealitet  
3. sällspord förening av hjärtats och snillets 

egenskaper 
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