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1. Praktikplatsen 

 
Arbetsgivare: Tankekraft förlag 
Hövdingagatan 32 
126 52 Hägersten 
Tel: 073–9350814 
Email: info@tankekraft.com 
Web: http://www.tankekraft.com/ 
 
 
Arbetsform: Heltid 20v, VT 2010 
Handledare: Rasmus Redemo & Oskar Söderlind 
 

 

2. Arbetsplats & Verksamhet 

TankeKraft förlag bildades hösten 2003. Förlagets första bok utkom sommaren därpå och i 

skrivande stund arbetar Tankekraft bland annat med översättningar av Pierre Rosanvallon och 

Michel Foucault. 

Tankekraft är ett litet bokförlag som översätter och ger ut kvalitetslitteratur av politisk karaktär. 

I förlagets utgivningskatalog återfinns i dagsläget översatt litteratur av främst fransk- och 

engelskspråkiga författare. Förlaget ger även ut svenska författare. Tankekraft är i huvudsak 

orienterat mot samtida politisk litteratur som berör ämnen inom den aktuella samhällsdebatten. 

Dess utgivning är särskilt inriktad mot politisk samhällsteori inom bl.a. demokratiteoretisk, 

globaliserings, feministisk och postkolonial tradition. Tankekrafts utgivningar består främst av 

”smalare” akademisk litteratur inom det politiska fältet, med utgångspunkt i rådande globala och 

lokala debatter och diskussioner av olika politiska fenomen, världspolitiska händelser och 

teoretiska debatter inom en rad traditioner och inriktningar.  

Bland förlagets utgivna titlar av statsvetenskaplig relevans kan bland annat >Vi det Europeiska 

Folket< av Etienne Balibar, >Demokratin som problem< av Pierre Rosanvallon, >Multitiden< 

av Michael Hardt och Antonio Negri, >Samhället måste försvaras< av Michael Foucault & 

>Krigets Ramar< av Judith Butler nämnas.  

Några kommande titlar är: >Biopolitikens födelse< av Michel Foucault; >Grunddragen i 

kritiken av den politiska ekonomin< av Karl Marx; >Multitudens grammatik< av Paolo Virno; 

>Motdemokratin< av Pierre Rosanvallon samt >Matkrigen< av Walden Bello 
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Tankekrafts verksamhet omfattar även samtals- och seminerieserier. En av dessa samtalserier 

har under våren handlat om postkolonial feminism, samt ett samtal om ”slöjans politik” som 

också hållits under våren på Södra teatern. Dessa samtalsserier anordnade Tankekraft 

tillsammans med tidsskriften Bang; medverkande i diskussionspanelen har varit företrädare för 

samhällsvetenskaplig forskning från landets olika universitet, journalister och andra 

samhällsdebatterande profiler.  

 

3. Arbetsuppgifter & Position 

Den huvudsakliga arbetsuppgiften under praktikperioden har varit att jobba med den 

kommande utgivningen av den svenska utgåvan av Walden Bellos Matkrigen.  

Walden Bello är en filippinsk sociolog, författare, skribent, aktivist och politiker.  År 2003 mottog 

Walden Bello Right Livelihood-priset i Stockholm. Matkrigen är Bellos första utgåva på svenska.    

Walden Bellos bok behandlar livsmedelskrisen som varade mellan 2006 och 2007. I Matkrigen 

går Bello igenom uppkomsten av denna kris sett utifrån ett sociologiskt perspektiv, med 

utgångspunkt i ett antal exempel från runtom i världen. Bello granskar i huvudsak WTO:s 

”strukturanpassningsprogram” som inrättats i ett stort antal utvecklingsekonomier för att 

integrera världens jordbruk till den globala marknaden, biobränslenas roll för de stegrade 

livsmedelspriserna samt den ökade spekulationen i jordbruksprodukter på den globala 

marknaden.   

Arbetet har omfattat:  

Översättning från engelska till svenska 
Copy 
Korrektur 
Faktagranskning och terminologi  
Layout & sättning  
Kontakt med förlag och författare 
Undersöka möjligheter för utgivningsstöd, stipendier osv.  
Marknadsföring 
Seminarieverksamhet  
 
 
Då en stor del av litteraturen behandlar sociologiska och nationalekonomiska termer samt till 

viss del annan statsvetenskaplig teori och terminologi, har arbetsuppgifterna till stor del bestått 

av att noggrant genomföra precisa ordval och formuleringar. I översättningsprocessen ingår att 

med god språkkänsla som största kunskap omvandla en akademisk och svårbehandlad text till 
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god, lättläst och lättförståelig svenska. Då texten inte kan översättas ”rakt av” utan måste ges ett 

svenskt flyt vad gäller terminologi, tempusformer, satsmelodier etc. kräver översättning ett stort 

antal timmar och engagemang för att i ett löpande skeende genomföra research parallellt med 

översättningen. Till den rena textöversättningen har tillkommit arbetsuppgifter som att granska 

och översätta statistiska modeller samt att i ett avslutande skede faktagranska och kontrollera 

alla noter och referenser. 

Utöver översättning av brödtext har det också tillkommit att skriva och formulera copy i form av 

baksidestext, pressmaterial, rubriker och titlar. För det boksamtal som ska arrangeras i höst har 

en arbetsuppgift varit att göra research och söka information om potentiella samarbetspartners 

och sponsorer för detta evenemang. Positionen inom förlaget har varit att bl.a. arbeta som 

översättare, administratör, faktagranskare och layoutare.     

