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Abstract:  The aim of this thesis is to study the Swedish Public Lending Right 

(PLR) from the authors’ perspective. I investigate what the Swedish 
authors of today think about the system for distributing the money in the 
Authors’ trust (Författarfonden), and in what ways they want to change 
it. I also try to distinguish the authors’ thoughts about how the 
scolarships from the Authors ’ trust are distributed. What kind of authors 
do they think are favoured when the money is distributed and what kind 
of authors are treated unfairly. Finally I investigate how the money is 
shared out in reality by using some of the literature sociologist Johan 
Svedjedal’s theories of the distribution, and compare these facts with the 
authors ’ thoughts about how the money is distributed. In this part of the 
study I also use the French sociologist Pierre Bourdieu’s theories of the 
literary field and his theories of taste. 

 
I decided to use questionnaires to gather the information. 
 
It turned out that the authors want a clearer system that is easier to 
inspect than the existing system. They want to preserve the thought of 
solidarity that characterize the system of today. The distribution of 
scholarships should be more dependent on authors’ literary production 
than on personal circumstances. 
 
There are authors that believe that authors who write a certain kind of 
literature are treated unfairly when the scholarships are distributed. Some 
authors also think that persons acquainted with members in the Authors ’ 
trust are more likely to become holders of scholarships. 
 
Finally the study shows that authors ’ connections with publishers, the 
kind of literature they write (children’s literature/juvenile literature, non-
fiction or fiction), and their places on the literary field, tend to influence 
the distribution of the scholarships from the Authors’ trust. 
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1. Inledning 
 
Det krävs lidande för att en författare ska kunna skriva mästerverk! En klassisk myt som 
dagens författare sannolikt är oerhört trötta på att höra. Visst kan väl en viss typ av 
lidande vara till nytta för författaren vid den kreativa processen, ett brustet hjärta kan 
vara en ypperlig källa att ösa ur då en roman ska bli till, och minnena från en svår 
uppväxt kan bli en hjärtknipande och alldeles makalös barndomsskildring när någon 
sätter dessa på pränt. Men att säga att ett liv i ständig ekonomisk misär skapar 
enastående författare är i de flesta fall att ljuga. Medel att leva på måste på något vis 
förvärvas, men källorna man som författare får tillgång att ösa ur varierar, en 
skattkammare fullt tillgänglig för den ene kan vara helt ointaglig för den andre. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Det är svårt att försörja sig som författare i dagens Sverige. Den svenska bokmarknaden 
är tämligen begränsad och endast få författare kan försörja sig enbart på de medel de får 
genom bokförsäljning. Detta är ett stort bekymmer för många författare, man tvingas att 
ständigt konkurrera med sina författarkollegor om bokköparna. Men det finns vissa 
författare som inte behöver lägga ner samma kraft i denna kamp, det är de författare 
som får stora delar av sina litterära inkomster genom stipendier och liknande och därför 
inte är lika beroende av försäljningsframgångar. Johan Svedjedal kallar dem 
stipendieförfattare och förklarar att de under 1900-talet har varit en växande grupp. 
Många har gått från att vara marknadsförfattare starkt bundna till inkomstkällorna från 
bokmarknaden till att bli stipendieförfattare.1 
 
Biblioteksersättningen infördes 1954 och var en starkt bidragande orsak till varför de 
svenska författarna blev mindre beroende av inkomster från bokmarknaden. Kanske kan 
man till och med säga att biblioteksersättningen skapade stipendieförfattaren. De många 
stipendier som kom att ingå i biblioteksersättningssystemet gav författarna en möjlighet 
att förvärva förhållandevis stora litterära inkomster även om försäljningsframgångarna 
uteblev.   
 
Ett av bibliotekens syften är att verka för en spridning av kultur. Detta syfte uppfyller 
man genom att tillhandahålla böcker och andra typer av media för allmänheten att låna 
hem gratis. Länge gjorde upphovsmännen bakom de verk som biblioteken ställde till 
allmänhetens förfogande ekonomiska förluster på detta. Människor valde ju i många fall 
att låna verken istället för att köpa dem. Men det fanns två sidor av samma mynt. 
Visserligen innebar bibliotekens fria utlåning en ekonomisk förlust för upphovsmännen, 
men å andra sidan nådde deras verk med hjälp av biblioteken ut till en större publik. 
Den fattigare delen av befolkningen utan kapital att spendera på kultur kunde ju genom 
biblioteken ta del av verken.   
 
Sagan om biblioteksersättningen inleddes redan på 1920-talet, då svenska författare 
började kräva ersättning, för att deras verk fanns tillgängliga för allmänheten på 
biblioteken. De ville inte längre för en spottstyver dela med sig av de verk som de, i 
kanske flera år, hade arbetat med. Så länge hade de, på sin höjd, fått leva på ära och 

                                                 
1 Svedjedal, Johan (1992) Vem köper den blindes sång? Ingår i Greider, Göran & Gunnarsson, Björn, ed. 
Att läsa världen: ny litteraturkritik i systemskiftenas tid, s. 268-270. 
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berömmelse, nu var det dags att få den ekonomiska ersättning som de förtjänade. 
Författarnas påtryckningar gav föga utdelning under 1920-talet, men man fortsatte sin 
kamp in på 1930-talet, då Sveriges Författareförening föreslog att ersättningen till 
författarna skulle finansieras av låntagarna. Dessa skulle en gång om året betala en 
låntagarlicens för att tillåtas att låna böcker ifrån biblioteken. Förslaget hamnade på 
ecklesiastikdepartementet där man slutligen kom fram till att licensen var omöjlig att 
införa.2 
 
Beslutet om biblioteksersättningens införande togs av riksdagen omkring trettio år efter 
att de första påtryckningarna från författarhåll hade kommit. I Bokutredningen (SOU 
1952:23) som föregick detta beslut förklarade man att staten varje år skulle avsätta 
medel till en nybildad fond, Sveriges Författarfond. Fondens styrelse skulle sedan 
fördela dessa medel som biblioteksersättning till svenska författare. Pengar kom att utgå 
till författare i form av författarpenningar i proportion till i hur hög grad författarnas 
verk lånades ut, samt som stipendier, pensioner och bidrag. Vissa justeringar av 
systemet har gjorts under årens lopp, men i grunden är dagens system detsamma som 
det ursprungliga. 
 
 
1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
Biblioteksersättningen är en ytterst viktig inkomstkälla för många av dagens svenska 
författare. Detta beror framförallt på att den svenska bokmarknaden under 1900-talets 
senare hälft och fram till idag har utvecklats på ett sådant sätt att det blivit svårare för 
författare att dra in stora litterära inkomster från marknaden. I och med att 
fastprissystemet på böcker försvann 1970 släpptes konkurrensen fri. Tidigare skulle en 
bok kosta lika mycket i bokhandeln som i kiosker, varuhus och bokklubbar. När 
fastprissystemet togs bort pressades priserna ner vilket medförde att sortimenten hos 
bokhandlarna smalnades av. Många varuhus och bokklubbar satsade hårt på säkra 
bästsäljare (inte sällan översatta) som de sålde till reducerade priser. Bokhandlarna 
kände sig tvungna att hänga på och sänkte därför priserna på samma böcker. De pengar 
man förlorade på dessa prissänkningar tog man igen genom att minska hanteringen av 
smalare och mer svårsåld litteratur. Vidare förlorade bokhandlarna den rätt de tidigare 
haft att returnera osålda böcker. Även detta gjorde att bokhandlarnas tidigare ganska 
breda sortiment smalnades av.  
 
För att få bättre returvillkor och förmånligare priser från förlagen satsar de flesta 
bokförsäljare idag, alltifrån bokhandlare till bokklubbar och varuhus, på stordrift. 
Mindre bokhandlare har slagits ihop till stora kedjor och satsar framför allt på att köpa 
in stora upplagor av få titlar. De litterära upphovsmännen på bokförsäljarnas hyllor är få 
och således koncentreras de medel marknaden har att ge, till allt färre författare. 
 
Det hårda klimatet på marknaden har gjort att många författare börjat förlita sig mer på 
icke marknadsrelaterade inkomstkällor såsom stipendier och liknande. Medan de 
marknadsrelaterade inkomsterna kommit att bli öronmärkta för en liten exklusiv skara  
mycket populära författare, har nämligen möjligheten för mindre populära författare att 
motta stipendier av olika slag ökat.  

                                                 
2 Julén, Björn (1968), Att skriva och ändå leva – 1893-1968 Sveriges Författareförening under 75 år, 
 s. 36-37. 
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År 1864 började staten genom Svenska Akademien att dela ut stipendier. Men dessa 
stipendier gavs nästan oavkortat till redan etablerade författare. För att få en motvikt till 
dessa stipendier, instiftades stipendier som framförallt tilldelades författare som inte 
kunde försörja sig på de medel som marknaden hade att ge. Trots att stipendierna ökade 
i antal var det ännu inte möjligt för någon författare att försörja sig på dessa, det blev det 
inte, menar Svedjedal, förrän 1954 då biblioteksersättningen med alla sina 
författarstipendier infördes. Nu behövde man som författare inte längre vara beroende 
av inkomster från marknaden. 3 
  
Redan då ersättningen infördes fanns, skriver Bennich-Björkman, ambitionen att man 
skulle fördela medlen så att mindre framgångsrika författarna stöddes. På detta vis 
skulle man nå en ekonomisk utjämning mellan dessa och de på marknaden mer populära 
författarna. Därför beslutade man att ersättningen inte enbart skulle fördelas som 
författarpenning eller med andra ord i proportion till hur mycket författarnas verk 
lånades ut, en tredjedel av fondens medel skulle dessutom fördelas som stipendier, 
pensioner och bidrag till författare som författarfondens styrelse utsåg. 4 Sedan dess har 
fördelningen av ersättningen förändrats och år 2002 delades cirka 40 % av fondens 
medel ut som författar- och översättarpenning medan cirka 60 % fördelades som 
bedömningsgrundat medel. 5  
 
Systemet för fördelningen av ersättningen har under åren blivit omdiskuterad. Den 
solidaritetstanke som genomsyrar systemet innebär i praktiken att författare med stora 
kommersiella framgångar sällan tilldelas bedömningsgrundat medel. Vidare berörs 
många kommersiella författare av systemets avtrappningsregler och får därför ett 
mindre belopp per utlån i författarpenning jämfört med de inte lika populära författarna. 
Att kommersiella författare på detta vis missgynnas av systemet har väckt debatt. Det är 
ju faktiskt dessa författare som drar in större delen av författarfondens pengar, är det då 
inte rimligt att de får en större andel av fondens medel? Man kan se hela denna debatt 
som en kamp om fondens medel mellan marknadsförfattare och mer utpräglade 
stipendieförfattare. Författarfondens styrelse skapar ju stipendieförfattare genom att de 
fördelar garanterade författarpenningar, stipendier, pensioner och bidrag, till författare 
som de anser på ett eller annat vis har förtjänat det. Moderaten Lennart Fridén uttalar sig 
i en artikel av Jesper Lindau och menar att det är dags att dra ner på stipendiesystemet 
till förmån för de författare som lånas ut mest. Dåvarande kulturministern Marita 
Ulvskog menar dock i samma artikel att hennes uppfattning är att författarna vill att 
pengarna ska omfördelas från de mer lånade författarna till de mindre. Några 
storsäljande och på biblioteken flitigt utlånade barnboksförfattare stödjer detta 
påstående och förklarar att de är nöjda med systemet, som de anser vara bra och 
solidariskt.6 
  
Elisabeth Fleetwood, också hon moderat, ville i en motion till regeringen 2001 att man 
skulle anamma ett nytt system för fördelningen med en kraftigt reducerad stipendiedel. I 
det nya systemet skulle ersättning ges för böcker tillgängliga på biblioteken men 
utlåningsfrekvensen skulle inte påverka ersättningsbeloppet. Ett sådant system menade 
Fleetwood skulle gynna de bland låntagarna mindre populära författare.7  

                                                 
3 Svedjedal (1992), s. 268-270. 
4 Bennich-Björkman, Li (1991), Statsstödda samhällskritiker, s. 262-263. 
5 Sveriges författarfond (2003-04), Författarfondens, Sveriges författarfond. [2003-05-26] 
6 Lindau, Jesper, Blåst på en halv miljon. Aftonbladet (2002-04-03), s. 4-5. 
7 Fleetwood, Elisabeth (2001) Biblioteksersättningen:  Motion till riksdagen 2001/02: Kr 298. 
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Kritiska röster från författarhåll i artiklar och andra texter som jag läst, har gjort det 
klart för mig att det finns flera teorier om vilka författare som gynnas respektive 
missgynnas, vid fördelningen av medel från författarfondens fria del samt av de 
garanterade författarpenningarna. Författare har ibland föreställningar rörande 
fördelningen av dessa fondens bedömningsgrundade medel, och mottagarna av dessa 
medel, som inte är grundade på hur medlen fördelas i realiteten. Riktlinjerna som 
författarfondens styrelse grundar sina beslut på när de granskar ansökningarna om 
medel är ganska vagt hållna, och det ges aldrig några motiveringar till vare sig avslagen 
eller bifallen. Detta ger utrymme för spekulationer kring varför vissa författare tilldelas 
medel medan andra blir utan. I artikeln Jag får bidrag alltså finns jag tittar Peter 
Kadhammar närmare på de författare som fått bedömningsgrundat medel och 
framförallt på dem som erhållit garanterad författarpenning. Han kan inte se några 
tydliga mönster ifråga om vem som får respektive inte får medel, i många fall menar 
han att det helt enkelt är slumpen som avgör.8 Andra menar dock att man kan se 
gemensamma drag hos de författare som mottar medel. Bland annat påstår Johan 
Svedjedal att en författares kategoritillhörighet, förlagskontakter och könstillhörighet till 
viss del påverkar om han/hon tilldelas medel eller inte. Vidare menar Svedjedal att 
författares status på det litterära fältet är alltför avgörande då stipendierna fördelas, och 
att därför inte underhållningsförfattare får stipendier i samma grad som så kallade 
kvalitetsförfattare.9 
 
Mot bakgrund av den problematik kring författarnas ekonomi och biblioteksersättningen 
som beskrivits ovan, är syftet med denna uppsats att närmare granska fördelningen av 
biblioteksersättningen ur författarnas perspektiv. Jag tar min utgångspunkt, dels i den 
debatt som förekommit kring fördelningen av Författarfondens medel, dels i tidigare 
forskning och teorier om det litterära fältet och gör en enkätundersökning, som ämnar 
lyfta fram tankar kring fördelningen av biblioteksersättningen, som förekommer bland 
författare av idag, samt föreställningar som de har kring hur medlen fördelas.  
 
Jag vill veta vad författarna tycker och tänker om storleksförhållandet mellan 
författarpenningsdelen och den fria delen, hur de ser på avtrappningsreglerna och 
minimigränsen och om de har några idéer på hur systemet kan förändras. Vidare vill jag 
bli klar över hur de ställer sig till de riktlinjer som författarfondens styrelse går efter, då 
de beslutar om vilka författare som ska tilldelas bedömningsgrundat medel av olika 
slag. Dessa riktlinjer är som nämnts tidigare förhållandevis generella och påverkar 
enligt min bedömning endast i liten skala styrelsens beslut. Som jag ser det utgör dock 
riktlinjerna den grundtanke som styrelsen har för hur de bedömningsgrundade medlen 
bör fördelas. Därför finner jag det intressant att få veta hur författarna ställer sig till 
dessa.  
 
Jag tar genom min undersökning också närmare reda på vilka föreställningar dagens 
författare har kring hur de bedömningsgrundade medlen fördelas, vilka författare tror de 
gynnas respektive missgynnas vid fördelningen. Jag anser att det kan vara av intresse att 
sätta dessa författarnas föreställningar i relation till hur fördelningen ser ut i realiteten.  
Då det inte gjorts någon avancerad undersökning kring på vilka grunder de 
bedömningsgrundade medlen egentligen fördelas, väljer jag att själv göra en. Jag prövar 
några av Johan Svedjedals utsagor rörande fördelningen av de bedömningsgrundade 

                                                 
8 Kadhammar, Peter, Jag får bidrag alltså finns jag. Expressen (1997-11-27), s. 4. 
9 Svedjedal (1992), s. 272-275. 
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medlen mot mitt material. Förhoppningen är att jag härmed kan få klarhet i om olika 
egenskaper hos författare påverkar fördelningen av de bedömningsgrundat medel, eller 
om det som Kadhammar påstår, är slumpen som avgör vem som tilldelas medel. 
 
För att pröva Svedjedals tes om att författares status på det litterära fältet är avgörande 
vid fördelningen, tar jag hjälp av den franske sociologen Pierre Bourdieus 
smaksociologi. Bourdieu menar att man grovt kan placera in ett samhälles medborgare i 
tre olika typer av smak vad gäller konstnärliga verk. Avgörande för vilka verk en person 
uppskattar är dennes utbildningsnivå och klasstillhörighet. Författares popularitet inom 
de olika smaktyperna går hand i hand med deras status på det litterära fältet. Genom att 
placera in författarna i min undersökning i de olika smaktyperna, tror jag mig därför 
kunna fastställa deras ställning på detta fält. När detta är gjort väntar jag mig kunna se i 
vilken mån status på det litterära fältet påverkar fördelningen.  
 
Min hypotes är att tankar och föreställningar kring fördelningen till viss del skiljer sig 
mellan de författare som mottagit bedömningsgrundat medel och de som inte gjort det, 
alltså mellan systemets stipendieförfattare respektive marknadsförfattare. För att 
undersöka om denna hypotes stämmer låter jag jämföra de båda författargruppernas 
svar. 
 
För att uppfylla mitt syfte att närmare granska fördelningen av biblioteksersättningen ur 
författarnas perspektiv ska jag besvara följande frågor: 
 

• Vad anser marknadsförfattare respektive stipendieförfattare om systemet för 
fördelningen av biblioteksersättningen, och vilka idéer har de kring hur det kan 
förändras? 

 
• Vilka föreställningar har marknadsförfattare respektive stipendieförfattare kring 

hur de bedömningsgrundade medlen fördelas? 
 
• Påverkar författares kategoritillhörighet (om de skriver barn- och 

ungdomslitteratur, facklitteratur eller skönlitteratur för vuxna),  förlagskontakter, 
könstillhörighet och placering på det litterära fältet fördelningen av de 
bedömningsgrundade medlen från författarfonden? 

 
För att uppsatsen ska bli så klar och tydlig som möjligt krävs det en ganska omfattande 
bakgrundsdel. Bakgrundsdelen innefattar en beskrivning om hur biblioteksersättningen 
uppkom, och en övergripande redogörelse för hur systemet har förändrats från bildandet 
och fram till idag. I bakgrundsdelen ger jag även en bild av hur bokmarknaden av idag 
ser ut samt beskriver författarnas ekonomiska situation.    
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Min tanke var från början att jag i uppsatsen skulle studera alla de grupper som 
tilldelades biblioteksersättning av något slag. Snart nog förstod jag dock att jag måste 
fokusera på någon specifik grupp om inte uppsatsen skulle flyta ut åt alltför många olika 
håll och på så vis bli ohanterlig. Jag bestämde mig därför för att i uppsatsen uteslutande 
studera biblioteksersättningen ur författarnas synvinkel. Jag ville således endast ha med 
gruppen författare i min undersökning och inte närmare behandla de andra grupper som 
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tilldelas biblioteksersättning. Vid en närmare granskning av biblioteksersättningen insåg 
jag att det förutom författare framför allt var två grupper som tilldelades ersättning, 
översättare och bokillustratörer. 
 
Det finns en nästan oöverskådlig mängd svenska författare och jag insåg snart att jag 
måste avgränsa mig ännu mer. Jag bestämde mig därför för att endast inrikta mig på 
dem som hade tilldelats författarpenning förhållandevis nyligen, närmare bestämt under 
år 2001. Enligt mina antagande skulle dessa personer vara väl införstådda med hur 
biblioteksersättningssystemet i dess nuvarande utformning fungerar. Jag tycker att det 
hade varit intressant att även undersöka hur de författare, som på senare tid inte 
tilldelats någon ersättning, eller de som kanske aldrig fått ta del av författarfondens 
pengar ser på biblioteksersättningen. Kanske drog jag en alltför hastig slutsats då jag 
antog att dessa författare överlag inte hade någon större vetskap om hur dagens system 
för biblioteksersättning är utformat?  Faktum kvarstår dock, jag var tvungen att 
avgränsa mig. Skulle jag ha tagit med dessa författare i min undersökning skulle min 
studie ha blivit alltför omfattande. 
 
 
1.4 Teori 
 
I denna del har jag för avsikt att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som jag har 
då jag skriver uppsatsen.  
 
 
1.4.1 Johan Svedjedal och författarnas ekonomiska situation   
 
Litteratursociologen Johan Svedjedal lägger i texten Vem köper den blindes sång? fram 
några intressanta tankar kring svenska författares ekonomiska situation i allmänhet, och 
deras förhållande till biblioteksersättningen. Han menar att biblioteksersättningen med 
sina många författarstipendier då den infördes i Sverige, skapade nya ekonomiska 
förutsättningar för svenska författare, en ny typ av författare, stipendieförfattaren, såg 
härmed dagens ljus. Stipendieförfattaren var mindre beroende av inkomster från 
bokmarknaden eftersom han/hon också får stora litterära inkomster i form av stipendier. 
Tidigare hade nästan alla svenska författare varit marknadsförfattare, vilket innebar att 
de var starkt beroende av inkomsterna från marknaden för att kunna överleva. Enligt 
Svedjedals definition är stipendieförfattaren således en författare som får stora litterära 
inkomster i form av stipendier. Marknadsförfattaren i sin tur är en författare vars 
litterära inkomst nästan helt och hållet består av bokroyalties, författarpenning och 
andra inkomster som är avhängiga på om de svenska bokkonsumenterna intresserar sig 
för hans/hennes verk eller inte.10  
 
I min undersökning delar jag in författarna i mitt urval mellan stipendieförfattare och 
marknadsförfattare och försöker jämföra författarna i de båda grupperna med varandra, 
för att se om man har samma tankar och förutfattade meningar kring fördelningen av 
biblioteksersättningen. Jag väljer att krympa perspektiven något jämfört med Svedjedal 
och tittar på om författarna i mitt urval är stipendieförfattare eller marknadsförfattare 
inom systemet för fördelningen av biblioteksersättningen. Stipendieförfattarna inom 
systemet är då de författare som mottagit någon form av bedömningsgrundat medel 

                                                 
10 Svedjedal (1992), s. 269-270. 
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(garanterad författarpenning, stipendier, pensioner eller bidrag) från författarfonden. 
Marknadsförfattarna i sin tur är de som endast fått biblioteksersättning i form av 
författarpenning. 
 
Svedjedal har också tankar kring hur fördelningen av de bedömningsgrundade medlen 
ser ut. Han menar bland annat att förlagen indirekt avgör vilka författare som ska få del 
av de bedömningsgrundade medlen från författarfonden. Eftersom författarskapets 
kvantitet är något som spelar in då författarfondens styrelse utser mottagare, och 
chanserna att få medel ökar om man har fått några av sina verk utgivna, har förlagen en 
viktig roll. Förlagen agerar grindvakter, anses en författare värd att satsa på från deras 
sida blir han/hon genast mer trolig som mottagare av bedömningsgrundat medel från 
författarfonden. 11  
 
Svedjedal funderar också över hur de bedömningsgrundade medlen fördelas mellan 
olika författarkategorier. Barn- och ungdomslitteratur lånas väldigt mycket på folk- och 
skolbiblioteken. Således drar författare till denna typ av böcker in mycket pengar till 
författarfonden. Men hur stor del av de bedömningsgrundade medlen går till författare 
av barn- och ungdomslitteratur? Svedjedal menar att det inte går att svara på hur medlen 
fördelas mellan olika författarkategorier eftersom stipendieringen inte undersökts i 
någon större skala.12 
 
Litteratur skriven av kvinnor dominerar bland högutlånarna, menar Svedjedal. Han har 
studerat listan över de mest utlånade författarna under 1989 och slår fast att 58 % av 
författarna med över 400 000 utlån under detta år var kvinnor. När det kommer till 
fördelningen av bedömningsgrundat medel är det dock männen som får den största 
delen. Enligt Svedjedal var endast 29 % av de personer som hade garanterad 
författarpenning 1988/89 kvinnor. Eftersom garanterad författarpenning inte endast 
tilldelas författare utan även översättare och illustratörer kan man inte exakt veta hur 
stor del av författarna enbart, som var kvinnor. Svedjedal har således inte de helt 
korrekta siffrorna vad gäller fördelningen mellan manliga och kvinnliga författare. De 
garanterade författarpenningarna fördelas dock så ojämnt mellan kvinnor och män, att 
Svedjedal ändå vågar misstänka att författarfondens medel systematiskt omfördelas från 
kvinnliga författare till manliga.13  
 
Underhållningsförfattare får sällan stipendier fortsätter Svedjedal och stöder sitt 
resonemang på Yngve Lindungs undersökning Lånen, författarna, pengarna: om folk- 
och skolbibliotekens utlåning av skönlitteratur. I denna undersökning förklaras att det 
finns författare vars böcker klassas som underhållningslitteratur som dragit in miljoner 
kronor till stipendiefonden men bara fått en bråkdel åter som stipendietilldelning.14 
 
Jag prövar dessa Svedjedals påståenden mot mitt material, vilket förhoppningsvis kan 
bidra till att vi får klarhet i om olika egenskaper hos författare påverkar fördelningen av 
de bedömningsgrundade medlen. 
 
 

                                                 
11 Svedjedal (1992), s. 274-275. 
12 Ibid, s. 275. 
13 Ibid. 
14 Ibid, s. 272-273. 
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1.4.2 Pierre Bourdieu och det litterära fältet 
 
Enligt den franske sociologen Pierre Bourdieu är författare aktörer på det litterära fältet. 
För att bli framgångsrik på detta fält krävs det att man följer vissa regler. Jag ska nu 
översiktligt försöka att förklara Bourdieus teorier rörande det litterära fältet.15  
 
Ett av de viktigaste begreppen i Bourdieus teorier, symboliskt kapital kan man beskriva 
som ”det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde”.16 
Detta kapital är inte detsamma som ekonomiskt kapital. Bourdieu ägnar sig åt flera 
typer av symboliskt kapital17, bland annat det kulturella kapitalet. Att besitta kulturellt 
kapital innebär, förklarar Donald Broady, att man vet ”tillräckligt mycket om historia, 
kultur, samhällsfrågor och naturvetenskap för att med lätthet röra sig inom den värld av 
teman, frågeställningar, namn, referenser och dagsaktualiteter som kännetecknar livet 
inom de högre klasserna och inom de institutioner som är att räkna med.”18 Det 
kulturella kapitalet finns således främst i människors kroppar som kunskaper, 
erfarenheter, sätt att uppfatta och tänka, att tala och röra sig. Men det kan också bevaras 
i objektiverad eller institutionaliserad form. Man kan till exempel finna det på 
institutioner såsom skolor och universitet eller i böcker och tidskrifter. Vissa sociala 
grupper kan monopolisera dessa objektiverade kulturella tillgångar genom att behärska 
sätten för deras tillägnande. Det kulturella kapitalet är grundat på människors 
trosföreställningar. Exempelvis anses litteraturprofessorn besitta mycket kulturellt 
kapital på grund av att skollärare, bibliotekarier, bokrecensenter etc. har en tro på att 
litteratur är värdefullt. Således måste det kulturella kapitalet erkännas för att det ska 
fungera som kapital, det måste finnas marknader där det tillerkänns värde.19  
 
Bourdieu talar om olika sociala fält. Broady förklarar vad detta begrepp innebär. 
 

Ett socialt fält kan definieras som ett system av relationer mellan 
positioner vilka besättes av människor och institutioner som 
strider om något för dem gemensamt. Ett socialt fält är med andra 
ord en avskild och relativt självständig värld med egna 
inträdeskrav, egna måttstockar för bedömning av framgång och 
fiasko, egna former av belöning och straff etc.20 

 
I denna uppsats har jag för avsikt att studera det litterära fältet. Inom detta fält verkar 
enligt Broady grupper som författare, kritiker, redaktörer, förläggare, läsare etc. Dessa 
tvistar om vad som är god litteratur och vilka som kan anses som goda författare.21 
Meningarna kan vara delade kring dessa frågor men tron på att det man strider om är 
värdefullt, att striden är värt besväret, kan inte ifrågasättas inom fältet. Detta då det är 

                                                 
15 Jag tror att översikter av Bourdieus teorier liknande den som följer, är nödvändiga att ta del av för att 
man helt ut ska förstå Bourdieus smaksociologi, som jag presenterar i avsnitt 1.4.2 och som jag använder 
mig av i uppsatsen. Man får större klarhet i hur författare skapar sig en plats på det litterära fältet och 
finner sin målgrupp (sin smaktyp). En stor anledning till att jag väljer att översiktligt presentera 
Bourdieus teorier innan jag närmare berör hans smaksociologi, är också att jag vill göra läsaren bekant 
med den Bourdieuska begreppsapparaten. 
16 Gesser, Bengt (1991), Förord. Ingår i Bourdieu, Pierre, Kultur och kritik: anföranden, s. 10. 
17 Ibid. 
18 Broady, Donald (1998), Kulturens fält , Kungliga tekniska högskolan. [2003-04-02]. 
19 Ibid. 
20 Broady, Donald (2000), Inledning. Ingår i Bordieu, Pierre, Konstens regler: Det litterära fältets 
uppkomst och struktur, s. 9-10. 
21 Gesser (1997), s. 11. 
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denna croyance (tro) som förenar alla de stridande, både dem som nyligen fått tillträde 
till fältet och de som redan intagit maktpositioner.22  
 
Vill man bli erkänd och igenkänd inom det litterära fältet måste man göra vissa insatser 
och låta sig formas till att bli den man måste för att få vistas inom detta fält. Broady tar 
litteraturkritikern som ett exempel. För att denne ska erkännas inom fältet måste 
han/hon lära sig tillräckligt om tidigare och nuvarande litterära strider för att kunna 
urskilja de rätta frågeställningarna, han/hon måste lära sig att tala, att tänka och vara på 
ett bestämt sätt och måste dessutom ha lärt känna de rätta människorna. Om han/hon 
inte lyckas göra detta blir hans/hennes insatser i spelet obegripliga för de andra 
deltagarna. Han/hon avfärdas som en glad amatör eller landsortskritiker och uppnår 
ingen nämnvärd status. Det litterära fältet tillhör de kulturella fälten. De kulturella 
fälten, förklarar Broady, är sociala fält bundna till kulturen i Bourdieus mening, med 
andra ord den dominerande, auktoriserade, legitima kulturen som vi i Sverige vanligen 
kallar finkultur.23  
 
Det litterära fältet präglas av en vägran att acceptera det kommersiella. Bourdieu 
förklarar att det inom fältet ryms de mest ”anti-ekonomiska” och ”osjälviska” beteenden 
som i ett vanligt ”ekonomiskt”24  universum helt skulle fördömas. Det är inom fältet 
visserligen inte förbjudet att göra vinster, inte ens ”ekonomiska”, men dessa måste 
göras på rätt sätt.25 Man delar upp fältets producenters strategier mellan två ytterligheter 
som egentligen aldrig uppnås: ”den fullkomliga och cyniska underkastelsen under 
efterfrågan och den absoluta självständigheten gentemot marknaden och dess krav”.26 
De som ansluter sig till den sistnämnda av dessa strategier är inriktad på att öka sitt 
symboliska kapital (sitt kulturella kapital) på fältet. Ansluter man sig till den första 
strategin ser man handeln med kulturella varor som vilken handel som helst. Således 
prioriterar man spridningen och anpassar sig till kundernas redan befintliga 
efterfrågan. 27 De producenter som satsar på denna strategi utestänger sig därigenom från 
de möjligheter som står öppna för dem som inser, att det enda nyttiga och effektiva 
kapitalet inom fältet är det som kallas prestige och auktoritet, och att man kan göra 
vinster av sin brist på vinstintresse. Det handlar inom det litterära fältet om att göra sig 
ett känt och erkänt namn och på så vis skaffa sig konsekrationskapital vilket bland annat 
innebär att man kan konsekrera (skänka värde åt) föremål och personer. Härigenom kan 
man sedan ta hem vinster.28 
 
Förnekandet av ”ekonomiskt” intresse som genomsyrar det litterära fältet är inte något 
verkligt förnekande. Bourdieu tar förläggaren som exempel och förklarar att han/hon 
måste uppvisa en kombination av realism och övertygelse. Med andra ord, han/hon 
måste ge med sig för vissa ”ekonomiska” krav för att förlaget ska gå runt, men 
samtidigt låta sin personliga övertygelse avgöra vad han/hon vill ge ut.29  

                                                 
22 Broady, Donald & Palme, Mikael (1986), Utgivarnas förord. Ingår i Bourdieu, Pierre, 
Kultursociologiska texter, s. 15. 
23 Broady (2000), s. 10. 
24 När Bourdieu skriver ekonomi inom citationstecken menar han ”ekonomi” i ekonomernas inskränkta 
betydelse. Jag kommer att följa hans exempel i detta avsnitt. 
25 Bourdieu, Pierre (1986), Produktionen av tro. Ingår i Kultursociologiska texter, urval av Broady, 
Donald & Palme, Mikael,  s. 148. 
26 Bourdieu, Pierre (2000), Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, s. 215. 
27 Ibid, s. 216. 
28 Bourdieu (1986), s. 149. 
29 Ibid, s.149-150. 
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Vem skapar ett verks värde? frågar sig Bourdieu. Är det författaren, förläggaren eller 
kanske teaterdirektören? Han besvarar sin egen fråga med att det är många aktörer som 
tillsammans hjälps åt. Många vilseleds enligt honom att tro att upphovsmannen, det vill 
säga författaren, ensam är förutsättningen för ett verks värde, men så är det inte. 
Förläggaren som gör affär av verket och för ut det på marknaden genom att publicera 
det konsekrerar det (skänker det värde). Ju mer konsekrerad förläggaren själv är, desto 
kraftigare kan han/hon konsekrera verket. Genom att proklamera värdet av ett verk 
satsar förläggaren sitt symboliska kapital och riskerar följaktligen att förlora detta om 
han gör ”fel”. På detta vis förs författaren in i konsekrationscykeln. Bourdieu jämför 
litteraturen med en exklusiv klubb som man endast får träda in i om klubbens 
prestigefyllda gudfäder (förläggarna, recensenterna etc.) har förbarmat sig över en. 
Dessa gudfäders auktoritet grundas på deras anseende, som enbart existerar i relation till 
produktionsfältet i dess helhet, således i relation till författare, förläggare, kritiker och 
kunder.30 Man kan se auktoritet som ”en kredit hos en samling agenter, som utgör desto 
mer värdefulla ’förbindelser’ ju större deras egen kredit är”.31 
 
Som jag tidigare nämnt kan man dela upp det litterära fältets producenter mellan två 
poler. Vid den ena polen grundar sig produktionen på ett förnekande av ”ekonomi” och 
vinster, medan man vid den andra polen anpassar sig till den befintliga efterfrågan för 
att därmed försäkra sig om vinster. Bourdieu kallar dessa två typer av produktion för 
icke-kommersiell och kommersiell, och tillägger att man på det litterära fältet vanligen 
benämner dem ”riktig” konst och ”kommersiell”. Den icke-kommersiella polen kan i 
sin tur delas upp mellan en konsekrerad och en avantgardistisk sida. De konsekrerade 
producenterna är de som för tillfället dominerar produktionsfältet med det symboliska 
kapital de under tidigare strider på fältet samlat på sig. Den avantgardistiska sidan består 
av nykomlingar som vill dra till sig de kunder som de konsekrerade producenterna har. 
Med nya produkter (exempelvis nyskapande litteratur) eller nya producenter 
(exempelvis författare) lockar man publiken bort från de konsekrerade, etablerade 
producenterna och tenderar att beröva dessa deras anseende. De dominerande gör allt 
för att bevara det rådande läget på fältet, de vill befästa status quo medan 
nykomlingarna, de dominerade ifrågasätter den nuvarande situationen. 32 
 
 
1.4.3 Bourdieus smaksociologi 
 
Pierre Bourdieu har undersökt det franska folkets kulturvanor och menar att man kan 
dela in människorna i tre olika smaktyper. Han har föreställningen att utbildningsgrad 
och social bakgrund avgör vilken typ av kulturell verksamhet som man föredrar, med 
andra ord vilken smaktyp man tillhör.   
 
De tre smaktyperna är: 
 

• Den legitima smaken. Personerna som tillhör denna smaktyp hänger sig åt de 
redan erkända och legitima verken. Litterära verk som de läser är framför allt 
sådana som hyllas av litteraturkritiker. Bourdieu menar att intresset för sådana 
verk ökar ju mer man utbildar sig. Således är personerna som tillhör denna 
smaktyp de mest välutbildade av de tre smaktyperna.  

                                                 
30 Bourdieu (1986), s. 151-154. 
31 Ibid, s. 154-155. 
32 Ibid, s. 161-167. 
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• Den folkliga smaken. Tillhör denna smaktyp gör de människor som framför allt 
uppskattar så kallade ”lättare” konstnärliga verk. Litteratur som dessa personer 
läser och tycker om är antingen så vitt utbredd att den mist allt sitt värde på det 
litterära fältet, eller skriven utan några som helst konstnärliga ambitioner. 
Personer som tillhör denna smaktyp är ofta lågutbildade. 

 
• Någonstans mitt emellan de två motpoler som den legitima smaken och den 

folkliga smaken utgör, finns de människor som tillhör den smaktyp som 
Bourdieu kallar medelsmaken. Personer som tillhör denna grupp hyllar både de 
mindre verken från den högre konstnärliga skolan och de större verken från den 
lägre konstnärliga skolan. Denna smak är vanligast bland personer tillhörande 
samhällets medelklass.33    

 
Jag vill i denna uppsats få klarhet i om författares status på det litterära fältet påverkar 
fördelningen av de bedömningsgrundade medlen. Smaktypstillhörighet och status på det 
litterära fältet går hand i hand på så vis att författare inom en smaktyp har ungefär 
samma status. Således blir jag då jag placerar in författare i de olika smaktyperna 
samtidigt klar över deras placering på det litterära fältet. 
 
I sin text ’Den skjebnesvangre stormaktsgravitasjon er allerede under full utvikling...’: 
Bibliotekene som redskap i et litteraturpolitisk prosjekt studerar Cecile Naper den 
norska inköpsordningen och tar hjälp av Bourdieus smaksociologi. Syftet med den 
norska inköpsordningen är att stärka utgivningen och läsningen av norsk skönlitteratur. 
Man siktar på kvalitet, variation och bredd. Naper studerar de skönlitterära böckena för 
vuxna på biblioteksstatistikens topp 1000 och placerar in dem i de tre smaktyperna, för 
att bli klar över vilken typ av smak som regerar i Norge. Lyckas inköpsordningen med 
sin intention att få de norska läsarna att bredda och variera sitt läsande och att läsa mer 
kvalitetslitteratur? frågar hon sig. 34  
 
Naper menar att den årliga utdelningen av kritikerpriser är ett bra exempel på ett 
institutionaliserat uttryck för den legitima smaken. Med andra ord accepteras de 
författare som tilldelats sådana priser i den rena smaken. Ett likadant institutionaliserat 
uttryck för medelsmaken är de norska popularitetsprisen Bokhandlarprisen, vars 
mottagare utses av landets bokhandelsanställda.35  
 
Både den legitima smaken och medelssmaken söker sig till de litterära produkter och 
det kretslopp där det finns kulturellt kapital att hämta. Sådant kapital bryr man sig inte 
nämnvärt om i den folkliga smaken. Naper skriver att man i denna smaktyp vill att 
litteraturen ska vara tydlig, ingenting ska överlåtas till fantasin. Man tar avstånd från 
litterära experiment och allt som distanserar sig från fastslagna konventioner (med 
hänsyn till intrig osv.). Det enda viktiga är egentligen att man kan identifiera sig med 
karaktärerna i verken. Exempel på litteratur som tilltalar personer ur den folkliga 

                                                 
33 Bourdieu, Pierre (1979/1995), Distinksjonen, s. 56-60. 
34 Naper, Cecile (2001), ”Den skjebnesvangre stormaktsgravitasjon er allerede under full utvikling…”: 
Bibliotekene som redskap i et litteraturpolitisk prosjekt. Ingår i Audunson, Ragnar Andreas & Lund, Niels 
Windfeld, ed. Det siviliserte informasjonssamfunn: Folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en digital 
tid, s. 227. 
35 Ibid, s. 228-229. 
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smaken menar Naper är sådana verk som man finner i kiosker, snabbköp och på 
bensinstationer.36 
 
Jag tar i min uppsats hjälp av Bourdieus smakssociologi, på ett liknade sätt som Naper 
gör i sin text, och placerar in författare i de olika smaktyperna. Det bör dock påpekas att 
jag inte använder mig av samma parametrar som Naper vid inplaceringen.  
 
 
1.5 Metod och material 
 
I detta avsnitt beskriver jag den metod jag använt mig av i uppsatsen, vidare förklarar 
jag hur jag gick till väga då jag utformade enkäten samt hur jag gjorde mitt urval. 
Avsnittet avslutas med en redogörelse för det material jag har använt mig av.  
 
 
1.5.1 Metodval 
 
Den metod jag har valt att använda mig av är kvantitativ med kvalitativa inslag. En 
kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder är inte alls ovanlig. Jan Trost 
menar till och med att nästan inga av de studier som görs inom beteende- och 
samhällsvetenskaperna enbart är kvantitativa. Praktiskt taget alltid är de blandformer 
och har således kvalitativa inslag. 37 Man kan se stora fördelar i sådana kombinationer av 
metoder. Holme och Solvang menar exempelvis att metoderna kompletterar varandra 
och således ger varandra styrka.38 
 
Min studie går ut på att jag gör en enkätundersökning, en typisk kvantitativ metod. Då 
vissa av de frågor jag ställer i den postenkät jag skickar ut är ganska komplexa, vill jag 
dock att de svarande ibland utvecklar sina svar. Ett kryss i en ruta anser jag, ger mig för 
lite information kring enkätens mer komplexa frågor. Således väljer jag att lämna några 
rader under var och en av dessa frågor för de svarande att uttrycka sig fritt på. Att 
sådana frågor, som uppmanar till mer kvalitativa svar, förekommer i enkäten innebär 
per automatik att min studie får kvalitativa inslag. Jag använder mig också, i många av 
de övriga frågorna av kvalitativa variabler. Körner och Wahlgren beskriver sådana  
variabler som icke-numeriska. Således besvaras inte frågorna med siffror, vilket skulle 
ha varit fallet om jag använt kvantitativa variabler och exempelvis frågat efter ålder i år, 
kroppslängd i centimeter eller varför inte frånvarodagar från arbetet. Vid användning av 
kvalitativa variabler placeras de svarande istället in i olika kategorier och klasser efter 
den egenskap eller variabel som studeras. Körner och Wahlgren exemplifierar med att 
förklara att man i en partisympatiundersökning klassar de svarande som 
socialdemokrater, moderater, vänsterpartister etc.39 Det ska dock nämnas att man vid 
bearbetningen av svaren på dessa frågor, kvantifierar dem på ett enkelt sätt och 
omvandlar svarsalternativen till siffror och mängder som kan användas vid enklare 
statistiska beräkningar. 
 

                                                 
36 Naper (2001), s. 229. 
37Trost, Jan (2001), Enkätboken, s.19. 
38 Holme & Solvang (1997), s. 76. 
39 Körner, Svante & Wahlgren, Lars (1998), Statistiska metoder, s. 15. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att jag använder en kombination av kvantitativ och 
kvalitativ metod både under insamlingen och analysen av informationen, en metod som 
jag både tror och hoppas ska ge mig ett tillfredsställande resultat.  
 
Det finns både för- och nackdelar med att skicka ut postenkäter jämfört med att göra 
intervjuer. Körner och Wahlgren skriver att man genom att använda sig av postenkäter 
snabbt kan nå ett stort antal personer utan att det behöver kosta alltför mycket. De 
svarande kan i lugn och ro sätta sig ner med enkäten och påverkas inte av någon 
intervjuare. Utformningen av postenkäterna kan dock skapa problem och missförstånd. 
Frågorna måste vara utformade på ett sådant sätt att de svarande lätt förstår dem. Det 
finns ju ingen intervjuare till hands som närmare kan förklara vad som åsyftas. Ett annat 
problem med postenkäter är att man aldrig säkert kan veta om rätt personer har besvarat 
dem, det kan ju i stort sett vara vem som helst i den utvaldes omgivning. Vidare är 
risken för svarsbortfall tämligen överhängande med denna metod.40 
 
I och med att jag gör en enkätundersökning arbetar jag i min studie med standardiserade 
frågor. Med detta menas, att samma frågor och samma svarsalternativ ges till alla dem 
som medverkar i undersökningen.  Då man använder sig av sådana standardiserade 
frågor går svaren lätt att generalisera. Man arbetar i en mycket mindre grad med 
standardiserade frågor vid kvalitativa undersökningar än vad man gör vid kvantitativa. 
Detta leder till att informationen i kvalitativa undersökningar ofta blir spretig och inte 
särskilt enhetlig. Informanterna ges möjlighet att ta ut svängarna och tala mer än 
generellt om sin situation, vilket kan vara intressant, men tolkningen riskerar därmed att 
inte bli entyd ig. Man kan säga att informationen som man får, då man använder en 
metod som främst är kvantitativ, och i vilken man nyttjar standardiserade frågor, är 
ytligare än den man får då man använder en mer kvalitativ metod, men har en mer exakt 
form. Ett problem med att använda sig av standardiserade frågor är att man inte kan 
förändra eller ta bort frågor som man, efter att ha fått in en del svar, inser är illa ställda 
eller irrelevanta.41 
 
En stor fördel med att använda sig av en till största delen kvantitativ me tod är att man 
har möjlighet att koncentrera sig på ett förhållandevis stort antal enheter. Med en 
kvalitativ metod är man mer begränsad vad gäller antalet enheter. I min studie vill jag 
att mitt urval ska vara så representativt för gruppen i helhet som möjligt. Därför vill jag 
få med en så stor del av helheten som jag rimligtvis kan. Genom att använda mig av en 
kvantitativ metod får jag ta del av cirka 70 personers tankar kring fördelningen av 
biblioteksersättningen, utan att arbetet blir för krävande för mig ekonomiskt eller 
tidsmässigt. Hade jag inriktat mig mer på en kvalitativ metod (låt oss säga att jag valde 
att göra djupintervjuer) hade jag visserligen mer på djupet fått veta vad var och en av de 
tillfrågade ansåg, men på grund av det tidskrävande tolkningsarbete som en sådan 
metod för med sig, skulle jag på sin höjd möjligen hinna med 10 intervjuer. 
 
För att skapa en bakgrund till uppsatsen har jag gjort litteraturstudier. Att jag skulle göra 
sådana studier kändes redan från början självklart. Ska man göra en undersökning av 
något slag, krävs det att man vet vad som tidigare skrivits om det ämne man har för 
avsikt att studera. Detta dels för att man inte ska riskera att göra en undersökning som 
nyligen redan gjorts, men framför allt för att öka sin kunskap om ämnet. För att en 

                                                 
40 Körner & Wahlgren (1998), s. 11. 
41 Holme & Solvang (1997), s. 80-81. 
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uppsats ska bli bra krävs det enligt mig att man gör en mängd djupdykningar ner i det 
ämne uppsatsen behandlar.  
 
 
1.5.2 Enkätens utformning 
 
När jag utformade enkäten och konstruerade dess frågor utgick jag från uppsatsens 
frågeställningar. Jag funderade över vilka frågor som var nödvändiga att ställa för att 
uppsatsens syfte skulle uppfyllas.42 När jag efter ihärdigt arbete ansåg mig vara nöjd 
med enkätens utformning, kontaktade jag Författarcentrum väst som fungerar som 
kontaktförmedling för ett stort antal västsvenska författare. Jag frågade om man där 
skulle kunna tänka sig att vidarebefordra provenkäter till ett antal författare. Detta hade 
man vänligheten att vilja göra. Enkäter skickades ut till 12 författare som alla var 
mycket välvilligt inställda till mitt arbete, och kom med synpunkter på enkäten. Utifrån 
dessa synpunkter gjorde jag vissa ändringar i enkäten, framför allt handlade det om att 
utveckla vissa frågor så att de blev mer klara och lättförståeliga.  
 
Jag var nöjd med enkäten då jag skickade iväg den till författarna i mitt urval. Vad jag 
inte visste var dock att det förekom ett faktafel i en av enkätfrågorna. I den fråga som 
handlar om de avtrappningsregler som författare som lånas ut mycket berörs av, har jag 
uppgivit fel siffror. Jag påstår i samband med frågan att avtrappningen börjar vid  
100 000 lån. Detta är en uppgift som inte stämmer, avtrappningen börjar inte vid  
100 000 lån utan vid 200 000 lån. Att detta fel uppstod berodde på att uppgifterna på 
författarfondens hemsida och i förordningen om Sveriges författarfond (1969:652) inte 
var riktiga. Genom författarfondens Jesper Söderström fick jag veta att 
avtrappningsförändringen från 100 000 lån till 200 000 lån trädde i kraft redan 2002, ett 
år innan enkäten skickades ut. Man hade på författarfonden hemställt hos regeringen om 
ändringen redan 2001, men hösten 2002 hade regeringen ännu inte fattat något beslut, 
trots att man uttalat sig positivt i ärendet. På författarfonden beslutade man då att ändå 
fastställa ersättningen till berörda upphovsmän i enlighet med de föreslagna 
avtrappningsförändringarna, helt i linje med vad som står i fondförordningen 6 §. Man 
ville dock vänta med att officiellt ändra några uppgifter till dess att regeringen fattade 
ett beslut. Eftersom detta dröjde var inte uppgifterna korrekta då jag utformade och 
skickade ut enkäterna.  
 
Att uppgifterna i frågan är felaktiga kan innebära att författarna svarar på ett annat sätt 
än vad de skulle ha gjort om uppgifterna hade varit korrekta. På grund av detta faktum 
kan jag inte använda mig av frågan. 
 