 

4. Sammanfattning av erfarenheter under praktikperioden 

Praktikperioden har företrädesvis erbjudit en mycket god inblick i hur förlags- och 

översättningsverksamhet bedrivs i praktiken. Perioden har också skänkt god kännedom i hur 

processen för bokutgivning går till; från införskaffandet av rättigheter till översättning, sättning, 

tryck, marknadsföring och utgivning. Arbetet har också gett insikt i bokbranschen som helhet 

och de villkor som råder för små förlag som arbetar i den mindre kommersiella fåran.     

Arbetsuppgifterna har varit varierande och mycket självständiga. Majoriteten av praktiken har 

ägnats åt en specifik utgivning, vilket resulterat i fördjupad ämneskunskap, orientering i ett nytt 

fält, erfarenhet av bokutgivningens förlopp och inte minst en stor portion ödmjukhet inför den 

komplexitet, snårighet och krav på kreativitet som översättaren utsätts för. Till 

översättningsprocessen krävs generellt en mycket god språkkänsla och språklig kreativitet. 

Förutom den rent språkliga översättningen har översättaren också ett uppdrag att föra dialog 

med författaren, förlag och andra parter för de frågeställningar och problem som uppkommer 

under översättningens gång.  

Vad gäller eventuella seminarieserier med berörd författare utför översättaren diverse arbeten 

som ämnar åt att skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring de samhällsdiskuterande 

aspekterna av litteraturen. Översättararbetet ihop med arbetet med boken och organisationer 

som arbetar i linje med bokens innehåll har erbjudit praktisk erfarenhet i hur 

samhällsvetenskaplig teori kan förankras i samhällsdebatten.    



Arbetsplatsens storlek har både sina fördelar och nackdelar. Fördelar i det att ansvaret blir 

påtagligt och mycket självständigt då arbetsplatsen är småskalig. Nackdelar kan vara att arbetet 

blir ”för” självständigt – vilket innebär mycket egenarbete då översättningsarbetet i mångt och 

mycket är ett mycket fritt och självgående arbete. På det stora hela har praktikplatsen erbjudit 

en stimulerande och fri miljö för kreativt och självständigt arbete och goda erfarenheter av 

förlagsverksamhet och bokbranschen i stort.       

 

5. Reflektioner kring praktiken och/eller praktikplatsen ur ett statsvetenskapligt perspektiv 

Eftersom Tankekraft översätter litteratur som har en tydlig stats- och samhällsvetenskaplig 

koppling (de översätter t.ex. i dagsläget inte skönlitteratur) varav en del av de verk de översätter 

bl.a. finns med på samhällsvetenskapliga institutioners kurslitteraturlistor, har översättning av 

denna typ av samhälls- och globaliseringsteoretisk litteratur en god förankring till utbildningen. 

Då litteraturen diskuterar och berör statvetenskapliga ämnesområden samt har en relevans för 

en utbildning som är inriktad mot internationella relationer finns en stor behållning av 

översättning av denna typ av litteratur för en språkkunnig statsvetare. Översättaren blir de facto 

en ”expert” i den litteratur och de teorier då verken gås igenom på ett mycket ingående sätt. Inte 

sällan står översättaren som den främsta experten på en viss teoretiker och dennes arbeten. I 

den typ av samhällsteoretiserande litteratur som översätts av Tankekraft och andra förlag har 

översättaren ofta en mer ingående roll är rent översättartekniskt. Översättaren är inte sällan en 

statsvetare eller annan samhällsvetare själv, samt bidrar ofta med inledande diskussionstexter, 

samt har ofta, i ett vidare perspektiv, ansvar för t.ex. seminarieserier och uppföljningar av 

litteraturen i samma genre.  

Då just denna bok behandlar globala rättvisefrågor med fokus på växande populationer och 

fördelningen av livsmedel och livsmedelsproduktion finns en koppling till inriktningen 

internationella relationer. Boken diskuterar institutionella förändringar och globala mekanismer 

som driver fram stora omstruktureringar som sker lokalt och påverkar miljontals människor 

globalt. För översättaren tillkommer att också tolka och omtolka teorier och syften för att passa 

in i en svensk kontext, i vilket en grundlig kännedom om det akademiska fältet (globaliserings 

och institutionella teorier) fodras. Det är av stor vikt att översättaren på svenska tolkar den 

komplexa argumentation vilken har ett specifik kontextuell bundenhet, på ett sådant sätt att 

ingen andemening går förlorad eller argumentation får fel hänsyftning. Språket i den nya 

svenska utgåvan ska inte bara ha ett ”flyt” i ren språktekniskt bemärkelse, utan också vara 

”korrekt” i sin akademiska hänsyftning, vad gäller terminologi och deskription samt dess 



hänsyftning till den aktuella akademiska debatten, de aktörer som befinner sig i fältet och de för 

fältet relevanta akademiker och teoretiker samt akademiska verk.  

Arbetsplatsen erbjuder därtill ur ett statsvetenskapligt perspektiv en praktisk förankring av 

olika teorier och dess vidare tillämpning i en samhällelig kontext. Samtalsserier, bokutgivning, 

tankesmedja är alla instrument i att föra ut den rådande akademiska debatten i en bredare 

kontext. T.ex. anordnade Tankekraft ihop med Bang ett seminarium om–Slöjans Politik som 

behandlade en nyutkommen och högst aktuell bok av Joan Wallach Scott. Denna debatt är högst 

angelägen och bidrar till att förankra politisk teori i den bredare samhällspolitiska diskursen, 

vilket även är ett arbete som präglar Tankekrafts verksamhet i stort.   
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