    
1.5.3 Population och urval 
 
Körner och Wahlgren förklarar att varje statistisk undersökning syftar till att ge 
kunskaper om en population, och att populationen består av en mängd individer.43 Min 
population i denna studie består av de författare som under utlåningsåret 2001 
tilldelades författarpenning. För att definiera denna population tog jag hjälp av det 
register som Författarfonden förfogar över och som listar de författare som tilldelats 

                                                 
42 Uppsatsens syfte och frågeställningar presenteras i avsnitt 1.2. 
43 Körner & Wahlgren (1998), s. 11 
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författarpenning under ett visst år. Att jag valde år 2001 beror på att jag ville ha med 
författare i min undersökning som relativt nyligen tilldelats biblioteksersättning. Då jag 
blev klar över att det senaste registret som man färdigställt på författarfonden var över 
de personer som under 2001 tilldelats författarpenning, kändes det riktigt att använda 
mig av detta. 
 
Man kan lätt få uppfattningen av att jag genom mitt val av urvalsram främst skulle få 
med marknadsförfattare i mitt urval och att stipendieförfattarna skulle lysa med sin 
frånvaro. Jag insåg dock att så inte skulle bli fallet eftersom jag visste att många av de 
författare som under ett år tilldelas författarpenning, även har tagit del av fondens 
bedömningsgrundade medel, antingen under samma år eller vid något tidigare tillfälle. 
 
När jag skulle göra urvalet insåg jag att jag hade två alternativ, jag kunde låta 
personalen på författarfondens kansli sända mig registret i pappersform, eller be dem 
göra urvalet utifrån det elektroniska register som de förfogar över. Jag bestämde mig för 
det andra alternativet som jag insåg skulle vara mycket mindre tidskrävande än det 
första. Jag var väl införstådd med att detta val kunde innebära att jag skulle få problem 
med att kontrollera hur urvalet gjordes. Efter att ha diskuterat frågan med min 
handledare stod det dock klart för mig, att detta problem kunde avvärjas bara jag gav 
noggranna instruktioner till personalen på författarfondens kansli som skulle göra 
urvalet. När jag nedan beskriver hur jag har gjort mitt urval innebär detta således inte 
hur jag personligen har gjort urvalet, snarare hur jag har kommit överens med 
personalen på författarfondens kansli om att de skulle göra urvalet. 
 
Jag förstod att jag genom att använda det ovan omskrivna registret som min urvalsram 
riskerade att få vissa täckningsfel i undersökningen. Registret innehåller nämligen i sitt 
utförligaste skick förutom författare två grupper, översättare och bokillustratörer för 
rena bilderböcker, som jag i görligaste mån försökte sålla bort från mitt urval. Med 
översättare menar jag sådana personer som under år 2001 endast tilldelats 
översättarpenning. Dessa kunde man plocka bort från registret på författarfondens 
kansli. Detsamma gällde de avlidna författare som fanns med i registret, vilka jag heller 
inte ville ha med i mitt urval. Bokillustratörerna var ett större problem, denna grupp 
kunde jag inte få hjälp från Författarfondens sida med att plocka bort ur registret. 
Risken var därför överhängande att någon ur denna grupp skulle komma med i mitt 
urval, vilket skulle innebära övertäckning. Denna risk minimerade jag dock genom att 
ha med en fråga i min enkätundersökning som gav mig svar på vilka som tillhörde 
gruppen författare och vilka som tillhörde övriga grupper. Således behövde jag bara, allt 
eftersom jag upptäckte individer tillhörande övriga grupper, såsom bokillustratörer, 
sortera bort dem. 
 
Min enkätundersökning omfattar 70 personer till vilka jag per post skickar enkäterna. 
Dessa 70 personer sållade jag ut från min urvalsram genom att göra den typ av enkelt 
slumpmässigt urval som Körner och Wahlgren kallar för systematiskt urval. Detta är ett 
sätt att göra ett enkelt slumpmässigt urval på, om individerna i populationen som i mitt 
fall, är slumpmässigt numrerade.44 
 
Att ha med 70 personer i min undersökning hade jag sedan tidigare ansett var lagom, då 
ett större urval skulle vara för krävande för mig, både tidsmässigt och ekonomiskt. Ett 

                                                 
44 Körner & Wahlgren (1998), s. 19-20. 
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mindre urval var det heller aldrig tal om, jag ville ju göra en så omfattande 
undersökning som möjligt.  I författarfondens alfabetiskt ordnade register fanns det 
sammanlagt 4259 personer som under 2001 tilldelats författar- och/eller 
översättarpenning. Jag började med att plocka bort de som enbart tilldelats 
översättarpenning samt de avlidna författarna. När dessa båda grupper var bortplockade 
från min urvalsram bestod denna av 2821 personer. Jag insåg då att ungefär var 40:e 
person skulle vara med i mitt urval och valde därför slumpmässigt ut en av individerna 
mellan 1-40. Sedan var det bara att utgå ifrån denna individ och plocka ut var 40:e 
person till dess att mitt urval bestod av 70 personer. 
 
 
1.5.4 Material och tidigare forskning 
 
För att ge både mig och läsare av min uppsats tillräcklig information kring det område 
som min uppsats berör, ansåg jag att uppsatsen måste innefatta en förhållandevis väl 
tilltagen bakgrundsdel. I denna bakgrundsdel skulle jag beskriva hur och varför 
biblioteksersättningen infördes i Sverige, och hur systemet för fördelningen av den har 
förändrats under det halva sekel som biblioteksersättningen har funnits. Jag ville vidare 
fastställa hur viktig biblioteksersättningen idag är för svenska författare genom att 
studera förhållandena på bokmarknaden och granska författarnas ekonomiska situation. 
 
Delar av det material som jag använt mig av vid arbetet med min uppsats bakgrundsdel 
kommer nu att presenteras och framförallt källkritiskt diskuteras. Jag tar också i detta 
avsnitt upp den tidigare forskning som finns på området som min uppsats berör. 
Litteratur som behandlas grundligt i mitt teoriavsnitt tar jag inte upp här. Innan jag går 
in närmare på litteraturen vill jag dock först beskriva hur jag har sökt information till 
min uppsats.  
 
Min tanke med uppsatsen var att jag i den endast skulle behandla den svenska 
biblioteksersättningen. Således valde jag att inte vidare studera litteratur som jag fann 
främst beröra andra länders system. Då jag sökte i databaser som LISA och nordiskt 
BDI-index visade sig att de allra flesta träffarna kunde sållas bort eftersom de inte 
handlade om den svenska biblioteksersättningen. Efter att ha gått igenom flera databaser 
innefattande artiklar och avhandlingar inom biblioteks- och informationsvetenskap utan 
att nå några vidare resultat, valde jag att närmare studera den forskning som bedrivits på 
högskolor och universitet i Sverige. Jag gick således in på högskolornas hemsidor vilket 
resulterade i att jag fann en magisteruppsats av viss  relevans skriven på Högskolan i 
Borås. 
 
Libris var till stor nytta vid mitt sökande. Här fann jag större delen av den litteratur jag 
senare kom att använda mig av. Eftersom Högskolan i Borås har ett så digert utbud av 
litteratur inom Biblioteks- och informationsvetenskap fann jag så gott som all relevant 
litteratur där och behövde såldes inte göra några fjärrlån. Källförteckningarna till de 
verk som jag fann vid min första informationssökning ledde mig fram till ytterligare 
intressant och användbar litteratur. 
 
De artiklar jag använt mig av i uppsatsen fann jag via artikeldatabaserna Artikelsök och 
Mediearkivet. Motioner, propositioner och lagar har jag funnit via riksdagens hemsida. 
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En viss del av det material som jag har använt mig av i uppsatsen kan behöva beröras 
lite närmare och diskuteras ur en källkritisk synpunkt. Till att börja med har jag i arbetet 
med uppsatsen tagit hjälp av ett antal SOU:er (Statens offentliga utredningar). När jag 
skulle bli klar över hur systemet för fördelningen av biblioteksersättningen var utformat 
vid införandet, valde jag exempelvis att använda mig av Bokutredningen (1952:23). 
SOU:er är kommittéarbeten vars syfte är att ge regeringen ett bra beslutsunderlag. När 
man på ett departement tillsätter en utredning, utformar man samtidigt direktiv som ska 
följas under utredningsarbetet. I direktiven förklaras det närmare vad som ska utredas, 
vilka områden och frågor utredningen ska titta närmare på, och vilka man inte ska 
beröra. Således är utredningarna förhållandevis styrda och man bör därför vidta ett viss 
mått av försiktighet när man använder dem som källor. I utredningarna presenteras 
tidigare forskning inom de områden som de behandlar. Det är dock inte ovanligt att den 
tidigare forskningen i någon mån är otillräcklig. I dessa fall gör man ofta egna 
undersökningar. Som läsare bör man betrakta dessa undersökningar och resultatet av 
dessa med samma källkritiska ögon som man granskar annan forskning med.  
 
Jag upptäckte att det fanns två jubileumsskrifter som kunde anses vara relevanta för mitt 
arbete, Jan Gehlins Floden och virvlarna: Linjer och episoder ur hundra års 
författarfacklig historia och Björn Juléns Att skriva och ändå leva: 1893-1968, Sveriges 
författareförening under 75 år. Även användandet av dessa båda verk insåg jag var 
problematiskt ur en källkritisk synpunkt. Framför allt finns det en risk att Sveriges 
författareförenings insatser skönmålas något i verken. Verkens författare är nämligen 
partiska i så mån att de båda länge har varit medlemmar i Författarförbundet (tidigare 
Sveriges författareförening), Jan Gehlin har dessutom under en längre tid varit 
ordförande för detta förbund. 
 
Det finns inte mycket forskning som på något vis behandlar den svenska 
biblioteksersättningen. Riktar man in sig mer än så och endast tar sikte på sådan 
forskning som studerar fördelningen av denna ersättning, är det uppenbart att man hittar 
ännu mindre relevant forskning. Jag har endast hittat ett fåtal arbeten av värde.  
 
I statsvetaren Li Bennich-Björkmans avhandling Statsstödda samhällskritiker behandlas 
relationerna mellan författare och staten under 1900-talet. Hon resonerar och har teorier 
kring varför biblioteksersättningen infördes samt hur den fick den utformning som den 
idag har.  
 
De kapitel som främst är relaterade till min uppsats är kapitel åtta och nio. I kapitel åtta 
redogör Bennich-Björkman för författarfondens konstruktion och beskriver 
utvecklingen av denna. Bland annat klargörs för på vilket sätt biblioteksersättningens 
grundbelopp och dess avtrappningsregler har förändrats, samt hur proportionen mellan 
författarpenningsdelen och den fria delen genom åren växlat. Kapitlet berör även de 
diskussioner som emellanåt förts kring författarfonden. 45  
 
I kapitel nio presenterar Bennich-Björkman resultatet av en undersökning som hon 
gjort. I denna undersökning har hon ställt frågor till vid tidpunkten verksamma 
ledamöter samt före detta ledamöter i författarfondens styrelse, för att få veta hur arbetet 
i styrelsen går till, hur ansvarsfördelningen ter sig samt vilka fördelningskriterier som 
faktiskt tillämpas vid stipendiefördelningen. Jag tänker inte gå in djupt på vad Bennich-

                                                 
45 Bennich-Björkman (1991), s. 246-267. 
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Björkman kom fram till i sin undersökning, jag nöjer mig med att redogöra för vad som 
utifrån undersökningen kan sägas om fördelningskriterierna. Ledamöterna menade att 
de vid fördelningen såg till att såväl författare till skönlitteratur som fackförfattare och 
barn- och ungdomsförfattare fick del av medlen. Vidare ansåg de det viktigt att 
författarna som tilldelades medel var produktiva. Dels skulle de ha fått ett antal böcker 
utgivna, men det ansågs också betydelsefullt att de fortsättningsvis var produktiva. Man 
menade att det var svårt att komma i åtanke för stipendier om det hade gått några år 
sedan den senaste boken. I viss mån tog ledamöterna hänsyn till de sökandes 
ekonomiska situation vid fördelningen, detta var dock ingen avgörande faktor enligt 
många ledamöter. Så mycket viktigare var det då att stipendiemottagarna hade skrivit 
verk av kvalitet. Bennich-Björkman uttolkar ledamöternas syn på kvalitet och förklarar 
att man överlag är kritiska till populärlitteratur och istället vurmar för så kallad 
budskapslitteratur. Denna typ av litteratur kan definieras som litteratur vilken ”utgör ett 
personligt dokument och är uttryck för en ärlig känsla eller övertygelse hos 
författaren.”46  
 
Litteraturvetaren Yngve Lindung studerar i texten Lånen, författarna, pengarna – om 
folk- och skolbibliotekens utlåning av skönlitteratur 1985 års utlåningssiffror som 
Statistiska centralbyrån har fastställt på uppdrag av Sveriges författarfond. Han för 
många intressanta diskussioner kring dessa siffror. Mest relevant för min uppsats är 
dock resonemanget han för kring fördelningen av författarfondens stipendier och de 
övriga bedömningsgrundade medlen. Lindung förklarar att det 1985 endast var ett par 
hundra svenska författare, de mest utlånade, som tillförde den övervägande delen av de 
medel som sedan fördelades utifrån bedömning. Dessa författare skrev framförallt 
romaner och novellsamlingar.47  
 
När Lindung tittade närmare på roman- och novellitteraturen (svenska originalverk och 
översättningar) kunde han slå fast att lån av underhållningslitteratur och litterärt enklare 
böcker tillförde fonden mer pengar än lån av kvalitetslitteratur. Enligt Lindung lånades 
svensk kvalitetslitteratur ungefär lika mycket som svensk underhållningslitteratur, men 
av den översatta roman- och novellitteraturen var underhållningslitteraturen mycket mer 
populär bland låntagarna än kvalitetslitteraturen. 48 Uppdelningen av verk mellan 
underhållningslitteratur och kvalitetslitteratur gjorde Lindung främst genom att studera 
litteraturhandböcker och dagspress. Hur en författare omnämns här blir i Lindungs 
undersökning avgörande för om hans/hennes verk ska ses som underhållningslitteratur 
eller kvalitetslitteratur. Vidare spelar ett verks genretillhörighet in då Lindung bedömer 
ett det, han menar att verk inom vissa genrer alltid är underhållningslitteratur.49 
 
Lindung förklarar att litteratur för barn- och ungdomar lånas ut väldigt mycket. Hade 
inte barn (särskilt förskole-, låg- och mellanstadiebarn) lånat böcker på landets 
bibliotek, hade alltför lite pengar placerats i solidaritetsfonden50, och hela det 
ekonomiska trygghets- och stödsystemet hade fallit ihop.51  
 

                                                 
46 Bennich-Björkman (1991), s. 268-289. 
47 Lindung, Yngve (1989), Lånen, författarna, pengarna: om folk- och skolbibliotekens utlåning av 
skönlitteratur, s. 21. 
48 Ibid, s. 21-24. 
49 Ibid, s. 39-40. 
50 I solidaritetsfonden placeras alla de medel som fördelas utifrån bedömning. 
51 Lindung (1989), s. 28-29. 



 19 
 

De författare som bidragit med mest medel till solidaritetsfonden söker sällan stöd från 
denna fond menar Lindung, och om de söker tilldelas de sällan. Istället är det deras 
kollegor som lånas och säljs mindre som främst får medel från solidaritetsfonden. 
Lindung är försiktig med att utifrån sin undersökning dra några direkta slutsatser kring 
hur medlen från solidaritetsfonden  fördelas. Han vågar dock påstå att medlen i denna 
fond omfördelas från författare som skriver underhållningslitteratur för vuxna till 
kvalitetsförfattare. Underhållningslitteraturen bidrar genom sina många utlån till större 
delen av solidaritetsfondens medel, men det är främst kvalitetsförfattare, tror Lindung, 
som tilldelas stipendier och liknande från denna fond.52 Jag kommer att anknyta till 
detta Lindungs resonemang i uppsatsens resultatdel. 
 
Veronica Mattssons magisteruppsats Framväxten av en svensk biblioteksersättning 
2002:95 skriven på Bibliotekshögskolan i Borås belyser hur man på en nationell, statlig, 
politisk nivå diskuterade frågan om en biblioteksersättning mellan åren 1934 och 1956. 
Uppsatsen är mycket intressant, men eftersom jag inte ansåg det relevant, att i min 
uppsats mer än ytligt beröra det som föranledde tillkomsten av biblioteksersättningen, 
valde jag att inte använda den som källa till min uppsats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Lindung (1989), s. 32-33. 
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1.6 Disposition 
 
Jag har så här långt givit en kort bakgrund till det specifika problemområde som 
uppsatsen behandlar, och presenterat uppsatsens problem, syfte och frågeställningar. 
Vidare har jag beskrivit hur jag har valt att avgränsa uppsatsen. 
 
Mina teoretiska utgångspunkter har presenterats. Jag har redogjort för 
litteratursociologen Johan Svedjedals teorier kring svenska författares ekonomiska 
situation och deras förhållande till biblioteksersättningen. Dessutom har jag berört den 
franske sociologen Pierre Bordieus teorier om det litterära fältet, och tittat närmare på 
hans smaksociologi. 
 
Vidare har jag redogjort för den metod som jag använt mig av. Jag har kommenterat en 
del av det material som kommit till användning i uppsatsen samt presenterat den 
forskning som finns inom det område där min uppsats rör sig. 
 
I kapitel 2 följer en bakgrund i vilken jag presenterar biblioteksersättningens tillkomst 
och utveckling. 
 
Sedan följer kapitel 3 i vilket jag beskriver författarnas situation. Jag presenterar 
villkoren på dagens svenska bokmarknad samt redogör för inkomstkällor som finns att 
tillgå för svenska författare av idag. 
 
I kapitel 4 presenterar jag resultatet av den enkätundersökning som jag gjort. Detta 
kapitel innefattar även analyser av de svar som jag har fått in genom enkäterna. 
 
Jag knyter i kapitel 5 samman trådarna genom att besvarar i mina frågeställningar och 
göra övergripande tolkningar av resultatet. Samtidigt funderar jag också över vilken 
vidare forskning som kan göras inom det område som min uppsats behandlar. 
 
En sammanfattning av uppsatsen följer samt en litteraturförteckning. Härefter 
presenteras den enkät som jag har sänt ut i en bilaga. 
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2. Biblioteksersättningens tillkomst och utveckling 
 
Redan kring år 1920 hade, enligt Bennich-Björkman, röster börjat höras som ansåg att 
författare hade rätt att kräva ersättning för att folkbiblioteken kostnadsfritt lånade ut 
deras verk. Visserligen tilldelades författarna en mindre summa pengar genom 
statsstipendier, men omfattningen av detta stöd var begränsat och endast ett fåtal fick ta 
del av det. Dessutom hade författarna tröttnat på att endast tilldelas stöd, man ville nu ha 
fullgod ersättning för det arbete man utfört.53 I en broschyr som Sveriges 
Författareförening (SFF) gav ut 1934 skrev man: ”Poeten vill ej mer vara pajas, inte mer 
än nådejon, han önskar fullgöra sin medborgerliga plikt, han som andra, och få vederlag 
därför – han som andra.”54 
  
 
2.1 Låntagarlicensen 
 
På Sveriges författareförenings ordinarie årsstämma 1933 behandlades en motion av 
Ragnar Holmström. I denna föreslog han att låntagare på de svenska biblioteken skulle 
lösa en licens för att få låna hem böcker. Björn Julén skriver att licenspengarna enligt 
förslaget skulle gå dels till författarna, dels till Författareföreningen. För ändamålet att 
utveckla denna idé tillsatte Författareföreningen en kommitté. På hösten 1933 framlade 
denna kommitté en tryckt broschyr med titeln Författarna och de offentliga bibliotekens 
bokutlåning. Häri erkände man att bibliotekens fria hemlån hade ökat den svenska 
befolkningens intresse för kultur i allmänhet och för böcker i synnerhet, och gjort 
böcker tillgängliga även för de grupper som av ekonomiska skäl annars inte hade kunnat 
sälla sig till de läsandes skara. Dock ansåg man att situationen var ohållbar, författarna 
förlorade alltför mycket ekonomiskt på att låta sina verk fritt lånas ut på biblioteken. I 
maj 1934 sände man ett förslag till ecklesiastikdepartementet i vilket man förklarade att 
man ansåg att låntagarna skulle betala en generell utlåningsavgift på två kronor per år. 
Avgiftspengarna skulle komma författarna till del och skulle fördelas främst i 
proportion till bibliotekens årliga bokinköp. En liten del skulle dock fördelas som 
stipendier, pensioner och bidrag. På ecklesiastikdepartementet studerade man frågan 
och kom slutligen fram till att en låntagarlicens inte var möjlig att införa. Man 
hänvisade till en lag från 1919 enligt vilken det inte fanns någon rättslig grund för 
författarnas yrkanden. 55 
 
Bennich-Björkman menar att författarorganisationen trots att förslaget fick avslag ändå 
hade åstadkommit något, de hade fört frågan om en biblioteksersättning från en intern 
till en offentlig sfär. Biblioteksersättningen hade kommit att bli en offentligt diskuterad 
fråga och fått politiker att tänka efter. Det förhärskande betraktelsesättet var att staten 
stödde konstnärer, såsom författare, bildkonstnärer etcetera, via ett stipendiesystem. 
Möjligen innebar förslaget på en ersättning för utlåning, att de politiska företrädarnas 
traditionella föreställningsram började luckras upp.  Kanske begynte de att inse att 
konstnärer kunde stödjas på andra vis än via de traditionella stipendierna.56 
   

  

                                                 
53 Bennich-Björkman (1991), s. 78-79. 
54 Michanek, Germund (1972), Författaren och samhället , s. [50]. 
55 Julén (1968), s. 30-37. 
56 Bennich-Björkman (1991), s. 85. 
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2.2 Biblioteksersättningen införs 
 
Efter krigsslutet 1945 fördes en kraftig kulturpolitisk debatt inom det regerande 
socialdemokratiska partiet. En stor del av partiets anhängare ansåg enligt Bennich-
Björkman att partiet försummat de kulturpolitiska frågorna.57 Dessa frågor, fortsätter 
Bennich-Björkman, hade under en tid fått stå tillbaka för andra mer dagsaktuella frågor, 
men eftersom de sociala, ekonomiska och politiska förhå llandena nu avsevärt förbättrats 
för en stor del av den svenska befolkningen, ansåg man det vara möjligt att satsa mer på 
kulturpolitiken. Under denna tid och under hela 1950-talet behandlades i förhållandevis 
hög grad kulturpolitiska frågor och en mängd utredningar gjordes, med syfte att belysa 
bland annat konst, musik och film. De flesta av dessa kraftansträngningar gav dock inte 
något resultat.58 Detta berodde enligt vissa på att många i den politiska rörelsen 
fortfarande var främmande inför kulturpolitik och kulturfrågor, man saknade i viss mån 
den politiska viljan att prioritera kulturpolitiken. Men några viktiga kulturpolitiska 
frågor löstes under denna tid, bland annat beslutades att en biblioteksersättning skulle 
införas.59 
 
 
2.2.1 Utformningen 
 

Genom beslut den 26 juni 1948 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen 
för ecklesiastikdepartementet att tillkalla högst åtta sakkunniga för 
att inom departementet biträda en utredning och angiva förslag 
rörande åtgärder för att ge större spridning åt god litteratur samt  
rörande författarnas ställning och villkor. 60 

 
Så står det i den skrivelse till statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet som 
inleder 1952 års bokutredning. Denna utredning, vars betänkande blev avgörande för 
införandet av en biblioteksersättning i Sverige hade tillsatts av regeringen 1948. I 
Danmark och Norge fanns då redan sedan några år tillbaka ett system för utbetalning av 
biblioteksersättning och många ansåg enligt Bennich-Björkman att det nu sannerligen 
var dags för Sverige att följa dessa två grannländers exempel.61 
 
Styrelsen för Sveriges författareförening och Minerva, förening för Sveriges 
vetenskapliga och populärvetenskapliga författare, hade båda under 1947 ställt krav på 
att en biblioteksersättning skulle införas. Dessa två föreningars krav, tillsammans med 
de svar man fick in på den författarenkät som bokutredningen sammanställt och sänt ut 
till författareföreningens medlemmar, påverkade i hög grad utredningen då denna, efter 
fyra år, 1952 fastställde sin ståndpunkt:62 ”starka skäl talar för att författarvärlden skall 
tillerkännas rätt till ersättning för bokutlåning”. 63 
 
I utredningen var man fast besluten om att biblioteksersättningen inte skulle bekostas av 
låntagarna genom licensavgifter. Detta trots att svaren på författarenkäten visade att 

                                                 
57 Bennich-Björkman (1991), s. 151 
58 Ibid, s. 142 
59 Ibid, s. 184 
60 Bokutredningen: betänkande avgivet av särskilda sakkunniga inom ecklisiastikdepartementet (1952), 
SOU 1952:23, s. 7. 
61 Bennich-Björkman (1991), s. 103-107 
62 Bokutredningen (1952), s. 234-237. 
63 Ibid, s. 234. 
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många författare förespråkade ett sådant system. Utredningen ansåg att de fria 
bibliotekslånen var av stor betydelse för folkbildningsarbetet och att man med en 
avgiftsbeläggning på boklånen riskerade en minskad utlåningsfrekvens. Därför skulle 
istället biblioteksersättningen betalas med allmänna medel.64 
 
Utredningens nästa fråga var hur beräkningen av den samlade ersättningen skulle göras. 
Metoden för en sådan beräkning skulle vara relativt enkel och dessutom anknyta till 
allmänhetens förfogande över författarnas verk. En metod som väl stämde in på dessa 
båda krav och som man bestämde sig för att anamma, var den som utgick från den 
samlade utlåningsfrekvensen vid anslagsberäkning. Ersättningen skulle utgå med ett 
visst örestal för varje boklån i de statsunderstödda folk- och skolbiblioteken.  Denna 
metod innebar alltså att den summa som staten vigde till biblioteksersättningen, växte 
om bibliotekens utlåningsfrekvens ökade och minskade om bibliotekens 
utlåningsfrekvens minskade.65 
 
Vem skulle då få del av ersättningen? Utredningen ansåg att utländska författare skulle 
ställas utanför systemet och således inte tilldelas någon ersättning. Inte heller 
översättare av utländska verk skulle gottgöras för biblioteksutlåningen. Facklitterära 
författare skulle i stort sätt även de bli utan ersättning. Deras verk tillhandahölls främst 
av de vetenskapliga forskningsbiblioteken, och lånen från dessa bibliotek, ansåg 
utredningen, borde inte räknas till den ersättningsberättigade utlåningen. För den 
facklitteratur som fanns att låna i folk- och skolbiblioteken skulle dock ersättning utgå 
vid utlåning. De som skulle få del av biblioteksersättningen var således svenska 
författare och bokillustratörer till originalverk vars verk fanns tillgängliga på landets 
folk- och/eller skolbibliotek. Då en författare avled ansåg utredningen att 
biblioteksersättningen för dennes verk skulle tilldelas arvtagarna. Efter 30 år skulle dock 
biblioteksersättning upphöra att utgå för denne författares verk. Rätten till 
biblioteksersättning borde enligt utredningen jämställas med upphovsmannarätten som 
vid denna tid just gällde fram till 30 år efter upphovsmannens död.66 
 
Då utredningen skulle bestämma sig för hur man lämpligen skulle fördela ersättningen 
mellan de berättigade författarna ställdes man inför ett dilemma. Skulle medlen fördelas 
i proportion till hur mycket författarnas verk lånades ut eller skulle ersättningen tilldelas 
författarna efter behov och förtjänst? Om man skulle välja den första metoden insåg 
man att de författare som var konstnärligt skickliga men inte hade nått ut till någon 
större publik skulle bli utan ersättning. Bestämde man sig å andra sidan för den andra 
metoden skulle ingen hänsyn tas till hur mycket författarnas verk lånades ut. Således 
kunde en författare vars verk lånades ut mycket få en lägre ersättning än en vars verk 
inte alls lyckats fånga låntagarnas intresse. Utredningen föreslog att man skulle välja en 
väg någonstans emellan dessa båda. Halva anslaget skulle tilldelas den enskilde 
författaren i proportion med hur mycket dennes verk lånats ut. Denna del väljer jag i 
fortsättningen att benämna med det namn den senare fick, författarpenningen. Den 
andra halvan skulle delas ut som understöd och pensioner till författare man ansåg 
förtjänade det, samt som bidrag till särskilda ändamål.67 Denna del kom senare att kallas 
den fria delen. 
 

                                                 
64 Bokutredningen (1952), s. 238. 
65 Ibid, s. 239-240. 
66 Ibid, s. 241-242. 
67 Ibid, s. 242-243. 
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För att avgöra i vilken grad en författares verk lånats ut, och på så sätt fastställa hur 
mycket medel i form av författarpenning densamme skulle tilldelas, ansåg utredningen 
det lämpligt att tillämpa en stickprovsmetod. Inför varje utdelning skulle man alltså 
undersöka hur hög utlåningsfrekvensen var av olika författares verk. Detta skulle man 
göra på ett antal utvalda bibliotek som fick representera alla Sveriges bibliotek. De 
författare som enligt detta stickprov bara lånats ut ett fåtal gånger under ett år skulle inte 
tilldelas någon ersättning. Dessa småbelopp skulle istället tillfalla den fria delen. 68 
 
Utredningen avsåg vidare att en central instans skulle uppföras för att förvalta anslagen. 
Ett lämpligt namn på denna instans var styrelsen för Sveriges författarfond. Styrelsen 
som man ansåg skulle utses för tre år i taget, skulle enligt förslaget bestå av 3 
skönlitterära författare, 2 facklitterära författare och 1 barn- och ungdomsboksförfattare 
som skulle utses av Sveriges författareföreningen, av föreningen Minerva och av 
Sveriges ungdomsförfattareförening. Vidare skulle Kungl. Maj:t utse styrelsens 
ordföranden, ytterligare två representanter samt sekreterare.  
 
Styrelsen hade i uppgift: 
 
• att handlägga ärenden rörande biblioteksersättningen 
• att varje år göra en förteckning över de ersättningsberättigade författarna. Denna 

förteckning skulle fungera som en mall vid undersökningen av olika författares 
utlåningsfrekvens. 

• att tillsammans med bibliotekskonsulenterna hos skolöverstyrelsen välja ut de 
bibliotek som skulle ingå i just nämnda undersökning.  

• att fördela pensioner, understöd och bidrag till de författare som ansökt om något av 
detta.69 

 
Riksdagen godkände 1954 bokutredningens förslag och beslutade, skriver Yrlid, 
samtidigt att Sveriges författarfond skulle inrättas. Bokutredningen hade i förslaget inte 
fastställt någon exakt storlek på ersättningen, riksdagen beslutade nu att den skulle 
uppgå till tre öre per boklån. 70 
 
 
2.3 Förändringarna 
 
Biblioteksersättningen har till stor del varit oförändrad i sin utformning sedan den 
infördes 1954. Vissa förändringar har dock förekommit, i avsnitten som följer berör jag 
de viktigare bland dem och tränger samtidigt djupare in i systemet såsom det är 
utformat idag. 
 
 
2.3.1 Ersättningens storlek 
 
Biblioteksersättningen fastslogs som jag tidigare nämnt till 3 öre per lån då den infördes 
1954. Med åren har denna summa successivt ökat och 2004 tilldelas Författarfonden 

                                                 
68 Bokutredningen (1952), s. 243-245. 
69 Ibid, s. 245-246. 
70 Yrlid, Rolf (1994), Litteraturens villkor, s. 27 
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115 öre per lån. 71 Denna höjning av biblioteksersättningen har till stor del att göra med 
att kronans värde har minskat. Sett under en längre tid har enligt Yrlid ersättningens 
realnivå minskat, hans undersökningar visar att 1993 års ersättning på 86 öre per lån 
skulle ha varit 103 öre för att motsvara 1975 års ersättning på 24 öre per lån. 
 
Men siffrorna kunde ha varit än sämre om inte författarna själva på senare tid har fått 
vara med och förhandla fram detta biblioteksersättningens grundbelopp. Vid starten 
1954 bestämdes till mångas förtret ersättningens storlek ensidigt av staten. 1962 skrev 
Sveriges författareförenings ordförande Stellan Arvidsson, som också var 
socialdemokratisk riksdagsledamot, en riksdagsmotion i vilken han föreslog att 
stadsmakterna och FLYCO (de Fria Litterära Yrkesutövarnas Centralorganisation) 
årligen skulle förhandla sig fram till en rimlig storlek på biblioteksersättningen. 
Motionen avslogs men liknade förslag fortsatte att komma in till regeringen i skrivelser 
och motioner under de påföljande åren. 72  
 
År 1969 inträffade den så kallade biblioteksaktionen. En mängd svenska författare hade 
nu tröttnat på att alla motioner gällande en avtalsreglerad biblioteksersättning fick 
avslag, speciellt då man ansåg att ersättningen för tillfället var alldeles för låg. Den 21 
april hölls en storstämma för alla FLYCO-anslutna författare och översättare och för 
medlemmar i dramatikerförbundet. Vid detta tillfälle antogs en resolution i vilken 
deltagarna begärde att biblioteksersättningen skulle bli avtalsreglerad.73 Den 23 april 
gick författare i flera av Sveriges städer tillsammans till stadens bibliotek och lånade där 
så många böcker de orkade bära med sig, dessa lastades in i möbelbussar och behölls av 
författarna i en dag. Auktionen följdes dagen efter upp med en debatt i Folkets hus i 
Stockholm med utbildningsminister Olof Palme.74 Händelsen ledde enligt Yrlid fram till 
flera riksdagsbeslut som togs under de påföljande åren. Biblioteksersättningen höjdes 
exempelvis efter att stått kvar på samma belopp i några år.  
 
En lagstiftad rätt att förhandla med regeringen om biblioteksersättningens storlek fick, 
fortsätter Yrlid, dock inte författarna förrän 1985. Denna förhandlingsrätt innebar (och 
innebär fortfarande) att regeringen då den bereder sitt förslag till statsbudge t måste 
förhandla med Sveriges författarförbund, föreningen Svenska tecknare och Svenska 
fotografers förbund för att på så sätt fastställa biblioteksersättningens grundbelopp.75 
 
 
2.3.2 Gruppen ersättningsberättigade 
 
Beslut togs 1962 om att biblioteksersättning även skulle utgå till dem som översatte 
verk till svenska. Översättarna fick enligt Bennich-Björkman dock inte någon statistisk 
beräknad ersättning utan tilldelades endast medel från författarfondens fria del. 76 1981 
hade man, skriver Yrlid, börjat inse att detta inte var helt rättvist. Således införde man 
översättarpenningen som skulle vara en översättarnas motsvarighet till författarnas 
författarpenning. Men översättarna skulle inte tilldelas en lika stor summa per lån som 

                                                 
71 Förordning om Sveriges författarfond: SFS 1962:652, 4 §, [2004-02-25] 
72 Yrlid (1994), s.29-31. 
73 Ibid, s.29. 
74 Gehlin, Jan (1993), Floden och virvlarna: Linjer och episoder ur hundra års författarfacklig historia, 
s.408 
75 Yrlid (1994), s. 30. 
76 Bennich-Björkman (1991), s. 248. 
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författarna och översättarpenningens storlek bestämdes till halva författarpenningens 
öretal. 77  
 
Då biblioteksersättningen infördes fick upphovsmännen ingen ersättning för 
referensexemplar av deras verk som biblioteken tillhandahöll. Detta var något som 
tidigt justerades. Enligt Jan Gehlin kom 1956 ett förslag om en ersättning motsvarande 
fyra grundmutiplar/år för varje referensexemplar. Detta förslag klubbades igenom och 
1957 öronmärktes 60 000 kr till ersättning för referensexemplar.78 Idag är ersättningen 
per referensexemplar 460 ören för originalverk och 230 ören för översättningar. Genom 
att göra en enkel huvudräkning inser man att ersättningen för referensexemplar precis 
som vid införandet motsvarar fyra grundmutiplar/år (grundmultipeln för 2004 är 115 
ören för originalverk och 57.5 ören för översättningar).79 
 
Det ska göras klart att det inte endast är renodlade författare som mottar 
författarpenning. Upphovsmän till litterära verk som till stor del består av teckningar, 
målningar, fotografier eller musikaliska verk är även de berättigade till 
författarpenning. 80 
 
 
2.3.3 Fördelningen av författarfondens medel 
 
Redan från tillkomsten har biblioteksersättningen varit uppdelad i två delar. En del 
(författar- och översättarpenningen) ska gå till upphovsmännen (författare etcetera) i 
proportion med i hur hög grad deras verk lånas ut. Den andra delen (den fria delen) ska 
inte ta hänsyn till någon utlåningsfrekvens, från denna del ska medel ges de 
upphovsmän som författarfondens styrelse anser förtjänar och har behov av det. 
Upphovsmannaorganisationerna som finns företrädda i fondstyrelsen får även del av 
medlen i fondens fria del genom att de tilldelas organisationsbidrag. 81 
  
Vid införandet av biblioteksersättningen bestämdes att två tredjedelar (eller 66 %) av de 
ören som utgick för varje lån skulle fördelas som författarpenning. Den kvarvarande 
tredjedelen skulle gå till att betala kostnaderna för verksamheten samt placeras i fondens 
fria del. Sedan dess har proportionen mellan fondens båda delar växlat.82 År 2004 
betalas 69 öre per lån ut som författarpenning vilket är 60 % av ersättningens 
grundbelopp (den summa fonden får per utlån av svenskt originalverk) som idag är 115 
ören. Författarfonden får 57.5 ören per utlån av översättningar, 60 % (34.5 ören) härav 
betalas ut som översättarpenning. Översättarna får alltså ett hälften så stort belopp som 
författarna per lån. 83 
 
Efter några års försöksverksamhet infördes 1976 en ny typ av författarpenning, den 
garanterade författarpenningen. 84 Att tilldelas garanterad författarpenning innebär att 
man som författare eller översättare årligen fram till pensionsålder tilldelas en 

                                                 
77 Yrlid (1994), s. 27. 
78 Gehlin (1993), s. 317 
79 Förordning om Sveriges författarfond: SFS 1962:652, 4 §, [2004-02-25] 
80 Ibid, 3 § [2004-02-25] 
81 Bennich-Björkman (1991), s. 254-255 
82 Ibid, s. 252 
83 Förordning om Sveriges författarfond: SFS 1962:652, 4, 6 §, [2004-02-26] 
84 Yrlid (1994), s. 28 
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författarpenning på ett högre belopp än den statistiskt beräknade. Villkoren för att man 
ska kunna få garanterad författarpenning är att man: 
 

• gett ut verk som bildar underlag för biblioteksersättning 
• har för avsikt att huvudsakligen vara verksam som författare, översättare, 

tecknare eller fotograf 
• på ett övertygande sätt dokumenterat sin verksamhet 

 
På författarfondens hemsida förklarar man närmare vad man menar med det tredje av 
dessa kriterier. För att uppfylla detta villkor bör normalt tio år ha förflutit sedan debuten 
och som författare bör man ha offentliggjort minst 5 à 6 egna verk. Verksamheten bör 
uppvisa en med hänsyn till verkens omfattning rimlig kontinuitet. På grund av att så 
många varje år ansöker om garanterad författarpenning ställs kraven på de sökande ofta 
högre än vad kriterierna visar, förklarar man vidare på fondens hemsida. Man har ju 
endast pengar till ett visst antal garanterade författarpenningar och förfa ttarfondens 
styrelse får därför sålla bland de författare som uppfyller kriterierna. Man får inte, om 
man innehar garanterad författarpenning samtidigt ha anställning med mer än en halv 
årsarbetstid. Varje år beslutar författarfondens styrelse storleken på beloppet för den 
garanterade författarpenningen. År 2003 var detta belopp 154 000 kr och 200 personer 
mottog samma år garanterad författarpenning. Den garanterade författarpenningen är 
skattepliktig och kan inte innehas samtidigt med statligt långtidsstipendium eller 
författarfondens fem- och tioåriga stipendier. Om en person som innehar garanterad 
författarpenning avlider innan pensionsålder upphör omedelbart den garanterade 
författarpenningen att betalas ut.85 
 
I författarfondens fria del placeras de pengar som blir över då författar- och 
översättarpenningarna fördelats och kostnaderna för verksamheten har betalats. Den 
största delen av medlen i författarfondens fria del fördelas som stipendier, pensioner och 
bidrag till författare som författarfondens styrelse anser vara lämpliga mottagare. När 
stipendiater ska utses bereds ansökningarna först av beredningsutskottet inom styrelsen. 
När beredningsarbetet är till ända presenterar utskottet sina förslag på stipendiater inför 
hela styrelsen som får komma med invändningar. Därefter beslutas slutligen vilka 
författare som får stipendium.86  
 
I ett informationsblad till sökande av författarfondens stipendier förklaras att man måste 
vara representerad på folk- och skolbibliotek med självständiga verk eller som 
medarbetare i samlingsverk för att vara berättigad till stipendier. Författarfondens 
styrelse väger samman en rad olika synpunkter då man ska avgöra vilka som ska få 
stipendierna. Man tittar på kvalitet och kvantitet på den sökandes litterära produktion. 
Man tittar också på vilket behov den sökande har rent ekonomiskt av ett stipendium och 
väger in de projekt som han/hon uppger i ansökan. Styrelsen strävar efter att 
stipendierna ska fördelas på olika yrkesgrupper inom fondens bevakningsområde, olika 
litterära genrer, olika språkområden (översättare), olika åldersgrupper och olika 
religioner.87  
 

                                                 
85 Sveriges författarfond (2003-04), Garanterad författarpenning, Sveriges författarfond [2003-05-26]. 
86 Sveriges författarfond (2003-04), Författarfondens fria del, Sveriges författarfond [2003-05-26]. 
87 Sveriges författarfond (2002), Information till sökande av författarfondens stipendier, 
Informationsblad. 
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Det finns olika typer av stipendier, de femåriga, för närvarande på 87 000 kr/år och de 
tioåriga, för närvarande på 95 000 kr/år är skattepliktiga medan de två- och ettåriga 
stipendierna på emellan 40 000 kr och 80 000 kr är skattefria. Det finns även möjlighet 
att få resestipendium för en resa som har betydelse för den litterära verksamheten. 
Sådana resestipendier vilka är på 15 000 kr eller 25 000 kr är också skattefria. Det ges 
möjlighet att söka stipendier två gånger om året. En upphovsman som har låg 
tjänstepension (får inte överstiga 3.8 basbelopp) kan tilldelas pension från 
författarfonden. Kravet är dock att hans/hennes litterära produktion av styrelsen bedöms 
som kvalitativt och kvantitativt tillräcklig. Det är möjligt att ansöka om pension när som 
helst. Om en upphovsman eller dennes efterlevande befinner sig i ekonomiska 
svårigheter under en längre tid eller har hamnat i ekonomiskt nödläge kan han/hon få 
bidrag från fonden. Bidraget är antingen periodiskt eller tillfälligt och kan som högst 
uppgå till närmare 30 000 kr under ett år. När som helst kan man ansöka om sådant 
bidrag. 88 
 
Jag nämnde tidigare att 60 % av biblioteksersättningens grundbelopp betalas ut som 
författarpenning. Detta stämmer dock inte i alla fall, eftersom ersättningen trappas av 
om en upphovsmans verk lånas ut tillräckligt mycket. Vid införandet av 
biblioteksersättningen trappades en upphovsmans författarersättning av med 50 % om 
hans/hennes verk lånades ut mer än 50 000 gånger.89 Idag, förklarar man på 
författarfondens hemsida, avtrappas ersättningen i flera steg med början vid 200 000 lån 
för originalverk och vid 400 000 lån vid översättningar. Man får inte heller glömma bort 
att det ända sedan biblioteksersättningen infördes, finns en minimigräns vilket innebär 
att upphovsmän vars verk lånas ut mindre än ett visst antal gånger per år, inte tilldelas 
någon ersättning i form av författar- eller översättarpenning. Observera att de 
upphovsmän som berörs av minimigränsen dock mycket väl kan erhålla medel från 
fondens fria del. Idag hamnar en upphovsman under minimigränsen om ersättningen för 
hans/hennes verk understiger ett belopp motsvarande 2000 lån av originalverk. De 
medel som upphovsmän berörda av avtrappningen eller minimigränsen går miste om 
hamnar i fondens fria del.90 
 
 
2.3.4 Författarfondens styrelse 
 
Författarfondens styrelse har idag i stort sett samma arbetsuppgifter som då 
författarfonden bildades. Styrelsens sammansättning har dock förändrats och utvidgats.  
 
I och med att översättarna blev berättigade biblioteksersättning 1962 ansåg man det 
rimligt att de även fick representanter i Författarfondens styrelse, översättarförbundet 
fick således rätt att utse två av fondens ledamöter. Samtidigt bestämdes att regeringen 
skulle få utse en ledamot mer en tidigare, enligt Bennich-Björkman antagligen för att 
bättre behålla proportionen mellan organisations- och regeringsföreträdare. Styrelsen 
bestod nu alltså av elva ledamöter samt en ordförande, men den skulle utökas än mer. 
Bokillustratörerna fick genom beslut 1971 en representant med i styrelsen, och 1977 

                                                 
88 Sveriges författarfond (2003-04), Författarfondens fria del, Sveriges författarfond [2003-05-26]. 
89 Bennich-Björkman (1991), s.252. 
90 Sveriges författarfond (2003-04), Författar- och översättarpenningar, Sveriges författarfond  
[2003-05-26]. 
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ytterligare en. Dessa utsågs, och gör så än idag, gemensamt av Föreningen Svenska 
Tecknare och Svenska Fotografers förbund.91 
 
År 1971 bildades Svenska Författarförbundet genom att Svenska Författareföreningen, 
Minerva, Ungdomsförfattarföreningen och Översättarförbundet slogs samman. 92 Gehlin 
skriver att det nybildade förbundets hade i uppgift att tillvarata författarnas ekonomiska 
och ideella intressen genom att bland annat bevaka upphovsrätten och verka för att ge 
författarna ett rimligt utbyte av sitt arbete. Medlemmar kunde de bli som var svenska 
medborgare och som offentligen dokumenterat sig som litterära yrkesutövare.93 De fyra 
organisationer som tillsammans bildade Författarförbundet hade alla vid denna tid två 
representanter vardera i Författarfondens styrelse. Bildandet av författarförbundet 
innebar således, att denna organisation fick rätt att utse åtta av de ledamöter som ingick 
i fondstyrelsen.94 
 
Sedan 1977 har Författarfondens styrelse förblivit oförändrad i sin utformning. Således 
består styrelsen idag av en ordförande och tretton ledamöter. Ordföranden och tre 
ledamöter utses av regeringen, åtta ledamöter utses av Sveriges Författarförbund, medan 
föreningen Svenska tecknare och Sveriges fotografers förbund utser en ledamot 
vardera.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
91 Bennich-Björkman (1991), s.248-249. 
92 Ibid, s. 218. 
93 Gehlin (1993), s. 467-468.  
94 Ibid, s.488. 
95 Sveriges författarfond (2003-04), Biblioteksersättningen, Sveriges författarfond [2003-05-26]. 
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3. Författarnas situation 
 
3.1 Utvecklingen på bokmarknaden efter förlagskrisen 
 
Per I. Gedin skriver i boken Litteraturen i verkligheten om den så kallade förlagskrisen 
åren 1970-1971. Han förklarar att överutgivning och bristande ekonomisk kontroll hos 
förlagen samt ett pris på böcker som ökade mer än konsumentprisindex ledde till denna 
krissituation inom förlagsbranschen. Gedin menar vidare att förlagskrisen förde med sig 
drastiska förändringar på bokmarknaden. Innan krisen fanns på marknaden ett par 
storförlag som dominerade bokutgivningen, men vidare fanns även några medelstora 
och mindre förlag som också var med och delade på marknaden. I och med krisen 
började många förlag omstruktureras. Förlagen som tidigare varit patriarkalt styrda 
familjeföretag gjordes nu om till de storförlag, med lönsamhetsprinciper som ledstjärna, 
som idag agerar på marknaden. 96 I 1968 års bokutredning förklarade man 
omstruktureringen som:  
 

…mycket beklaglig om den, som det förefaller, innebär att 
förlagen i allt större utsträckning satsar på underhållningslitteratur 
och hos publik och kritik väl etablerade författare men allt mindre 
på den unga svenska litteraturen och den kvalificerade 
översättningslitteraturen.97  

 
Vid samma tid som förlagskrisen inträffade släpptes bokpriserna fria. Tidigare kostade 
samma bok lika mycket oavsett var man köpte den. 98 Nu öppnades nya 
försäljningskanaler för böcker. Stefan Mählqvist förklarar att det framförallt var 
varuhusen och bokklubbarna som utnyttjade den nya friheten. 99 Varuhusen satsade på 
stora inköp av få titlar och kunde på så vis få ner priserna. För att bokhandlarna skulle 
ha någon chans i detta priskrig var de, menar Svedjedal, tvungna att även de satsa på ett 
mindre brett sortiment.100 
 
Sven Nilsson sammanfattar i Kulturens vägar situationen på bokmarknaden efter 
förlagskrisen och fram till idag genom att förklara, att marknadens stora intresse för det 
nyutgivna och kostnaderna för lagerhållning, har gjort att det blivit svårt för 
bokhandlarna att ha en bred sortering. Sortimentet i bokhandlarna består idag med andra 
ord av förhållandevis få titlar, som de flesta tillhör den alldeles nyutkomna 
litteraturen. 101 Denna satsning på få titlar i bokhandlarna gör, att det blir oerhört viktigt 
för förlagen att ha ett antal bestsellers (böcker som säljs i 10 000 – 20 000 exemplar). 
De storsäljande titlarna får finansiera övriga titlar som inte säljs i lika stor omfattning. 
Gedin menar att denna strategi i slutändan missgynnar den mindre säljande 
kvalitetslitteraturen. Förlagen ger inte en författare den tid han/hon behöver för att slå 
igenom, då man ser att pengarna börjar sina. Man väljer inte sällan hellre att leta efter 
nya bestsellers.102 
 
                                                 
96 Gedin, Per I. (1997), Litteraturen i verkligheten: Om bokmarknadens historia och framtid, s. 105. 
97 En bok om böcker: Litteraturutredningens branschstudier (1972), SOU 1972:80, s.265. 
98 Svedjedal (1992), s. 262-263. 
99 Mählqvist, Stefan (1988), Bokmarknadens nya moguler. Ingår i Bennich-Björkman, Bo et al, ed. 
Litteraturens vägar: Litteratursociologiska studier tillägnade Lars Furuland, s. 284. 
100 Svedjedal (1992), s. 263. 
101 Nilsson, Sven (1999), Kulturens vägar, s. 198 
102 Gedin (1997), s. 238 
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Men förläggare har enligt Mählqvist inte någon större makt över vad svenskarna läser. 
Endast ett fåtal av de böcker som varje år ges ut blir bestsellers. Den största makten har 
istället de centrala inköpscheferna för varuhus- och bokhandelskedjorna samt de 
personer som väljer ut böcker till olika bokklubbar.103 För att en författare ska bli 
framgångsrik på bokmarknaden måste han/hon således bli upptäckt av någon av dessa 
bokmarknadens nya moguler. Det räcker vanligtvis inte att han/hon har ett förlag som 
valt att satsa på honom/henne.  
 
 
3.2 Författarnas ekonomiska situation 
 
Författarförbundet gjorde 1993 en enkätundersökning över medlemmarnas inkomster. 
35 % av de tillfrågade betecknade sig som skönlitterära författare, 23 % som 
fackförfattare, 17 % som översättare, 16 % som litterära mångsysslare och 9 % som 
barn- och ungdomsförfattare. I Boken i tiden redogör man i sammanfattande drag för 
vad man genom denna undersökning kom fram till. En av de viktigaste slutsatserna var 
att författarna över lag tjänade mindre ju mer arbetstid de ägnade åt sitt författarskap. 
De litterära inkomsterna ökade logiskt nog, men kunde långtifrån uppväga minskningen 
av inkomsterna från annan yrkesverksamhet. Således hade de författare som arbetade 
som författare/översättare på heltid (minst 75 % av sin arbetstid) lägre medianlön än de 
som hade ytterligare yrken. 104  
 
Många av barn- och ungdomsförfattarna hade enligt undersökningen höga 
royaltyinkomster, således hade deras böcker sålt i stora upplagor. En stor del av 
fackförfattarna hade relativt goda inkomster från icke-litterär verksamhet. Skönlitterära 
författare hade det enligt undersökningen svårt att försörja sig som författare.105 
 
Författare inom det allmänlitterära området är skatterättsligt att betrakta som egna 
företagare. De arbetar ytterst sällan på uppdrag av förlag och är inte anställda. Tabellen 
nedan är hämtad från Författarförbundets undersökning och redogör för de litterära 
inkomstkällor som finns. Den visar vidare på hur stor del av författarnas litterära 
inkomster sammantaget som kommer från var och en av dessa inkomstkällor:106 
 
Tabell 1 Författarnas litterära inkomstkällor 1993 
Inkomstkälla Procent 
Bokroyalties 22 
Översättarhonorar 15 
Biblioteksersättning 15 
Ersättning för medv. tidningar o tidskrifter 14 
Framträdanden 9 
Stipendier 8 
Radio och TV-ersättning 5 
Antologiersättning 1 
Övriga litterära inkomster 10 
Summa 100 
                                                 
103 Mählqvist (1988), s. 286-287. 
104 Boken i tiden: betänkande av Utredningen om boken och kulturtidskriften (1997), SOU 1997:141,  
s. 51. 
105 Ibid. 
106 Ibid, s. 53. 
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Tanken var att jag i min uppsats också skulle undersöka vilka inkomster författarna av 
idag har. Detta eftersom jag insåg att sådana undersökningar är sällsynta, 
Författarförbundets undersökning som är den senaste, har drygt tio år på nacken. Jag 
hoppades att min undersökning skulle ge lite mer kunskap om hur författarnas 
ekonomiska situation har förändrats under de år som förflutit sedan denna undersökning 
gjordes. Tyvärr valde endast ytterst få av personerna i mitt urval att svara på 
enkätfrågorna gällande inkomster. Om man tittar på de kommentarer som de författare 
som inte svarat givit i samband med frågorna, förstår man att många ansåg frågorna 
vara alltför krävande att svara på. Svarsfrekvensen var så låg att jag inte kunde dra 
några slutsatser om författarnas ekonomiska situation utifrån de svar jag fick in, och 
något resultat av undersökningen redovisas därför inte. Eftersom det inte verkar finnas 
någon senare undersökning än Författarförbundets nöjer jag mig med att endast redovisa 
denna, trots att jag är medveten om att en hel del förmodligen har skett under de drygt 
tio år som gått sedan undersökningen gjordes. 
 
 
3.2.1 De svårsålda författarnas situation 
 
 […]en pliktskyldig livbåt, stuvad med kvalificerad skönlitteratur,  

dragen av en väldig fraktbåt fullastad med stora presentböcker,  
handböcker i allting, utsvävningar i ockultism och mystik, science 
fiction, deckare och historis ka brylépuddingar.107 

 
Så beskrev litteraturkritikern Nils Gunnar Nilsson bokmarknaden 1974. Visserligen är 
han i detta citat enligt mig något generaliserande och vilka typer av verk som befinner 
sig i de olika båtarna låter jag vara osagt.  Citatet fyller dock en funktion genom att visa 
att det finns två olika typer av litteratur på dagens bokmarknad, en i högre grad säljande 
och en mer svårsåld. Att den mer säljande litteraturen bekostar utgivningen av den mer 
svårsålda har jag redan varit inne på i avsnittet 3.1 Utvecklingen på bokmarknaden efter 
förlagskrisen. Nämnas bör dock att utgivningen av ett verk inte per automatik innebär 
stora inkomster från bokmarknaden för författaren. Eftersom bokhandlarna köper in allt 
färre verk kan endast få författare räkna med några större summor i bokroyalties. 
Således måste författare till mer svårsålda verk få sina stora litterära inkomster från 
annat håll om de så att säga vill leva på sin penna. Olika former av stipendier och 
statligt stöd blir viktiga inkomster för dessa författare. Detta beroende av stipendier 
innebär enligt Gedin att författarna blir isolerade från verkligheten. 108 Sven Delblanc 
menar att det har bildats en elitkultur helt utan folklig underbyggnad. Många författare 
skriver med andra ord endast för en liten grupp främst bestående av andra författare och 
kritiker som fördelar stöd och stipendier av olika slag, medan folket är hänvisat till mer 
kommersialiserad litteratur.109 För att få kontakt med en större publik har därför många 
författare enligt Gedin sökt sig till andra uttrycksformer såsom exempelvis TV och 
radio, till journalistiken och till politiskt skrivande.110 
 
 
 

                                                 
107 Nilsson, Nils Gunnar, Sydsvenska dagbladet  (1974-06-29). 
108 Gedin (1997), s. 231. 
109 Delblanc, Sven (1973), Den skamliga konsten. 
110 Gedin (1997), s. 231. 
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3.2.2 Statligt stöd till litteraturen 
 
I 1968 års litteraturutredning som mynnade ut i huvudbetänkandet Boken (SOU 1974:5) 
slog man tydligt fast att situationen för kvalitetslitteraturen i många avseenden hade 
försämrats. Claes Lennartsson skriver att utredningen fick riksdagen att inse att något 
måste göras och man beslutade därför att ett litteraturstöd, distribuerat av statens 
kulturråd, skulle införas. Detta stöd infördes provisoriskt i juli 1975 och blev fri från sin 
försökskaraktär 1978. Från början var litteraturstödet endast ett utgivningsstöd som 
kunde sökas av förlag verksamma i Sverige.111 
  
Förlagen ansöker om utgivningsstöd genom att välja ut enskilda titlar ur olika 
litteraturkategorier som man anser ska få stöd. Sedan är det upp till arbetsgrupper inom 
kulturrådet att avgöra om böckerna har den kvalitet som krävs för att tilldelas stöd. 
Arbetsgrupperna består av personer som är experter inom de kategorier som stödet 
fördelas mellan. 112 Kategorierna är åtta till antalet:  
 

1. ny svensk skönlitteratur för vuxna, hit räknas även rapportböcker med 
skönlitterär prägel, 

2. skönlitteratur för vuxna i svensk översättning, 
3. facklitteratur för vuxna, såväl svensk som utländsk i svensk översättning, 
4. barn- och ungdomslitteratur, svensk och utländsk i svensk översättning, samt 

svensk i översättning till invandrarspråk, 
5. tecknade serier för barn och ungdom, 
6. bildböcker och bildverk, 
7. klassisk litteratur, såväl svensk som utländsk i svensk översättning, 
8. litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.113 

 
Men förlagen får inte utgivningsbidrag helt villkorslöst. Tillsammans med 
bokbranschen fastslår kulturrådet varje år de högsta tillåtna förlagsnettopriserna. 
Överskrids dessa maximipriser riskerar förlagen att få sina stödbelopp reducerade. 
Kulturrådet kan också välja att vägra förlagets bok prövning. För att en bok ska få stöd 
måste den vara tillgänglig för distribution i bokhandeln och således måste den 
förekomma i någon lagerkatalog som finns i bokhandeln. Den måste också ha ett ISBN. 
Festskrifter och vänböcker, titlar producerade speciellt för bokrean, talböcker, 
talfonogram och notutgivning kan inte tilldelas stöd. Inte heller böcker som tidigare fått 
statligt stöd i någon form. 114 Om en titel trycks i en förstaupplaga av större omfattning 
(för närvarande 5000 exemplar) ska stödbeloppet för denna boktitel reduceras till 50 
%.115 Denna upplagespärr har fått kritik för att inte fungera som det är tänkt att den ska 
göra. Ylva Nilsson förklarar exempelvis i sin artikel Litteraturens storsäljare 
finansieras med skattepengar, att många titlar som egentligen skulle ha drabbats av 
upplagespärren har fått fullt stöd.116 
 

                                                 
111 Lennartsson, Claes (1999), Stödordningar för litteratur i Norge och Sverige: en ideologianalytisk 
ansats, s. 76-77. 
112 Statens kulturråd, Litteraturstöd , Statens kulturråd. [2004-02-05] 
113 Förordning om statligt litteraturstöd: SFS 1998:1469, 2 §, [2004-02-03]. 
114 Boken i tiden (1997), s.158. 
115 Förordning om statligt litteraturstöd: SFS 1998:1469, 12 §, [2004-02-03]. 
116 Nilsson, Ylva, Litteraturens storsäljare finansieras med skattepengar , Svensk bokhandel  nr. 17 (2001), 
s. 14-17. 
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Riksdagen antog 1998 förslaget i proposition 1997/1998:86 och beslutade att man skulle 
börja stödja distributionen av de litteraturstödda titlarna. Distributionsstödet instiftades 
för att de litteraturstödda titlarna skulle nå ut till folket och innebär att 295 exemplar av 
varje titel som erhåller litteraturstöd distribueras till kommunbiblioteken landet över. 
Kulturrådet kompenserar förlagen för denna utskänkning till biblioteken genom att 
tilldela dem en summa motsvarande 50 % av förlagsnettopriset på titlarna.117 
 
Kulturrådet fördelar år 2004 45.7 miljoner kronor i litteraturstöd till bokförlag och 
utgivare som är verksamma i Sverige.118 Sven Nilsson menar att man med 
litteraturstödet delvis har nått sitt mål och lyckats bredda utgivningen. Vidare har stödet 
bidragit till att nya små och medelstora förlag har sett dagens ljus. Störst betydelse har 
stödet haft för utgivningen av debutverk, lyrik och översättningslitteratur av den mer 
exklusiva arten. 119 
 
Man har från statens sida gjort fler åtgärder för att måna om kvalitetslitteraturen. Sedan 
1985 delar man ut sortimentsstöd till bokhandeln på mindre orter. Genom detta stöd blir 
det möjligt även för mindre bokhandlar att ha ett förhållandevis brett sortiment och inte 
endast tillhandahålla de allra bäst säljande titlarna.120 
 
Riksdagen antog 1976 ett förslag om att ett massmarknadsförlag för prisbillig 
kvalitetslitteratur skulle bildas. Ett avtal slöts därför mellan staten och 
Litteraturfrämjandet och den första utgivningslistan från Litteraturfrämjandets 
Förlagsenhet - En bok för alla fastställdes. År 1992 upphörde Litteraturfrämjandet att 
finnas. Tack vare stöd från såväl enskilda personer som fackföreningar och kommuner 
kunde dock En bok för alla fortsätta att ge ut böcker. Idag ägs En bok för alla av ABF, 
Studieförbundet vuxenskolan, föreningen Ordfront och En bok för allas vänner, och ger 
ut 20 vuxenböcker och 30 barn- och ungdomsböcker om året.121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
117 Statens kulturråd, Litteraturstöd , Statens kulturråd. [2004-02-05] 
118 Ibid. 
119 Nilsson, Sven (1999), s. 200. 
120 Boken i tiden (1997), s. 177. 
121 En bok för alla, Om En bok för alla, En bok för alla. [2003-06-26] 
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4. Resultatredovisning och analys 
 
I detta kapitel presenterar jag resultatet av den enkätundersökning som min uppsats 
bygger på. Först redogör jag för hur författarna besvarade enkätens inledande frågor. 
Därefter redovisar jag författarnas svar på de övriga frågorna, och gör de kopplingar 
mellan enkätfrågor som är nödvändiga för att besvara mina frågeställningar.122 Kapitlet 
innefattar även uppsatsens analysdel. På så vis följs redovisningen av författarnas svar 
på var och en av enkätfrågorna av analyserande stycken. I dessa stycken utvecklar och 
operationaliserar jag de teorier och begrepp som jag presenterat tidigare i uppsatsen, och 
tillämpar dem på mitt material.  
 
 
4.1 Bortfallsanalys 
 
Jag skickade ut enkäter till 70 personer. Av dessa var 38 villiga att vara med i 
undersökningen. Ett litet antal av dem som inte besvarade enkäten hade vänligheten att 
förklara varför de valde att inte göra detta. Utifrån dessa förklaringar ska jag försöka 
göra en bortfallsanalys. 
 
Den stora anledningen till att man valde att inte besvarade min enkät tror jag har att göra 
med tidpunkten för utskicket. Enkäterna postades i början av juni, en tid då många 
svenskar vill vara lediga. Några personer svarade att de befann sig på landet och inte 
hade tillgång till de uppgifter som krävdes för att besvara frågorna kring ekonomi samt 
pris- och stipendiemottagande, de valde då att inte besvara någon av enkätens frågor. 
Eftersom enkäten var förhållandevis omfattande och krävde en del rent tidsmässigt av 
de svarande, tror jag även att en och annan hade svårt att motivera sig till att fylla i 
enkäten, trots att de hade tillgång till alla nödvändiga uppgifter. 
 
Några personer svarade inte därför att de inte såg sig som författare, trots att de skrivit 
böcker. De arbetade med andra saker på heltid och ansåg sig inte vara rätt personer att 
svara på enkäten. Förmodligen utgjorde de litterära inkomsterna en så liten del av deras 
totala inkomst, att beslut som påverkar författares ekonomiska situation, egentligen inte 
berörde deras ekonomi.  
 
En person i mitt urval satt i författarfondens styrelse. Hon ansåg sig inte vara lämplig att 
besvara enkäten eftersom detta skulle innebära att hon skulle bedöma sitt eget arbete.  
 
Efter att ha bearbetat de enkätsvar som kom in förstod jag att kunskapen om 
biblioteksersättningen och systemet för fördelningen av denna inte självklart är god 
bland alla författare. Jag misstänker att det fanns de författare i mitt urval som valde att 
avstå från att svara på enkäten, på grund av att de inte kände sig tillräckligt insatta i 
ämnet. 
 
 
4.2 Inledande frågor 
 
Jag börjar med att redogöra för svaren som jag fått på några av de frågor som jag i 
enkäten valt att kalla inledande frågor. Denna redogörelse ger en skarpare och tydligare 
                                                 
122 Frågeställningarna presenteras i avsnitt 1.2. 
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bild av den population som besvarat enkäten. I efterkommande avsnitt kommer dessa 
inledande frågor kopplas samman med andra frågor för att hjälpa mig att svara på 
uppsatsens frågeställningar. 
 
Min enkätundersökning var tänkt att gå ut enbart till personer som någon gång varit 
verksamma som författare och fått någon av sina böcker utgivna. Jag var medveten om 
att det kunde finnas personer med i mitt urval som inte passade in på denna beskrivning, 
det kunde exempelvis finnas med individer som enbart arbetat som bokillustratörer. 
Genom enkätens fråga 1 ville jag sålla bort dessa personer som jag ansåg inte passade i 
mitt urval. 
 
Av de 38 personer som besvarade min enkät svarade tre stycken att de inte var eller 
hade varit verksamma som författare och fått någon bok utgiven. Dessa tre personer 
behövde inte svara på de resterande frågorna. Nu hade jag begränsat mitt urval så att det 
endast bestod av författare som fått någon av sina böcker utgivna. Kvar att arbeta med 
var 35 stycken enkäter. 
 
I enkätens fråga 2 ville jag få reda på vilken könstillhörighet personerna i 
undersökningen hade. Resultatet föll ut som tabell 1 visar. 
 
 
Tabell 2 Könsfördelning 
 Antal svar Procent 
Man 19 54.3 
Kvinna 16 45.7 
Totalt 35 100 
 
 
I Boken i tiden redovisar man resultatet av en undersökning som Svenska 
författarförbundet 1993 utförde på sina medlemmar. Enligt denna undersökning var 
majoriteten av barn- och ungdomsförfattarna kvinnor, medan större delen av de 
skönlitterära och facklitterära författarna var män. 123 Jag kom fram till samma slutsats 
då jag granskade könsfördelningen i mitt urval. Av barn- och ungdomsförfattarna var ca 
67 % kvinnor. Detta medan ca 58 % av de facklitterära författarna och ca 53 % av de 
skönlitterära var män.  
  
Den tredje frågan i enkäten skulle ge besked om hur gamla personerna i undersökningen 
var. I enkäten fick de svarande redogöra för sitt födelseår. Jag valde att inte fråga rakt på 
sak efter ålder, eftersom jag vet att det ibland kan vara känsligt att svara på en sådan 
fråga. Men då det ändå var de svarandes ålder och inte födelseår jag vill få veta genom 
frågan, har jag i figur 1 räknat om svarsuppgifterna och redogör således för 
informanternas ålder och ingenting annat.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
123 Boken i tiden (1997), s. 51-52. 
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Figur 1 Åldersfördelning. 
 
 
Åldern bland informanterna sträcker sig emellan 37 år och 89 år. Medelåldern på 
närmare 60 år kan te sig ganska hög. Jag tror dock att denna medelålder gäller även för 
den svenska författarkåren i stort. För det första är man sällan särskilt ung när man 
debuterar som författare i Sverige. Jag har studerat de författare som mottagit 
Katapultpriset, ett pris som Författarförbundet delar ut till årets skönlitterära debutant, 
för att bekräfta denna tes. Efter vissa beräkningar kom jag fram till att pristagarna 1992 
till 2002 i snitt var närmare 35 år då de mottog priset, vilket i sammanhanget får anses 
som en förhållandevis hög ålder. Vad som vidare drar upp författares medelålder är att 
man i egentlig mening aldrig går i pension från detta yrke. För även om man som 
författare slutat producera böcker kan man ändå få inkomster från sitt författarskap, 
böckerna behöver ju inte per automatik upphöra att efterfrågas bara för att man har 
slutat skriva nya. 
 
I den fjärde frågan i enkäten fick informanterna redogöra för hur många böcker de fått 
utgivna. Då jag var medveten om att det idag inte är helt ovanligt att författare väljer att 
själva ge ut sina böcker, delade jag upp frågan. Informanterna fick således både 
redogöra för hur många böcker de fått utgivna på annans förlag, samt uppge hur många 
böcker de givit ut själva, på eget förlag. 
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Figur 2 Antal utgivna böcker på annans förlag. 
 
 
Figur 2 visar att ca 43 % av författarna svarade att de hade fått 10 böcker eller mer 
utgivna på annans förlag. Ca 14 % av författarna hade fått 7-9 böcker utgivna, ca 23 % 
hade fått 4-6 böcker utgivna och 20 % av författarna hade fått 1-3 böcker utgivna på 
annans förlag.  
 
Endast fyra av författarna (ca 11%) uppgav att de givit ut någon bok på eget förlag. En 
av dessa hade givit ut 7-9 av sina böcker på eget förlag, resterande tre hade givit ut 1-3 
böcker på detta sätt. 
 
Personerna i mitt urval har alla fått författarpenning under utlåningsåret 2001. För att få 
sådan penning måste man som författare ha fått sina böcker utlånade så många gånger 
att man inte berörs av minimigränsen. Det kan vara svårt att komma över 
minimigränsen om man som författare har en liten litterär produktion. För en författare 
som fått utgivna fyra böcker räcker det med att var och en av dessa lånas ut 500 gånger 
för att minimigränsen ska överskridas. En författare som endast givit ut en bok måste 
däremot hoppas på att denna bok ensam kommer upp i 2000 utlån. I och med att det 
förhåller sig på detta vis är författarna i mitt urval förmodligen inte helt representativa 
för den svenska författarkåren i stort. Denna kår består sannolikt av en större andel 
författare som fått få böcker utgivna än vad mitt urval gör. 
 
Nästa fråga handlade om författarkategori. Genom denna fråga ville jag ta reda på i 
vilken kategori de svarande ansåg det lämpligt att placera in sina utgivna böcker. Barn 
& ungdomslitteratur, facklitteratur och skönlitteratur är de kategorier som 
Förläggareföreningen använder sig av i den utgivningsstatistik de publicerar varje år. 
Jag ansåg det lämpligt att utgå från dessa kategorier då jag utformade svarsalternativen 
till denna fråga. Kategorin Facklitteratur inkluderar inte läroböcker i 
Förläggareföreningens statistik vilket den gör i min undersökning, detta förtydligade jag 
genom en parentes. För att tydliggöra kategorin skönlitteratur döpte jag om denna till 
skönlitteratur för vuxna. 
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Tabell 3 Kategoritillhörighet 

Kategori Antal svar Svar i procent 
Barn & ungdom 2 5.7 
Fack (inkl. läroböcker) 16 45.7 
Skönlitteratur för vuxna 4 11.4 
Barn & ungdom + Fack 2 5.7 
Barn & ungdom + skönlitt. 3 8.6 
Fack + skönlitt. 6 17.1 
Barn & ungdom + Fack + 
skönlitt. 

 
2 

 
5.7 

Totalt 35 100 
 
 
Undersökningen som Svenska författarförbundet gjorde 1993 visade att 42 % av 
medlemmarna ansåg sig skriva skönlitteratur, 28 % facklitteratur och 11 % barn- och 
ungdomslitteratur. Vidare ansåg sig 19 % vara litterära mångsysslare.124  
 
De resultat som presenteras i Författarförbundets undersökning skiljer sig mycket från 
de resultat som jag framlägger i min. Jag anser dock inte att detta behöver innebära att 
urvalet i min undersökning inte är representativt för den svenska författarkåren i stort. I 
Boken i tiden förklaras att de flesta yrkesverksamma skönlitterära och barn- och 
ungdomslitterära författarna är medlemmar i Författarförbundet. Fackboksförfattarna är 
dock inte organiserade i lika hög grad.125 Detta kan förklara varför andelen 
fackboksförfattare är större i min undersökning (46 %) än i Författarförbundets (28 %). 
Något som också säkerligen påverkar detta förhållande är att jag som jag nämnt 
inkluderar läroböcker i kategorin Facklitteratur. Något som man inte gör i 
Författarförbundets undersökning.  
 
Andelen litterära mångsysslare är också större i min undersökning. Här har drygt 37 % 
skrivit böcker tillhörande flera olika kategorier. I Författarförbundets undersökning 
ansåg sig endast 19 % vara litterära mångsysslare. Jag har en tänkbar förklaring även till 
denna differens. De författare som skrivit böcker inom flera kategorier borde rent 
logiskt över lag ha en större produktion än de som enbart skrivit böcker inom en 
kategori, av allt att döma har de i alla fall skrivit minst två böcker (exempelvis en 
skönlitterär och en facklitterär). Som jag varit inne på tidigare underlättar det att ha en 
större litterär produktion om man som författare vill ta sig över 
biblioteksersättningssystemets minimigräns. Anledningen till att så många författare i 
min undersökning är litterära mångsysslare kan därför vara att dessa författare, i mindre 
omfattning än de författare som endast skriver litteratur inom enbart en kategori, berörs 
av minimigränsen. 
  
 
4.3 Fördelningen av de bedömningsgrundade medlen 
 
I detta avsnitt ska jag försöka ta reda på om olika egenskaper hos författare påverkar 
fördelningen av de bedömningsgrundade medlen. Detta gör jag genom att pröva 

                                                 
124 Boken i tiden (1997), s. 51. 
125 Ibid. 
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Svedjedals teorier om fördelningen av de bedömningsgrundade medlen mot mitt 
material. 
 
Jag har studerat Johan Svedjedals indelning av författare mellan stipendieförfattare och 
marknadsförfattare, och sedan granskat personerna i mitt urval, och tycker mig kunna 
urskilja de både författartyperna bland dem som mottagit biblioteksersättning. Utifrån 
hur informanterna har besvarat två av enkätens frågor, placerar jag in dem i två grupper 
bestående av stipendieförfattare respektive marknadsförfattare. Den första gruppen 
består av de författare som svarade att de hade eller hade haft garanterad 
författarpenning och de som från författarfonden mottagit stipendier, pensioner eller 
bidrag. I denna grupp återfinns således de svarande som mottagit någon form av 
bedömningsgrundat medel från Författarfonden. Dessa författare väljer jag i 
fortsättningen att kalla stipendieförfattare. 
 
I den andra gruppen ingår de svarande som uppgav att de varken hade eller hade haft 
garanterad författarpenning, och inte heller hade mottagit medel från författarfonden i 
form av stipendier, pensioner eller bidrag. De hade således endast mottagit 
biblioteksersättning i form av författarpenning. Dessa författare kallar jag i 
fortsättningen för marknadsförfattare. Genom att studera dessa båda gruppers svar på 
ett antal av enkätens frågor, förutsätter jag att vi får klarhet i om olika egenskaper hos 
författarna påverkar fördelningen av de bedömningsgrundade medlen. 
 
Stipendieförfattarna består av 17 informanter eller ca 49 % av författarna som besvarat 
min enkät. En författare sa sig ha garanterad författarpenning och två menade att de 
tidigare hade haft det. Av de svarande uppgav 16 att de mottagit stipendier, pensioner 
eller bidrag från författarfonden. Två av dessa hade mottagit fem- eller tioåriga 
stipendier och tio hade mottagit ett- eller tvååriga. Fem av informanterna hade erhållit 
resestipendier och lika många (fem) hade tilldelats medel i form av bidrag. Ingen av de 
svarande hade mottagit pension från fonden. Bland de tre som hade eller hade haft 
garanterad författarpenning hade två även fått stipendier, pensioner eller bidrag. 
 
Det var likaså 17 personer eller ca 49 % av författarna som besvarade min enkät som 
inte hade mottagit bedömningsgrundat medel från författarfonden, och således kunde 
ses som marknadsförfattare. Ytterst få bland marknadsförfattarna hade överhuvudtaget 
ansökt om bedömningsgrundat medel. Endast en person i denna grupp sa sig ha ansökt 
om garanterad författarpenning. Samma person sa sig också ha ansökt om stipendier, 
pensioner eller bidrag från fonden, något som ingen av de övriga marknadsförfattarna 
hade gjort. Bland stipendieförfattarna var det mer vanligt att man ansökt om stipendier, 
pensioner eller bidrag, alla utom en hade gjort detta. Det visade sig dock vara mer 
sällsynt att ansöka om garanterad författarpenning, endast två personer utöver dem som 
hade eller hade haft sådan författarpenning hade ansökt om det. Utav de 35 författarna 
som deltog i enkätundersökningen valde en att inte besvara frågan om 
stipendiemottagande. Eftersom personen i fråga inte sa sig ha eller ha haft garanterad 
författarpenning var det omöjligt för mig att veta, om denna författare var 
stipendieförfattare eller marknadsförfattare, personens svar blev därför oanvändbara för 
mig. Genom detta bortfall kom marknadsförfattarna och stipendieförfattarna att bilda 
två lika stora grupper. 
 
Som jag har förklarat tidigare är min förhoppning att jag genom att studera 
stipendieförfattarna respektive marknadsförfattarna närmare, ska kunna klargöra om 



 41 
 

olika egenskaper hos författare, påverkar fördelningen av de bedömningsgrundade 
medlen. Min första tanke var att det främst var personerna i författarfondens styrelse 
och experterna i de arbetsgrupper, som tas till hjälp då man utser stipendiater, som 
avgjorde vilka författare som skulle tilldelas bedömningsgrundat medel och därmed bli 
stipendieförfattare. Jag insåg dock snart att många av marknadsförfattarna själva hade 
skulden till att de inte mottagit bedömningsgrundat medel, 16 av dessa 17 författare 
hade nämligen aldrig ansökt om sådant medel hos författarfonden. Således kan jag i 
denna uppsats inte komma fram till om författarfondens styrelse föredrar och gynnar 
författare med en viss typ av egenskaper. Jag kommer att försöka ta reda på om olika 
egenskaper påverkar fördelningen av de bedömningsgrundade medlen, men avhåller 
mig från att dra några slutsatser kring vilken typ av författare som författarfondens 
stipendiefördelare helst ser som stipendiater. 
 
Men varför har så få marknadsförfattare ansökt om bedömningsgrundat medel? Om 
man tittar på de kommentarer som författare ger i enkäten kan man utifrån dessa se att 
det framför allt finns tre anledningar till varför man inte har gjort det.  
 
I vissa fall verkar författarnas föreställningar kring hur de bedömningsgrundade medlen 
fördelas påverka dem att inte söka. Exempelvis menar några författare som skriver 
facklitteratur (inklusive läroböcker) att den kategori böcker som de skriver missgynnas 
vid fördelningen av de bedömningsgrundade medlen. En av dem ”upplever att 
läroboksförfattare (grundskola) missgynnas” och en annan har rent allmänt ”en känsla 
av att läromedelsförfattare missgynnas”. Ingen av dessa båda författare har ansökt om 
bedömningsgrundat medel. Jag tror att den stora anledningen härtill är deras 
förställningar kring hur medlen fördelas som säger dem, att det inte är någon idé att 
söka, de skulle ändå inte få något. 
 
Det finns de författare som inte ansökt eftersom de inte ansett sig vara i behov av 
pengarna. Några menar att de fått in tillräckligt med pengar för att klara sig genom 
arbeten de haft vid sidan av författarskapet. Många har ett heltidsjobb och skriver sina 
böcker på lediga stunder.  
 
Slutligen finns de författarna som inte haft tillräcklig kunskap om författarfondens 
göromål för att veta att det finns möjlighet att ansöka om bedömningsgrundat medel. En 
av informanterna sa sig visserligen ha haft garanterad författarpenning men ”kände ej 
till att man kunde söka stipendier och liknande”. En annan kände sig dåligt underrättad 
och skulle ”uppskatta direkt information från fonden om hur man söker ett stipendium 
eller bidrag”.                                                                                                                                                
 
 
4.3.1 Författarkategori 
 
Johan Svedjedal funderar över hur de bedömningsgrundade medlen som författarfonden 
fördelar sprids mellan olika författarkategorier. Jag ville försöka att ge klarhet i denna 
fråga och undersökte hur de garanterade författarpenningarna, stipendierna, pensionerna 
och bidragen fördelade sig mellan författarkategorierna barn- och ungdomslitteratur, 
facklitteratur (inklusive läroböcker) och skönlitteratur för vuxna. För att finna ut om det 
finns någon obalans i fördelningen mellan kategorierna, jämförde jag de svar som 
stipendieförfattarna och marknadsförfattarna gav på frågan om författarkategori. 
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Tabell 4 Författarkategorier i de båda grupperna 

Kategori Stipendieförfattare Marknadsförfattare 
Barn & ungdom 0 2 
Fack (inkl. läroböcker) 6 9 
Skönlitteratur för vuxna 3 1 
Barn & ungdom + Fack 2 0 
Barn & ungdom + skönlitt. 1 2 
Fack + skönlitt. 3 3 
Barn & ungdom + Fack + 
skönlitt. 

 
2 

 
0 

Totalt 17 17 
 
 
I tabell 4 kan man se att andelen stipendieförfattare inom var och en av de olika 
författarkategorierna varierar. Majoriteten av de författare som endast hade fått utgivet 
böcker inom kategorin skönlitteratur för vuxna var stipendieförfattare. Bland de 
författare som endast fått utgivet böcker inom någon av kategorierna barn- och 
ungdomslitteratur eller facklitteratur (inklusive läroböcker) var majoriteten istället 
marknadsförfattare. Det bör påpekas att underlaget för dessa jämförelser är något 
blygsamt. Informanterna är lite för få för att man ska nå ett helt tillfredställande resultat 
på en fråga som denna, där de svarande placeras ut i så många olika kategorier. 
 
Intressant är att de flesta av de författare som skrivit böcker inom flera olika kategorier 
visade sig vara stipendieförfattare medan majoriteten av dem som skrivit böcker inom 
endast en kategori var marknadsförfattare. Man kan således ana ett samband mellan 
mångsidighet som författare och sökande och mottagande av bedömningsgrundat 
medel. Främst verkar det vara de barn- & ungdomslitterära och facklitterära författarna 
som vinner på att vara litterära mångsysslare. Överlag har de litterära mångsysslarna fått 
ett förhållandevis stort antal verk utgivna, vilket också kan vara en orsak till att de är 
stipendieförfattare. Jag tar närmare upp sambandet mellan antalet utgivna verk och 
mottagande av bedömningsgrundade medel i nästa avsnitt. 
 
Svedjedal frågar sig hur de bedömningsgrundade medlen fördelas mellan olika 
författarkategorier. Min undersökning visar att det är mer vanligt att författare till 
skönlitteratur för vuxna är stipendieförfattare än att barn- och ungdomsförfattare och 
fackboksförfattare är detsamma. Vidare framkommer det att litterära mångsysslare 
oftare tilldelas bedömningsgrundat medel, än författare som endast fått böcker utgivna 
inom en och samma kategori. Men resultatet visar inte främst att författarfondens 
styrelse i högre grad nekar författare inom någon viss kategori medel. De allra flesta av 
dem som blivit utan medel har nämligen inte ansökt om några. Detta kan bero på 
föreställningar som författare har kring vilken typ av författare som tilldelas medel, att 
författarna inte ansett sig ha behov av medel, eller att de inte är medvetna om att det är 
möjligt att söka medel från författarfonden 
 
 
4.3.2. Förlagskontakter 
 
Författarfondens styrelse tar, då de ut ser de författare som ska motta 
bedömningsgrundat medel, hänsyn till hur många böcker de sökande författarna har fått 
utgivna på reguljära förlag. Svedjedal menar att detta innebär att förlagen har fått roller 
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som grindvakter. Som författare underlättar det om man några gånger fått ett förlags 
förtroende då man söker bedömningsgrundat medel från Författarfonden. Jag ville veta 
vilka kontakter stipendieförfattare respektive marknadsförfattare hade med förlag för att 
på så sätt komma underfund med om det finns något samband mellan mottagande av 
bedömningsgrundat medel och författarskapets omfattning. Jag tog således reda på hur 
många böcker författarna i de båda grupperna hade fått utgivna på annans förlag. 
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Figur 3 Utgivning på annans förlag. 
 
 
I figur 3 kan man se att det finns ett visst samband mellan hur många böcker man som 
författare fått utgivna på annans förlag och mottagande av bedömningsgrundat medel. 
Det är framförallt de författare som givit ut 1-3 böcker som skiljer sig från de andra. 
Bland dessa författare hade endast 1/7 tilldelats bedömningsgrundat medel. Av de 
författare som fått fler än tre böcker utgivna på annans förlag hade den övervägande 
delen mottagit bedömningsgrundat medel. Svedjedal verkar således ha rätt i sitt 
påstående om förlagens viktiga roll. Att så få av de författare som inte tilldelats medel 
ansökt om det, kan tyda på att många av författarna har föreställningen att 
kvantitetssynpunkten väger tungt då mottagare utses. Författare med få verk utgivna tror 
sig inte ha rätt att ta del av de bedömningsgrundade medlen. En annan tänkbar orsak till 
varför resultatet utföll som det gjorde kan vara att de i mindre grad utgivna författarna 
inte hade samma vetskap om ansökningsmöjligheterna som de på förlagen mer 
etablerade författarna. Det kan även ha varit så att många av de mindre utgivna 
författarna var författare vid sidan av ett annat jobb och därför tjänade tillräckligt med 
pengar på annan verksamhet för att klara sig utan medel från Författarfonden. 
 
 
4.3.3 Könstillhörighet 
 
Johan Svedjedal har studerat listan över de mest utlånade författarna under 1989 och 
konstaterar att majoriteten av författarna med över 400 000 utlån var kvinnor (58 %). 
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Efter att också ha studerat hur de garanterade författarpenningarna fördelas mellan 
könen, undrar han om det inte kan vara så att medlen systematiskt omfördelas från 
kvinnor till män. Han misstänker att kvinnorna bidrar med mer medel till 
författarfonden genom att deras verk lånas ut i en större omfattning än männens, men att 
männen får mest av de bedömningsgrundade medlen. Jag hade för avsikt att undersöka 
om det ligger något i detta påstående. Dock nöjde jag mig inte som Svedjedal med att 
endast studera hur många kvinnor respektive män som mottar garanterad 
författarpenning. Istället tittade jag på hur stor del av kvinnorna respektive männen i 
min undersökning som hade mottagit någon form av bedömningsgrundat medel från 
fonden. 
 
Jag började med att undersöka om Svedjedals uppgifter gällande de mest utlånade 
författarna stämde än idag. Efter att ha studerat listorna över 2002 års mest utlånade 
författare126 insåg jag att de inte gjorde det. Det visade sig att en utjämning har skett 
sedan 1989 och att 50 % av författarna med över 400 000 utlån idag var kvinnor. 
Studerade man hela listorna över de 200 mest utlånade författarna var kvinnorna dock i 
en knapp majoritet.  Därmed kan sägas att kvinnorna bidrar med marginellt mer pengar 
till författarfonden än männen, i och med att deras verk lånas ut något mer på 
biblioteken. 
 
Eftersom mitt urval bestod av fler män än kvinnor insåg jag att en undersökning där jag 
tittade på hur många män respektive kvinnor som var stipendieförfattare respektive 
marknadsförfattare skulle bli missvisande. Sannolikheten att det skulle vara fler män än 
kvinnor både bland stipendieförfattarna och bland marknadsförfattarna var 
överhängande. Jag valde således istället att titta på männen och kvinnorna var för sig. 
Därmed fick jag veta hur männen i mitt urval fördelade sig mellan stipendieförfattare 
och marknadsförfattare samt hur kvinnorna i mitt urval fördelade sig mellan 
stipendieförfattare och marknadsförfattare.  
 

Stipendie-                   
författare
Marknads-                  
författare

Män Stipendie-           
författare
Marknads-         
författare

Kvinnor

 
Figur 4 Andelen stipendieförfattare och  Figur 5 Andelen stipendieförfattare och 
marknadsförfattare bland männen marknadsförfattare bland kvinnorna  
 
 

                                                 
126 Listorna är möjliga att ta del av via Sveriges författarfonds hemsida. 
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Resultatet visar att majoriteten (ca 53 %) av männen i mitt urval hade mottagit 
bedömningsgrundat medel och således var stipendieförfattare. Av kvinnorna hade ca   
47 % gjort detsamma. Den större andelen av kvinnorna (ca 53 %) var således 
marknadsförfattare och hade inte mottagit bedömningsgrundat medel. Sambandet 
mellan kön och mottagande av bedömningsgrundat medel är enligt undersökningen 
svagt, och det verkar inte som om fondens medel idag systematiskt omfördelas från 
kvinnor till män. Visserligen finns det vissa tendenser till detta, men skillnaderna 
mellan män och kvinnor, vad gäller bidrag till författarfonden och mottagande av 
bedömningsgrundat medel från samma fond, är enligt min undersökning mycket små. 
Det kan vara så att kvinnliga författare bidrar med mer pengar till fonden en vad 
manliga gör, men skillnaden mellan kvinnornas och männens bidrag verkar vara 
marginellt. Min undersökning visar vidare att en större del av de manliga författarna än 
av de kvinnliga är stipendieförfattare, men även här är skillnaden mellan könen mycket 
liten.  
 
Jag vill även efter att ha redovisat resultatet av denna fråga poängtera att ytterst få av 
marknadsförfattarna i mitt urval ansökt om medel från författarfonden, och att det därför 
inte främst är författarfondens styrelse som avgjort vilka författare som tilldelats medel, 
utan till stor del författarna själva. 
 
 
4.3.4 Placering på det litterära fältet 
 
Underhållningsförfattare får sällan stipendier menar Svedjedal och hänvisar till Yngve 
Lindungs undersökning Lånen, författarna, pengarna: om folk- och skolbibliotekens 
utlåning av skönlitteratur. Författarskapets kvalitet är en synpunkt som man tar hänsyn 
till då man utser mottagare av bedömningsgrundat medel från författarfonden. Eftersom 
underhållningslitteratur för vuxna enligt vårt litterära värdesystem sällan anses vara av 
särskilt hög kvalitet menar Lindung att underhållningsförfattarna inte mottar 
bedömningsgrundat medel i någon högre grad.  Istället är det de författare som anses 
vara kvalitetsförfattare som får den större delen av dessa medel. Samtidigt menar 
Lindung att det är underhållningslitteraturen som bidrar med större delen av de medel 
som fördelas utifrån bedömning, eftersom denna typ av litteratur lånas ut mycket på 
biblioteken. För att underhållningsförfattarna ska bli mer rättvist behandlade anser 
Lindung att det kanske kunde vara på sin plats att se över systemet.127  
 
Jag ville ta reda på om det ligger någonting i Svedjedals och ursprungligen Lindungs 
påstående gällande fördelningen av de bedömningsgrundade medlen mellan författare 
med högre status (kvalitetsförfattarna) och författare med lägre status 
(underhållningsförfattarna) på det litterära fältet. Jag tittade därför på de 15 författare i 
min undersökning som sa sig skriva skönlitteratur för vuxna och försökte fastställa 
deras plats på det litterära fältet. Genom att göra detta hoppades jag kunna avgöra om 
författares ställning på det litterära fältet påverkar när Författarfondens 
bedömningsgrundade medel fördelas.  
 
Yngve Lindung tar i sin undersökning avstamp i litteratursociologen Robert Escarpits 
teorier kring kvalitet då han gör indelningen mellan kvalitetslitteratur och 
underhållningslitteratur. Enligt Escarpit avgörs ett verks kvalitet av de personer som 

                                                 
127 Lindung (1989), s. 33-34. 
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ingår i det så kallade bildade kretsloppet. Inom detta kretslopp hittar man ledande 
författare och kritiker, skolväsendet och en välutbildad publik som främst läser vad man 
brukar kalla kvalitetslitteratur. När Lindung bedömer verken han arbetar med studerar 
han litteraturhandböcker och dagskritik. Är en författare omskriven i 
litteraturhandböcker eller om han/hon hyllats i dagskritiken bör hans/hennes verk ses 
som kvalitetslitteratur, om inte klassar Lindung hans/hennes verk som 
underhållningslitteratur. Underhållningslitteratur är enligt Lindung även alla de verk 
som tillhör någon av genrerna krim- agent-, thriller- och äventyrböcker eller science 
fiction- och fantasyböcker.128 Jag ställer mig något skeptisk till Lindungs indelning. 
Framförallt tycker jag att han låter de litterära genrerna spela en alltför avgörande roll 
vid uppdelningen. Att genretillhörighet i många fall helt får fälla avgörandet för om 
böcker ska ses som kvalitetslitteratur eller underhållningslitteratur anser jag är att 
generalisera väl mycket. Magnus Persson skriver i sin bok Kampen om högt och lågt: 
studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och 
moderniteten att det idag sker ett utbyte mellan kvalitetslitteraturen och 
underhållningslitteraturen, man lånar gärna former, motiv och grepp från varandra vilket 
gör det allt svårare att dra en gräns mellan de två typerna av litteratur. Således kan en på 
det litterära fältet väl ansedd författare mycket väl skriva en bok som lånar drag från en 
mindre ansedd genre, exempelvis detektivromanen. 129 Även om Lindung kanske skulle 
säga emot mig anser jag, att det inte är lätt att svara på om verket i detta fall ska ses som 
kvalitetslitteratur eller underhållningslitteratur. 
 
Persson menar att gränserna mellan kvalitetslitteratur och underhållningslitteratur i 
allmänhet har blivit mer flytande. Underhållningslitteraturen har börjat ta sig in på 
kultursidorna och inom olika akademiska discipliner har man börjat intressera sig för 
forskning kring denna typ av litteratur.130 Jag är medveten om att många liksom Persson 
är kritiska till om man verkligen på ett tillfredställande sätt kan dela in dagens författare 
mellan kvalitetsförfattare och underhållningsförfattare. Själv tror jag inte att man kan 
göra det utifrån Escarpits teorier, såsom Lindung gör. Det krävs att man är mer 
nyanserad i sin bild av de komplicerade processer som äger rum på det litterära fältet, 
om man vill frambringa ett tillfredställande resultat. Genom att utgå från Pierre 
Bourdieus smaksociologi och placera in min undersöknings författare i hans tre 
smaktyper, tror jag mig kunna åstadkomma en sådan nyansering. Men inte heller en 
sådan indelning av författare kan göras förbehållslöst, det är jag väl medveten om. Jag 
gör dock ett försök och bereder mig på att möta en viss kritik. 
 
I sin text ’Den skjebnesvangre stormaktsgravitasjon er allerede under full utvikling…’: 
Bibliotekene som redskap i et litteraturpolitiskt prosjekt försöker Cicile Naper placera in 
författare och deras verk i Bourdieus tre smaktyper. Hon menar att det är möjligt att 
avgöra om en författare och hans/hennes verk är accepterade i smaktypen den rena 
smaken genom att undersöka vilka priser författaren mottagit. Har en författare utsetts 
att motta ett eller flera priser av litteraturkritiker eller andra på det litterära fältet högt 
stående personer är han/hon accepterad i den rena smaken. Vidare anser hon att 
mottagande av de norska popularitetsprisen Bokhandlarprisen är ett tecken på att man 
som författare uppskattas av personer tillhörande medelsmaken. Jag väljer att 
komplicera Napers metod något då jag avgör i vilken smaktyp var och en av författarna 

                                                 
128 Lindung (1989), s. 39-40. 
129 Persson, Magnus (2002), Kampen om högt och lågt: studier i den sena nittonhundratalsromanens 
förhållande till masskulturen och moderniteten, s. 12. 
130 Ibid, s.11. 
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främst passar in, och nöjer mig inte med att titta på vilka priser författarna mottagit. I 
bedömningen väger jag även in vilka förlag författarna har fått sina böcker utgivna på, 
vilka genrer författarnas böcker tillhör samt om författarnas böcker mottagit 
utgivningsstöd från Kulturrådet. Varför jag har valt att grunda min bedömning av 
författarna på just dessa parametrar förklarar jag efterhand som jag redovisar resultaten i 
detta avsnitt.  
 
Denna del av uppsatsen blir lite av ett metodologiskt experiment. Jag tyckte då jag läste 
Napers text, att det vore intressant att prova hur man kan arbeta med analyser liknande 
den hon gör. Dock ansåg jag att en något mer utvecklad variant av hennes metod skulle 
passa min uppsats bättre. Att på ett liknande sätt som Naper, utifrån vilka priser 
författarna mottagit, avgöra i vilken smaktyp författarna var accepterade ansåg jag vara 
en god idé. Att jag valde att utveckla metoden berodde inte på att jag tyckte att 
prismottagandet var en dålig parameter vid bedömningen av författare. Anledningen var 
istället att jag inte ville låta hela bedömningen av författarna vara avhängig på enbart 
denna parameter. Priserna fick således utgöra en av fyra parametrar. 
 
Sex av de 15 författarna som sa sig skriva skönlitteratur för vuxna uppgav att de 
mottagit priser för sitt skönlitterära arbete medan resterande nio svarade att de inte gjort 
det. De som mottagit priser uppgav också vilka priser det rörde sig om. I de flesta fall 
var man väldigt detaljerade då man radade upp namnen på de erhållna priserna.  
 
Efter att noggrant ha studerat varje enskild författares svar kom jag fram till att ett fåtal 
av de svarande mottagit pris utdelade av kritiker mycket väl ansedda på det litterära 
fältet, såsom Runeberg-priset. Flera författare hade mottagit priser från litterära 
sällskap, exempel på sådana priser var Harry Martinssonpriset, Ivar Lo Johanssons 
personliga pris och Hedenvindplaketten. Bland priserna som nämndes förekom vidare 
priser endast riktade till författare som skriver detektivromaner, exempelvis Polonipriset 
och Årets bästa kriminalroman. Man kunde även finna mer lokala priser såsom 
Landstinget Dalarnas kulturpris. 
 
Bourdieu menar att förläggaren som gör affär av ett verk och för ut det på marknaden 
genom att publicera det konsekrerar det (skänker det värde). Ju mer konsekrerad 
förläggaren själv är, desto kraftigare kan han/hon konsekrera verket.131 Dessa tankar 
kring förläggarens roll för författare och deras verk fick mig att inse relevansen i att 
studera förlagstillhörighet då jag placerade in författarna i de olika smaktyperna. Enligt 
Bourdieu avgör ju förläggaren till stor del vilken status författaren och hans/hennes verk 
får på det litterära fältet. 
 
Tio av författarna som sa sig skriva skönlitteratur för vuxna hade fått sina böcker 
utgivna på flera olika förlag medan de fem resterande endast samarbetat med ett förlag. 
Sammanlagt nämnde författarna 18 olika förlag. Observera då att många av dessa förlag 
nämndes av flera förfa ttare. 
 
Då jag samlade in fakta kring de förlag som författarna fått böcker utgivna på, insåg jag 
att många förlag av idag inte har en tydlig inriktning i sin utgivning. Man ger ut böcker 
som är vitt skilda från varandra. Detta faktum gjorde det svårt för mig att utifrån 
förlagstillhörighet bedöma författarna. Det fanns dock ett antal förlag som främst 

                                                 
131 Bourdieu (1986), s. 151-152. 
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satsade på en viss typ av böcker. Dels fanns det de som enbart sa sig ge ut 
kvalitetslitteratur, dels förekom det förlag som nästan undantagslöst gav ut 
detektivromaner och annan spänningslitteratur. 
 
Tidigare i detta avsnitt förkastade jag Lindungs indelning av författare utifrån 
genretillhörighet. Med denna kritik menade jag inte att det alltid är helt fel att bedöma 
författare utifrån genretillhörighet men att man bör vara försiktig med att vara alltför 
generell när man gör det. Detta eftersom verken inom en genre kan vara mycket olika 
form- och stilmässigt även om de står på en liknande grund. Jag valde att studera 
genretillhörighet då jag placerade in författarna i Bourdieus smaktyper, men tillät inte 
genretillhörigheten att bli lika avgörande vid indelningen som den är i Lindungs 
undersökning. 
 
I Lindungs undersökning delas skönlitteraturen för vuxna in i genrerna 1. Krim-, agent-, 
thriller och äventyrsböcker, 2. Science fiction- och fantasyböcker och 3. Övriga böcker.  
Lindung menar att han använder sig av genrerna 1. och 2. för att de är tämligen lätta att 
känna igen. 132 Jag valde att inte komplicera min undersökning med att utveckla en mer 
avancerad genreindelning än den Lindung använder. Till Lindungs indelning lade jag 
dock till genren Lyrik och dramatik. Jag är medveten om att denna genre i egentlig 
mening inte är någon genre, lyrik och dramatik är snarare litterära former, och inser nu 
att det var ett misstag av mig att skapa en genre med detta namn. Jag borde förstås ha 
haft en egen fråga gällande litterär form. Eftersom det visade sig att ingen av författarna 
i min undersökning ansåg sig skriva lyrik eller dramatik fick detta misstag dock inte 
några konsekvenser vid resultatsammanställningen. 
 
Det visade sig att endast två av frågans fyra svaralternativ stämde in på någon av de 
svarande. Ingen av de svarande hade kryssat för alternativen Lyrik och dramatik och 
Science fiction- och fantasyböcker. Sex av författarna ansåg att deras verk tillhörde 
genren Krim-, agent-, thriller- och äventyrsböcker medan åtta tyckte att deras böcker 
kunde klassas som övriga skönlitterära böcker. En av de svarande ansåg sig ha skrivit 
böcker både under genren  Krim-, agent-, thriller- och äventyrsböcker och under övriga 
skönlitterära böcker.  
 
Att det inte fanns någon författare i mitt urval som ansåg sig skriva lyrik eller dramatik, 
anser jag inte vara förvånande, eftersom verk tillhörande dessa litterära former inte 
lånas ut i någon högre grad på biblioteken. Enligt siffrorna i Lindung undersökning 
lånades svenska romaner och novellsamlingar under 1985 ut drygt 15 gånger så mycket 
som lyrik, dramatik, kåserier och skönlitterära essäer skrivna av svenska författare.133 
De låga utlåningsiffrorna gör det svårt för skapare av lyrik och dramatik att ta sig över 
biblioteksersättningssystemets minimigräns. Förmodligen var det av denna anledning 
som de inte kom med i mitt urval. Jag misstänker dock att lyrikerna och dramatikerna är 
förhållandevis få till antalet även inom den svenska författarkåren i stort. Denna slutsats 
drar jag efter att ha studerat utgivningsstatistik. Enligt Förläggareföreningens 
branschstatistik gavs det om året endast ut i snitt 65 nya verk inom kategorierna lyrik  
eller dramatik mellan 1992 och 2002.134 
 

                                                 
132 Lindung (1989), s. 39. 
133 Ibid, s. 22. 
134 Förläggareföreningen (2003-06-12), 2002-års branschstatistik, Förläggareföreningen.[2004-04-27]. 
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Det förvånar mig inte heller att ingen författare i mitt urval sa sig skriva science fiction- 
eller fantasyböcker. Jag tror att svenska författare som skriver inom dessa genrer har 
problem att ta sig över minimigränsen. Förvisso är science fiction- och fantasyböcker 
populära bland låntagarna på biblioteken men det är framför allt verk av utländska 
författare som lånas. Lindungs undersökning visar att lånen av svenska science fiction- 
och fantasyböcker 1985 endast var 1.7 % av den totala utlåningen av svenska romaner 
och novellsamlingar. Siffran kan möjligen ha stigit något under de närmare 20 åren som 
gått sedan Lindung gjorde sin undersökning, men några stora förändringar har troligen 
inte skett. Studerar man exempelvis de på biblioteken mest utlånade författarna enligt 
författarfondens statistik, kan man inte hitta någon svensk författare som skriver science 
fiction- eller fantasyböcker bland de 100 främsta. Att utlåningen av svenska science 
fiction- och fantasyböcker är förhållandevis låg, borde rimligtvis innebära att de flesta 
författare till sådana verk inte lyckas ta sig över minimigränsen, och därför inte finns 
med i mitt urval. 
 
Utgivningsstödet är skapat för att främja utgivning av kvalitetslitteratur. 
Arbetsgrupperna som beslutar om vilka böcker som ska stödjas är experter på litteratur, 
de kan exempelvis vara kritiker, litteraturvetare, författare och bibliotekarier. Eftersom 
personerna i arbetsgrupperna genom sina arbeten är förhållandevis högt ansedda på det 
litterära fältet tror jag att de genom att ge ett verk utgivningsstöd i viss mån konsekrerar 
dels verket, dels författaren som skrivit verket. Eftersom Kulturrådet har begränsade 
resurser kan utgivningsstödet självfallet inte tilldelas alla de författare som kan anses 
producera litteratur av god kvalitet, ungefär hälften av alla ansökningarna bifalls. Vidare 
är det bara en liten del av alla verk som ges ut som förlagen väljer att söka stöd för, år 
2002 kom det in 1570 ansökningar om stöd till kulturrådet,135 samma år gav 
bokförlagen ut drygt 10 000 böcker.136 Således bör man vara försiktig om man som jag 
använder utgivningsstödet som en parameter vid bedömande av författares plats på det 
litterära fältet. Det finns säkerligen författare med hög status på det litterära fältet vars 
verk inte har mottagit utgivningsstöd.  
 
På förhand väntade storsäljare får sällan stöd eftersom utgivningsstödet aldrig har varit 
tänkt att utdelas till självklara försäljningssuccéer. Det finns till och med en 
upplagespärr som hindrar att verk med en alltför stor förstaupplaga tilldelas stöd. Det är 
således inte omöjligt, att det förekommer författare i min undersökning, vars verk inte 
fått utgivningsstöd, på grund av att man på Kulturrådet bedömt att de skulle bli 
storsäljande ändå.  
 
Något man också måste ta hänsyn till när man bedömer författare utifrån om deras verk 
mottagit utgivningsstöd eller inte, är att stödet inte fördelas helt lika mellan olika genrer. 
John-Henri Holmberg menar i sin artikel Vi behöver förlag som vågar välja att nästan 
allt stöd som tilldelas skönlitterära titlar för vuxna ges verk i genren samtidslitteratur. 
Verk inom denna genre beskriver Holmberg som att vara samtidsförankrade och 
vardagsrealistiska berättelser om psykologisk insikt. Genrer som romantik, 
kriminallitteratur, historiska romaner och fantasylitteratur blir oftast utan stöd.137 
Kanske beror detta på hur vi ser på dessa genrer i Sverige idag. Holmberg menar att 
böcker som inte kan ses som samtidslitteratur per automatik blir klassade som 

                                                 
135 Statens kulturråd (2003), Böcker och kulturtidskrifter 2002, Statens kulturråd, s. 22-26. [2004-04-26]. 
136 Statens kulturråd, Statistik om böcker och kulturtidskrifter, Statens kulturråd. [2004-11-18]. 
137 Holmberg, John-Henri. Vi behöver förlag som vågar välja. Svensk bokhandel (2003), nr 20, s.25-27. 
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smutslitteratur.138 Inte konstigt då att utgivningsstödet som ska stödja 
kvalitetslitteraturen sällan tillfaller verk inom någon av dessa genrer. 
  
Av författarna i min undersökning svarade tre att någon av deras böcker under kategorin 
skönlitteratur för vuxna hade fått utgivningsstöd. Inget bortfall förekom på denna fråga 
och således var de författare vars verk inte fått utgivningsstöd 12 till antalet. 
 
Ett krävande arbete började när jag inledde mitt arbete med att placera in författarna i 
Bourdieus smaktyper. Jag ska försöka vara så tydlig som möjligt när jag nu presenterar 
resultatet och förklara hur jag har tänkt när jag vägt samman författarnas svar på de fyra 
avgörande enkätfrågorna. 
 
Enligt min bedömning uppskattas tre av författarna i min undersökning som skriver 
skönlitteratur för vuxna, framför allt av personer tillhörande den rena smaken. Två av 
dessa placerade jag i den rena smaken främst därför att de har mottagit priser utdelade 
av kritiker med hög status på det litterära fältet, (sådana priser väljer jag härefter att 
kalla för kritikerpriser). Den tredje författaren var lite svårare att placera. Denne hade 
inte mottagit priser med så hög status som de andra två, men hade fått pris från flera 
litterära sällskap. Jag drog slutsatsen att dessa litterära sällskap framförallt består av 
personer mycket intresserade av och kunniga inom litteratur. Därför ansåg jag det 
lämpligt att även se denna författare som accepterad i den rena smaken. 
 
De tre författarna vars verk framför allt uppskattas av personer tillhörande den rena 
smaken skriver böcker inom genren övrig skönlitteratur och är utgivna på stora förlag 
utan speciell inriktning. Ingen av dem har skrivit något verk som tilldelats 
utgivningsstöd. Som jag nämnt tidigare finns det böcker som anses vara av hög kvalitet 
men som av olika anledningar ändå inte får utgivningsstöd. Troligen är dessa författares 
verk just sådana verk.  
 
 
Tabell 5 Författare placerade i den rena smaken 

Författare Priser Förlag Genre utgivningsstöd 
R1 Kritikerpriser Utan speciell 

inriktning 
Övrig skönlitt. Nej 

R2 Kritikerpriser Utan speciell 
inriktning 

Övrig skönlitt. Nej 

R3 Priser från litt. 
sällskap 

Utan speciell 
inriktning 

Övrig skönlitt. Nej 

 
 
Fem av författarna i min undersökning är enligt min bedömning troligen populärast 
bland de människor som tillhör medelsmaken. Två av dessa författare har fått sina 
böcker utgivna på förlag som säger sig ha en inriktning mot kvalitetslitteratur. De hade 
dock varken mottagit några priser eller skrivit böcker som fått utgivningsstöd och jag 
ansåg dem därför bäst höra hemma i medelsmaken. Den ena av dessa två författare 
ansåg sina böcker bäst passa inom genren Övrig skönlitteratur. Den andra däremot skrev 
endast böcker inom genren Krim-, agent-, thriller- och äventyrsböcker. Ett sådant 
genreval sänker enligt mina förmodanden en författares status på det svenska litterära 

                                                 
138 Holmberg. Svensk bokhandel (2003), nr 20, s.25-27. 
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fältet. De högre stående personerna på detta fält anser nämligen överlag att litteraturen 
inom denna genre inte har något högre värde. Trots detta ansåg jag att författaren i detta 
fall skulle placeras i medelsmaken och inte i den folkliga smaken. 
  
Två författare hade skrivit böcker som mottagit utgivningstöd, men hade inte fått några 
priser utdelade av kritiker eller andra högt stående personer på det litterära fältet. Den 
ena hade inte fått några priser alls, medan den andra endast tilldelats lokala priser. En av 
de båda författarna hade blivit utgiven på ett förlag med inriktning på kvalitet, och sa sig 
endast skriva inom genren Krim-, agent-, thriller- och äventyrsböcker. Den andra 
författaren var utgiven på ett förlag utan speciell inriktning, och sa sig skriva inom 
genren Övrig skönlitteratur. Att de båda hade mottagit utgivningsstöd visar att de har 
förhållandevis hög status på det litterära fältet. De hade dock inte mottagit några högt 
ansedda priser, och jag valde därför att placera dem i medelsmaken istället för i den rena 
smaken. Man kan möjligen anse att författaren som hade blivit utgiven på ett förlag med 
kvalitetsinriktning, borde placeras i den rena smaken. Jag tycker inte det, eftersom 
denne författare endast hade skrivit böcker inom den vanligen statussänkande genren 
Krim-, agent-, thriller- och äventyrsböcker.  
 
En författare hade skrivit böcker bäst passade inom genrerna Krim-, agent-, thriller- och 
äventyrsböcker och Övrig skönlitteratur. Böckerna var utgivna på två olika typer av 
förlag, dels förlag utan specifik inriktning, dels förlag som framförallt gav ut 
kriminalromaner. Författaren hade skrivit verk som mottagit utgivningsstöd och hade 
mottagit ett flertal priser. Priserna var av mycket varierat slag, det förekom priser från 
litterära sällskap, priser endast riktade till författare som skriver kriminallitteratur och 
rena popularitetspriser.  Bourdieu menar att en författare kan förlora mycket av sitt 
kulturella kapital och således sin höga ställning på det litterära fältet om hans/hennes 
verk blir alltför populära.139 Detta kan ha hänt denna författare. I så fall tilldelades hon 
de mer ansedda priserna i början av sin karriär som författare, och utgivningsstöd fick 
då något av hennes tidigare verk. Det kan också vara så att författarens produktion är 
tudelad. En del av hennes verk (antagligen de skrivna inom genren Krim-, agent-, 
thriller- och äventyrsböcker) är i så fall mycket populära bland folket men har ingen 
högre status på det litterära fältet. Detta medan andra verk uppskattas bland högt stående 
personer på det nyss nämnda fältet, men inte i lika hög grad av folket. Oavsett vilken av 
dessa teorier kring denna författare som bäst stämmer överens med verkligheten, anser 
jag det lämpligt att placera in henne i medelsmaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
139 Bourdieu (1986), s. 148. 
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Tabell 6 Författare placerade i medelsmaken 

Författare Priser Förlag Genre Utgivningsstöd 
M1 Nej Inriktning på 

kvalitetslitteratur 
Krim-, agent-, 
thriller- och 
äventyrsböcker 

Nej 

M2 Nej Inriktning på 
kvalitetslitteratur 

Övrig skönlitt. Nej 

M3 Nej Inriktning på 
kvalitetslitteratur 

Krim-, agent-, 
thriller- och 
äventyrsböcker 

Ja 

M4 Lokala priser Utan speciell 
inriktning 

Övrig skönlitt. Ja 

M5 Priser från litt. 
Sällskap,  
priser m. 
inriktning på 
krim., 
popularitetspriser 

Utan speciell 
inriktning, 
inriktning på 
krim. 

Krim-, agent-, 
thriller- och 
äventyrsböcker, 
Övrig skönlitt. 

Ja 

 
 
Av författarna i min undersökning bedömde jag sju som mest populära bland personer 
tillhörande den folkliga smaken. Fyra av dessa skrev alla endast böcker tillhörande 
genren Krim-, agent-, thriller- och äventyrsböcker och var främst utgivna på förlag 
inriktade på kriminalromaner, en av dem hade dock även fått böcker utgivna på ett stort 
förlag utan speciell inriktning. Ingen av dem hade mottagit priser och ingen hade skrivit 
någon bok som fått utgivningsstöd. Dessa författare hade alltså skrivit böcker inom en 
genre som främst inrymmer litteratur med förhållandevis låg status på det litterära fältet, 
i stort sett endast utgivna på förlag med inriktning på sådan litteratur. Samtidigt hade de 
inte mottagit priser eller haft verk som tilldelats utgivningsstöd. Utifrån dessa fakta drog 
jag slutsatsen att de fyra författarna var populära i de folkligare lagren, snarare än bland 
högre stående personer på det litterära fältet.  
 
Tre av författarna som jag slutligen valde att placera i den folkliga smaken var väldigt 
svåra att få grepp om. De var alla utgivna på stora förlag utan specifik inriktning, hade 
inte mottagit priser och hade inte skrivit böcker som fått utgivningsstöd. Vidare ansåg 
sig samtliga skriva böcker inom genren Övrig skönlitteratur. Jag funderade länge på om 
de bäst passade i medelsmaken eller i den folkliga smaken. Beslutet att placera dem i 
den folkliga smaken byggde jag framför allt på att de varken mottagit priser eller haft 
böcker som mottagit utgivningsstöd. Genren Övrig skönlitteratur är egentligen ett 
samlingsnamn för mer svårdefinierade genrer och innefattar således en mängd olika 
mindre genrer med varierande anseende på det litterära fältet. Därmed kunde jag inte 
vägledas av författarnas genretillhörighet i det här fallet. 
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Tabell 7 Författare placerade i den folkliga smaken 
Författare Priser Förlag Genre Utgivningsstöd 
F1 Nej inriktning på 

krim. 
Krim-, agent-, 
thriller- och 
äventyrsböcker 

Nej 

F2 Nej inriktning på 
krim., 
utan inriktning 

Krim-, agent-, 
thriller- och 
äventyrsböcker 

Nej 

F3 Nej inriktning på 
krim. 

Krim-, agent-, 
thriller- och 
äventyrsböcker 

Nej 

F4 Nej inriktning på 
krim. 

Krim-, agent-, 
thriller- och 
äventyrsböcker 

Nej 

F5 Nej Utan inriktning Övrig skönlitt. Nej 
F6 Nej Utan inriktning Övrig skönlitt. Nej 
F7 Nej Utan inriktning Övrig skönlitt. Nej 
 
 
För att undersöka om kvalitetsförfattare i högre grad än underhållningsförfattare får 
bedömningsgrundat medel från Författarfonden, som Svedjedal och Lindung påstår, 
tittade jag på hur många författare i de olika smaktyperna som var stipendieförfattare 
respektive marknadsförfattare 
 
 
Tabell 8 Författartyper inom de olika smaktyperna 
 Stipendieförfattare Marknadsförfattare Totalt 
Den rena smaken 2 1 3 
Medelsmaken 5 0 5 
Den folkliga smaken 2 5 7 
Totalt 9 6 15 
 
 
Utifrån Bourdieus teorier kan man säga att författare och läsare är beroende av varandra 
i sin strävan efter kulturellt kapital och högre status på det litterära fältet. Författare 
skaffar sig kulturellt kapital genom att bli lästa av och erkända bland högre stående 
personer på det litterära fältet som på så vis konsekrerar dem. Läsarna i sin tur ökar på 
sitt kapital genom att läsa sådana erkända författare. Jag definierar kvalitetsförfattare 
som författare främst uppskattade av människor antingen tillhörande den rena smaken 
eller medelsmaken. Naper förklarar att man i dessa båda smaktyper strävar efter att 
inhämta kulturellt kapital. För att införskaffa detta väljer man att läsa böcker av 
författare som besitter förhållandevis mycket sådant kapital, med andra ord författare 
som av högre stående personer på det litterära fältet ses som kvalitetsförfattare.  
 
Jag definierar vidare underhållningsförfattare som författare mest populära av personer i 
den folkliga smaken. Inom denna smaktyp bryr man sig inte nämnvärt om att skaffa sig 
kulturellt kapital, man strävar enbart efter att bli underhållen på enklast möjliga sätt. 
Eftersom den folkliga smaken är motpol till den rena smaken läser man inom denna 
smaktyp sällan författare som konsekrerats av högt stående personer på det litterära 
fältet. Författare med förhållandevis mycket kulturellt kapital förlorar stora delar av 
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detta, om de blir populära inom den folkliga smaken, där det råder brist på sådant 
kapital. Författare förankrade i den folkliga smaken har sällan något värde för personer 
med mycket kulturellt kapital, utan ses allt som oftast endast som 
underhållningsförfattare.  
 
Det är vanskligt att utifrån en undersökning som denna där urvalet är så litet dra några 
slutsatser kring hur de bedömningsgrundade medlen fördelar sig mellan författare i de 
olika smaktyperna. Jag vågar dock drista mig till att påstå att tendensen är att en större 
andel av stipendieförfattarna än av marknadsförfattarna är populära bland personer inom 
den rena smaken och medelsmaken. Av stipendieförfattarna tillhör sju av nio någon av 
dessa smaktyper medan endast en av de sex marknadsförfattarna gör detsamma. Med 
min definition av kvalitetsförfattare och underhållningsförfattare i tankarna inser man 
att Svedjedal och Lindung hade en viss poäng i att påstå att en större andel av 
kvalitetsförfattarna än av underhållningsförfattarna tilldelas bedömningsgrundat medel 
från Författarfonden. Det är viktigt att även här poängtera att ytterst få av 
marknadsförfattarna i min undersökning hade ansökt om medel från författarfonden. 
Man bör därför vara försiktig med att tyda resultatet som att författarfondens styrelse 
gynnar kvalitetsförfattare vid stipendiefördelningen. 
 
Min tanke var från början att jag även skulle studera vilka stipendier (utöver sådana från 
författarfonden) som författarna mottagit då jag placerade in dem i de olika 
smaktyperna. Jag insåg dock snart att det var hart när omöjligt att få någon information 
om de stipendier som författarna påstod sig ha mottagit, eftersom de flesta var lokala 
och inte speciellt kända nationellt. Därför valde jag att lämna stipendierna därhän då jag 
avgjorde författarnas smaktypstillhörighet. Det visade sig dock att jag ändå inte ställt 
stipendiefrågan förgäves. Genom att studera vilka författare som fått respektive inte fått 
stipendier kom jag nämligen fram till givande och intressanta resultat. Klart stod att alla 
författare som mottagit någon form av bedömningsgrundat medel från författarfonden 
även hade mottagit någon form av stipendium från annat håll. Detta medan ingen av 
dem som inte mottagit bedömningsgrundat medel från författarfonden hade gjort 
detsamma. Kanske kan man av dessa resultat dra slutsatsen att stipendieförfattarna inom 
systemet för biblioteksersättning överlag söker mer stipendier än marknadsförfattarna 
inom samma system. Med tanke på att inte någon av marknadsförfattarna hade ansökt 
om bedömningsgrundat medel från Författarfonden är detta inte en helt omotiverad 
misstanke. Detta kan kanske vara något för framtida forskare att titta närmare på. 
 
 
4.4 Fördelningen av biblioteksersättningen 
 
En tanke med uppsatsen var att bli klar över vad svenska författare av idag anser om 
systemet för fördelningen av biblioteksersättningen, samt vilka eventuella idéer de har 
kring hur det kan förändras. Jag ville också få veta vilka föreställningar författarna har 
kring hur de bedömningsgrundade medlen fördelas. För att ta reda på detta går jag nu 
igenom de svar författarna givit mig på de frågor i enkäten som berör fördelningen av 
biblioteksersättning.  
 
Eftersom jag önskar få klarhet i om åsikter och föreställningar skiljer sig åt mellan 
stipendieförfattare och marknadsförfattare redovisar jag dessa båda författargruppers 
svar avskiljda från varandra. I det föregående avsnittet 4.3 förklarade jag att en 
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informant var omöjlig att placera in i någon av grupperna. Jag väljer att inte presentera 
de svar som denna informant givit på frågorna som följer.   
 
Enkätens avsnitt Fördelningen av biblioteksersättningen började med en övergripande 
fråga kring vad man ansåg om det idag gällande storleksförhållandet mellan författar- 
och översättarpenningar å ena sidan och garanterade författarpenningar, stipendier, 
pensioner och bidrag å andra sidan. Författarna fick ta ställning till om de tyckte att den 
för dagen gällande fördelningen var rimlig. Ansåg de att den inte var detta fick de visa 
på hur medlen enligt dem istället skulle fördelas.  
 
 
Tabell 9 Åsikter om  fördelningen 
 Stipendieförfattare Marknadsförfattare Totalt 
Fördelningen är rimlig 5 4 9 
Endast som författar- och översättarpenning 1 2 3 

En större del som författar- och 
översättarpenning 

4 3 7 

Endast som garanterade författarpenningar, 
pensioner eller bidrag 

0 0 0 

En större del som garanterade 
författarpenningar, pensioner eller bidrag 

1 0 1 

Jag har ingen uppfattning 6 8 14 
Totalt 17 17 34 
 
 
I tabell 9 kan man se att de båda författargrupperna var ganska eniga i frågan.  Många 
var de som var nöjda med dagens fördelning. Av dem som inte var nöjda tyckte de allra 
flesta att en större del av medlen skulle fördelas som författar- och översättarpenningar. 
Närmare hälften av informanterna sa sig inte ha någon uppfattning i frågan. 
Förmodligen beror detta på att systemet är ganska invecklat, och att man inte satt sig in i 
det tillräckligt, för att anse sig kapabla att svara.  
 
När jag tillät författarna att fritt skriva vad de tyckte om fördelningen i allmänhet kom 
flera intressanta synpunkter fram. En av de svarande ansåg att man generellt fick för lite 
per lån och att biblioteksersättningen därför ”borde räknas upp”. Någon annan ville 
utöka gruppen ersättningsberättigade och tyckte att ”biblioteksersättning borde betalas 
ut för översatt litteratur, både i Sverige och utomlands.” Jag drar slutsatsen att personen 
menade att utländska författare även de ska få biblioteksersättning. Som det är idag får 
ju bara översättaren medel.  
 
Att systemet är solidariskt på så vis att de mer framgångsrika författarna genom 
avtrappningen indirekt ger till de mindre framgångsrika ansåg en av informanterna vara 
berömvärt: ”Jag tycker om solidaritetsprincipen. Hoppas att min biblioteksersättning 
ska hjälpa författare i uppförsbacke så som jag själv blivit hjälpt.” Denna kommentar 
påminner mycket om några av de kommentarer som förekommit i artiklar jag stött på 
under arbetet med uppsatsen. Men alla är absolut inte lika positiva till 
solidaritetsprincipen. Det inser man inte minst om man studerar resultatet av min 
undersökning. De författare i mitt urval som anser att en större del av författarfondens 
pengar borde fördelas som författar- och översättarpenningar, vill ju i och med detta att 
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solidariteten i systemet ska minskas. En sådan förändring i systemet skulle ju gynna de 
bland låntagarna mest populära författarna. Man tycker att medlen till en större del bör 
fördelas till de personer vars verk lånas ut mest, och till en mindre del till de personer 
som författarfondens styrelse anser förtjänar medel. Således delar sig dagens författare i 
framförallt två läger, de som vill behålla det förhållandevis solidariska nuvarande 
systemet utgör ett, medan de som vill att mer av fondens medel ska tillfalla de mest 
utlånade författarna bildar det andra. Enligt min undersökning verkar inte författarnas 
ställning i frågan bero på om de är stipendieförfattare eller marknadsförfattare  
 
Frågor som i hög grad kan anses hänga samman med frågan angående 
storleksförhållandet mellan författar- och översättarpenningar å ena sidan och 
garanterade författarpenningar, stipendier, pensioner och bidrag å andra sidan, är de som 
handlar om systemets avtrappningsregler och minimigräns. Hur dessa regler och denna 
gräns är utformade påverkar mycket hur storleksförhållandet ser ut. 
                                                                                                                                                                         
Eftersom jag tvingades stryka frågan gällande avtrappningen vilket jag närmare 
beskriver anledningen till i kapitel 1.5.2 Enkätens utformning, går jag nu direkt in på 
hur författarna besvarade frågan om minimigränsen.  
 
 
Tabell 10 Åsikter om minimigränsen 

 Stipendieförfattare Marknadsförfattare Totalt 
Gränsen är för högt 
satt 

6 4 10 

Gränsen är för lågt 
satt 

0 1 1 

Gränsen ligger på en 
rimlig nivå 

5 1 6 

Gränsen borde tas 
bort 

4 5 9 

Jag har ingen 
uppfattning 

2 5 7 

Totalt 17 16 33 
 
  
Det är tydligt att en stor del av författarna var missnöjda med hur minimigränsen var 
satt. Många var de som tyckte att gränsen var för högt satt och att färre författare borde 
beröras av minimigränsen. En del av informanterna tyckte till och med att gränsen helt 
borde tas bort. Några större skillnader mellan stipendieförfattarnas och 
marknadsförfattarnas svar kan man inte se, men fler av stipendieförfattarna än av 
marknadsförfattarna var nöjda med hur gränsen var satt. Ett stort antal av författarna 
sade sig inte ha någon uppfattning i frågan. En informant valde att inte alls svara. 
 
En förklaring till den starka opinionen mot minimigränsen kan vara att författarna inte 
är helt införstådda med varför den existerar. Framför allt de författare som helt vill ta 
bort minimigränsen tror jag inte är tillräckligt insatta i frågan. De tänker solidariskt och 
vill hjälpa fram mindre framgångsrika författare, men inser kanske inte att författarkåren 
i stort skulle förlora stora summor från författarfonden genom detta tilltag. Ansenliga 
summor av författarfondens pengar skulle istället för att komma författare till del,  få 
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läggas på administrationskostnader för att ge bland låntagarna mindre populära 
författare några få kronor i författar- och översättarpenningar. 
 
I samband med frågorna kring avtrappningen och minimigränsen lät jag författarna med 
egna ord komma med allmänna kommentarer angående författarpenningen. I och med 
detta framkom viss kritik. ”Ska man vänta på att ha skrivit tillräckligt och få det utlånat 
så dröjer ju inkomsterna alltför länge. Det är ju de där första åren som man verkligen 
behöver tid till att skriva”, menade en författare. En annan var av samma åsikt och 
förklarar att ”[d]et tar tid innan det betalas ut författarpenning!”. Denna person tillade 
även att författare till facklitteratur drabbas hårdare än författare till barn- och 
ungdomsböcker och skönlitteratur för vuxna eftersom ”fackböcker inte kommer upp i 
lika många utlån”. Trots att dessa två författare hade synpunkter kring 
författarpenningen, var det ingen av dem som ville att den del av fondens medel som 
fördelas i form av författar- och översättarpenningar skulle minskas. En av dem ville till 
och med att en större del skulle fördelas som författar- och översättarpenningar. 
Intressant är att båda författarna ville att minimigränsen skulle sänkas. Troligen ville de 
genom att sänka denna gräns korta ner väntetiderna på författarpenningen. Om gränsen 
sänks behöver man ju inte vara en lika etablerad författare som idag för att tilldelas 
författarpenning. 
 
 
4.4.1 Den garanterade författarpenningen 
 
Jag bad författarna ta ställning till hur relevanta de ansåg att de villkor är som måste 
uppfyllas för att en författare överhuvudtaget ska övervägas att få garanterad 
författarpenning.  
 
Villkor 1: Författaren ska ha givit ut verk som bildar underlag för biblioteksersättning. 
 
 
Tabell 11 Åsikter om villkor 1 

 Stipendieförfattare Marknadsförfattare Totalt 
Mycket relevant 13 11 24 
Ganska relevant 1 2 3 
Mindre relevant 1 1 2 
Irrelevant 2 0 2 
Totalt 17 14 31 
  
 
De allra flesta av både stipendieförfattarna och marknadsförfattarna var eniga om att 
detta villkor var mycket relevant. Det var endast ett fåtal som ansåg att villkoret var 
mindre relevant eller till och med irrelevant. Tre informanter valde att inte besvara 
frågan. Av de författare som var mer kritiska till villkoret menade en att ”kopplingen till 
biblioteksersättningen missgynnar skolbokförfattare (grundskola).” Jag förmodar att 
denna person hade föreställningen att man som skolboksförfattare, mer sällan än som 
författare till andra typer av verk, kommer upp i tillräckligt många lån för att tilldelas 
författarpenning. Därmed har man enligt Villkor 1 inte heller möjlighet att få garanterad 
författarpenning.    
 
 
 



 58 
 

Villkor 2: Författaren ska ha för avsikt att huvudsakligen vara verksam som författare. 
 
 
Tabell 12 Åsikter om villkor 2 

 Stipendieförfattare Marknadsförfattare Totalt 
Mycket relevant 12 6 18 
Ganska relevant 1 3 4 
Mindre relevant 1 4 5 
Irrelevant 3 2 5 
Totalt 17 15 32 
 
 
Även detta villkor ansåg ett stort antal författare vara mycket relevant. Främst var det 
stipendieförfattare som hade denna åsikt. Närmare en tredjedel av informanterna ansåg 
dock att villkoret var mindre relevant eller irrelevant. Två informanter avstod från att 
besvara frågan. Några författare valde att utveckla sina svar. ”Avsikten att 
huvudsakligen vara författare har de flesta.” trodde en av dessa, ”Man kan dock tvingas 
till annan försörjning. Sådana inkomster får inte ses alltför mycket som ett hinder. Får 
man stipendium vill man nog arbeta mindre med annat och få mer tid för författandet.” 
En annan av de tillfrågade var inte av samma åsikt utan menade att ”[d]en garanterade 
författarpenningen bör tillfalla dem med behov av ekonomiskt stöd, inte som nu även de 
med andra större inkomster. ’Fattig-principen’ bör gälla.” 
 
Man skulle kunna belysa dessa båda författares förhållningssätt genom att relatera dem 
till olika idéer om författarskapet. Jag vågar påstå att den första personen ser 
författarskapet som ett oftast lågavlönat yrke, vilket som helst. Personen ifråga inser att 
det kan vara nödvändigt att dubbelarbeta och således ha ett jobb vid sidan av 
författarskapet. Den andra personen däremot ser enligt mina teorier snarare 
författarskapet som ett kall, är man författare bör man ägna sig åt att skriva och 
ingenting annat. Som jag ser det vill båda att personer som har för avsikt att 
huvudsakligen vara författare ska få möjlighet att få garanterad författarpenning. Den 
först citerade författaren menar dock att det ska vara möjligt att under tiden som man 
arbetar för att huvudsakligen bli författare också ha andra inkomstkällor, och kunna få 
garanterad författarpenning. Man har ju då fortfarande avsikten att främst vara 
författare. Genom sin tanke om att fattigprincipen bör gälla tar den andra författaren 
ställning mot dubbelarbetande författare. Garanterad författarpenning bör främst tillfalla 
de författare som väljer att vara författare på heltid, de som brinner så för sitt 
författarskap att de är villiga att leva i ekonomisk otrygghet, bara de får ägna sig 
helhjärtat åt sitt skrivande. De citerade författarna var båda förhållandevis positiva till 
villkor 2, trots att deras syn på författarskapet skiljde sig från varandra. Ingen av de 
personer som ansåg att villkoret var mindre relevant utvecklade sina svar.  
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Villkor 3: Författaren ska på ett övertygande sätt ha dokumenterat sin verksamhet. För 
att uppfylla detta kriterium måste det normalt ha gått tio år sedan författaren debuterade, 
Han/hon måste ha offentliggjort 5 á 6 egna verk och verksamheten bör uppvisa en med 
hänsyn till verkets omfattning rimlig kontinuitet. 
 
 
Tabell 13 Åsikter om villkor 3 
 Stipendieförfattare Marknadsförfattare Totalt 
Mycket relevant 11 7 18 
Ganska relevant 4 6 10 
Mindre relevant 2 0 2 
Irrelevant 0 2 2 
Totalt 17 15 32 
 
 
Majoriteten av de 32 personer som besvarade denna fråga ansåg att detta villkor var 
mycket eller ganska relevant. Endast ett fåtal ansåg att villkoret var mindre relevant 
eller irrelevant. De allra flesta av författarna i min undersökning var således av 
uppfattningen att man bör vara förhållandevis etablerad som författare för att få motta 
garanterad författarpenning. Hur etablerad man ska vara rådde det dock vissa skilda 
meningar om. En av författarna som var mer skeptisk till villkoret påpekade att ”10 år är 
lång tid, 5 á 6 egna verk är mycket.” Någon anledning att göra villkoret enklare för 
författare att uppfylla, genom att kräva färre antal utgivna böcker eller år sedan debuten, 
verkar dock inte finnas. Den stora majoritetens syn på villkoret talar sitt tydliga språk. 
 
Slutligen frågade jag författarna om de på något vis känt att de missgynnats då styrelsen 
utsett de författare som ska tilldelas garanterad författarpenning. Endast två av de 32 
personer som besvarade frågan svarade Ja. En viss förklaring till att ett så litet antal 
kryssade detta svarsalternativ kan ha varit att ytterst få ansökt om garanterad 
författarpenning. Den ena av de två som svarade Ja upplevde ”att läroboksförfattare 
(grundskola) missgynnas” medan den andra inte utvecklade sitt svar. Även de författare 
som svarade Nej på frågan hade tankar kring den garanterade författarpenningen. En av 
dessa funderade i liknande banor som den nyss citerade författaren och menade att 
läromedelsförfattare missgynnas när de garanterade författarpenningarna fördelas. 
Föreställningen att författare inom vissa författarkategorier gynnas/missgynnas vid 
fördelningen av författarfondens bedömningsgrundade medel har förekommit i flera av 
de texter som jag stött på under mitt uppsatsarbete, bland annat i Svedjedals Vem köper 
den blindes sång?. Som jag har förklarat tidigare i uppsatsen visar resultatet av min 
undersökning att andelen stipendieförfattare är större bland de författare som endast 
skriver skönlitteratur för vuxna, än bland dem som endast skriver Facklitteratur 
(inklusive läroböcker) eller Barn- och ungdomslitteratur. Detta verkar dock främst bero 
på att ett färre antal personer tillhörande de båda sistnämnda författarkategorierna 
ansöker om medel från författarfonden. 
  
Peter Kadhammar frågar sig i sin artikel om man som författare kan dra nytta av att röra 
sig i närheten av där besluten fattas. Han är ytterst försiktig med att dra förhastade 
slutsatser men menar att det i vissa fall kan ha hänt att författare fått stöd på grund av att 
de suttit med i författarfondens styrelse.140 Några av författarna i min undersökning 
valde att ta upp denna fråga till diskussion. ”Det känns som om de flesta känner 

                                                 
140 Kadhammar, Expressen (1997-11-27), s. 4. 
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varandra. Man ger till sina kompisar. Vi på landet syns inte, och bråkar inte om vi inte 
får. Vi träffar dom ju aldrig på tillställningar.” Så upplevde en av författarna situationen. 
En annan av informanterna som hade garanterad författarpenning var dock av en helt 
annan uppfattning: ”Jag rör mig inte i de rätta kretsarna och har ingen bekant bland de 
som beslutar. Med tanke på att jag dessutom var mindre känd […] när beslut fattades 
om min garanti så tycker jag att systemet verkar vara så objektivt och rättvist som man 
rimligen kan begära.” Eniga är således inte författarna i frågan. Det skulle enligt mina 
förmodanden krävas en mycket närgången granskning av styrelsens medlemmar och 
fördelningsarbetet som de utför, för att få veta om vänskapliga band till beslutande 
personer ökar författares chanser att få medel. 
 
En av undersökningens författare var av åsikten att ”alla garanterade löner för 
konstnärlig verksamhet potentiellt är förslappande så länge de inte motsvaras av ett krav 
på vissa motprestationer.” Personen i fråga ansåg vidare ”att stipendier från 
författarfonden endast borde utges för max 2 år i taget. Därefter borde stipendiaterna 
åter bevisa sig.” Att det inte ställs några krav på författare från författarfonden sedan de 
tilldelats garanterad författarpenning är sant. I det tredje villkoret som ställs för att man 
ska kunna få garanterad författarpenning står det att ”verksamheten bör uppvisa en med 
hänsyn till verkens omfattning rimlig kontinuitet.”.  Detta krav ställs dock endast på 
dem som ännu inte fått garanterad författarpenning, när man väl blivit en av de utvalda 
har man inte längre några förpliktelser gentemot fonden. Peter Kadhammar förklarar att 
det finns författare med garanterad författarpenning som inte givit ut någon bok på 
närmare 25 år.141 När man får vetskap om att det förekommer sådana fall, kan man 
förstå den kritik författaren i min undersökning har på systemets utformning. Ingen 
annan av författarna i min undersökning har dock någon liknande anmärkning på 
systemet. Möjligen tycker man att mottagarna av de garanterade författarpenningarna 
kravlöst ska kunna tilldelas pengar från år till år, men det kan också vara så att 
författarna i allmänhet inte vet att det förekommer fall likt de Kadhammar tar upp i sin 
text. Kanske skulle man bli mer kritisk till systemets utformning om man tittade 
närmare på mottagarna och deras litterära förehavanden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
141 Kadhammar, Expressen (1997-11-27), s. 4. 
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4.4.2 Stipendier, pensioner och bidrag 
 
Jag frågade författarna hur relevanta de ansåg att de olika synpunkterna var som 
författarfondens styrelse väger samman då de beslutar vilka författare som ska få 
stipendier, pensioner och bidrag. 
 
Synpunkt 1: Styrelsen tar hänsyn till författarens meriter. Synpunkten meriter innefattar 
både kvalitet och kvantitet. Jag börjar med att redogöra för hur relevant informanterna 
ansåg att kvalitetssynpunkten var. 
 
 
Tabell 14 Åsikter om synpunkt 1 
 Stipendieförfattare Marknadsförfattare Totalt 
Mycket relevant 11 8 19 
Ganska relevant 6 6 12 
Mindre relevant 0 0 0 
Irrelevant 0 1 1 
Totalt 17 15 32 
 
 
De allra flesta var som synes i tabell 14 överens om att kvalitetssynpunkten var mycket 
eller ganska relevant. Två informanter valde att inte besvara frågan. 
 
Synpunkt 2: Synpunkten meriter inbegriper även kvantitet. 
 
 
Tabell 15 Åsikter om synpunkt 2 

 Stipendieförfattare Marknadsförfattare Totalt 
Mycket relevant 0 0 0 
Ganska relevant 8 5 13 
Mindre relevant 9 7 16 
Irrelevant 0 4 4 
Totalt 17 16 33 
                            
                                                                                                                               
Kvantitetssynpunkten var informanterna mindre positiva till. Visserligen valde 13 
personer att svara ganska relevant men de allra flesta svaren hamnade ändå på mindre 
relevant eller irrelevant. En författare avstod från att besvara frågan. Intressant är att 
alla de som svarade irrelevant var marknadsförfattare. Möjligen kan denna kritik mot 
kvantitetssynpunkten grundas på egna besvikelser. Kanske tror man att man inte har 
tilldelats stipendier och liknande, på grund av att man fått för få böcker utgivna. Denna 
teori verkar dock inte trolig vid en närmare granskning av författarnas svar. Det visar 
sig nämligen att de till kvantitetssynpunkten mest kritiska författarna har fått ett 
förhållandevis stort antal böcker utgivna.  
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Synpunkt 3: Styrelsen tar hänsyn till vilket behov av medel författare har. 
 
 
Tabell 16 Åsikter om synpunkt 3 

 Stipendieförfattare Marknadsförfattare Totalt 
Mycket relevant 7 6 13 
Ganska relevant 5 7 12 
Mindre relevant 3 2 5 
Irrelevant 2 1 3 
Totalt 17 16 33 
 
 
Majoritet av de 33 författare som besvarade denna fråga tyckte att behovssynpunkten 
var mycket eller ganska relevant. En knapp fjärdedel av de svarande ställde sig mer 
kritiska till synpunkten. En av de svarande tyckte att det var svårt att ta ställning till hur 
relevant behovssynpunkten var. Denna författare menade att man kan ha behov av 
medel även om man har förhållandevis goda inkomster från annan verksamhet. Medel 
från författarfonden kan ju ge möjligheten att i utökad skala satsa på sitt författande.   
 
Min teori är att författarnas åsikter om denna synpunkts relevans påverkas av deras syn 
på författarskapet. Ser man författarskapet som ett yrke eller ett kall? På samma sätt 
som i diskussionen kring den garanterade författarpenningens andra villkor, tror jag att 
tankarna kring författarskapet avgör vad man anser om behovssynpunkten. En person 
som ser författarskapet som ett helt vanligt yrke, tror jag inte tycker att 
behovssynpunkten är så relevant. Klarar de sig inte på de pengar som skrivandet ger, tar 
de ett arbete vid sidan om, vilket man väl även får anta att de tycker att andra författare i 
samma situation ska göra. På så vis är det sällan dessa författare som har det mest 
påträngande behovet av fondmedel. En person i min undersökning menar dock att man 
som författare med ett arbete bredvid sitt författarskap har behov av medel. Får man 
medel kan man nämligen satsa mer på författandet och mindre på övrigt arbete, något 
som de allra flesta dubbelarbetande författare enligt personen önskar. Detta påpekande 
till trots vore det väl fel att påstå att det är dessa författare som har det största behovet 
av medel. Författare som ser författarskapet som ett kall, tror jag fortsätter sitt skrivande 
helhjärtat och på heltid även om han/hon tvingas leva fattigt. Dessa författare är de som 
väl får anses ha störst behov av fondens medel. Således är min teori att det framförallt är 
dessa författare som anser att behovssynpunkten är relevant. 
 
Synpunkt 4: Styrelsen tar hänsyn till de projekt som författaren uppger i ansökan.  
 
 
Tabell 17 Åsikter om synpunkt 4 
 Stipendieförfattare Marknadsförfattare Totalt 
Mycket relevant 11 1 12 
Ganska relevant 2 10 12 
Mindre relevant 2 3 5 
Irrelevant 2 1 3 
Totalt 17 15 32 
 
 
Även till denna synpunkt ställde sig de flesta av informanterna positiva. Från två 
författare inkom inget svar på denna fråga. Intressant är att se på hur svaren fördelade 
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sig mellan författargrupperna på svarsalternativen mycket relevant och ganska relevant. 
Stipendieförfattarna verkar överlag vara mer positiva till synpunkten än 
marknadsförfattarna. Kanske har de en något större tilltro till styrelsen än 
marknadsförfattarna, och tror i högre grad att stipendiefördelarna har omdöme nog att 
sålla ut de mest intressanta projekten och stödja dessa. Författare som tilldelats 
bedömningsgrundat medel borde enligt mina antaganden överlag ha en mer positiv bild 
och ett större förtroende för styrelsen. 
 
Synpunkt 5: Medlen ska komma författare från olika litterära genrer till del. 
 
 
Tabell 18 Åsikter om synpunkt 5 
 Stipendieförfattare Marknadsförfattare Totalt 
Mycket relevant 12 11 23 
Ganska relevant 4 4 8 
Mindre relevant 0 1 1 
Irrelevant 1 0 1 
Totalt 17 16 33 
 
 
Mycket relevant ansåg de allra flesta oavsett grupp att denna synpunkt var. Närmare en 
fjärdedel tyckte att synpunkten var ganska relevant medan de som var mer kritiska till 
synpunkten var lätträknade. En informant valde att avstå från att besvara denna fråga. 
Eftersom denna synpunkt är så löst hållen överraskar det mig inte att resultatet utföll 
som det gjorde, och att så gott som alla ställde sig positiva till den. Att de flesta var 
överens om att författare inom olika litterära genrer ska få del av medlen kändes mycket 
väntat. Man kan dock fundera på om författarna hade varit lika positiva till synpunkten 
om den istället hade lytt: Medlen ska fördelas lika mellan författare från olika litterära 
genrer. 
 
Synpunkt 6:Medlen ska komma författare från olika åldersgrupper till del. 
 
 
Tabell 19 Åsikter om synpunkt 6 
 Stipendieförfattare Marknadsförfattare Totalt 
Mycket relevant 7 8 15 
Ganska relevant 4 3 7 
Mindre relevant 4 3 7 
Irrelevant 2 2 4 
Totalt 17 16 33 
 
 
Åsikterna kring denna synpunkt var delade. Visserligen ansåg de flesta av de 33 
författare som besvarade frågan att synpunkten var mycket relevant, men vart och ett av 
alternativen under detta valdes också av relativt många. En av författarna som menade 
att synpunkten var ganska relevant klargjorde sin ståndpunkt: ”(…)unga författare i 
början behöver stöd och uppmuntran samt äldre och medelålders författare som kämpat 
många år och inte har någon bestseller” 
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Synpunkt 7: Medlen ska komma författare från olika religioner till del. 
 
 
Tabell 20 Åsikter om synpunkt 7    

 Stipendieförfattare Marknadsförfattare Totalt 
Mycket relevant 6 6 12 
Ganska relevant 1 3 4 
Mindre relevant 2 3 5 
Irrelevant 8 4 12 
Totalt 17 16 33 
 
 
På denna fråga delade fältet upp sig i två läger. I det ena lägret tyckte man att 
synpunkten var mycket relevant medan man i det andra ansåg att synpunkten var 
irrelevant. De två mittenalternativen kryssades inte alls i samma utsträckning. En 
författare gav inget svar på denna fråga. 
 
Slutligen frågade jag förfa ttarna om de känt att de någon gång missgynnats då 
stipendier, pensioner och bidrag fördelades. Fyra av de 31 författarna som besvarade 
frågan svarade Ja. De två av dessa som utvecklade sina svar förklarade att den typ av 
litteratur som de producerade inte intresserade författarfondens styrelse i samma 
utsträckning som annan litteratur. ”Min genre (läroböcker) är ointressant för 
kulturetablissemanget!”, menade den ena som för övrigt även menade att 
läroboksförfattare missgynnas vid fördelningen av de garanterade författarpenningarna. 
”Barn och facklitteratur är inte direkt ’hot’” förklarade den andra. Som jag redogjort för 
tidigare i detta kapitel är enligt min undersökning andelen stipendieförfattare bland de 
författare som endast skriver skönlitteratur för vuxna större än bland dem som endast 
skriver facklitteratur (inklusive läroböcker) eller Barn- och ungdomslitteratur. Huruvida 
olika författarkategorier missgynnas är dock omöjligt för mig att svara på genom att 
studera undersökningens resultat. Detta eftersom nästan ingen av marknadsförfattarna 
hade ansökt om någon form av bedömningsgrundat medel från författarfonden.  
 
Även bland de författare som inte ansåg sig ha missgynnats då stipendier, pensioner och 
bidrag fördelats fanns det de som hade synpunkter på systemet. En av dessa menade att 
”[d]en som är aktiv i olika arbetsgrupper tycks ha lättare att få stöd.” Denna 
föreställning är en variant av den kritik som framkom då författarna tilläts tala fritt kring 
den garanterade författarpenningen. Man kan således slå fast att vissa författare tror, att 
personerna i författarfondens styrelse då de fördelar olika typer av bedömningsgrundat 
medel gynnar vänner och bekanta. 
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5. Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel försöker jag besvara mina frågeställningar och klargör därmed i vilken 
mån jag har lyckats uppfylla mitt syfte med uppsatsen. Jag gör övergripande tolkningar 
av resultatet och funderar över vilken vidare forskning som kan göras inom det område 
som min uppsats behandlar. 
 
Syftet med uppsatsen är att närmare granska fördelningen av biblioteksersättningen ur 
författarnas perspektiv. För att uppfylla syftet ska jag besvara följande frågor: 
 

• Vad anser marknadsförfattare respektive stipendieförfattare om systemet för 
fördelningen av biblioteksersättningen, och vilka idéer har de kring hur det kan 
förändras? 

 
• Vilka föreställningar har marknadsförfattare respektive stipendieförfattare kring 

hur de bedömningsgrundade medlen fördelas? 
 
• Påverkar författares kategoritillhörighet (om de skriver barn- och 

ungdomslitteratur, facklitteratur eller skönlitteratur för vuxna), förlagskontakter, 
könstillhörighet och placering på det litterära fältet fördelningen av de 
bedömningsgrundade medlen från författarfonden? 

 
Jag går snart närmare in på och diskuterar de mer specifika frågeställningarna rörande 
författarnas åsikter kring biblioteksersättningen. Först vill jag dock reflektera lite kring 
och diskutera de svarandes kunnande om biblioteksersättningen och författarfonden.  
 
Vissa av de frågor som jag i min enkät ställde till författarna hade svarsalternativet Jag 
har ingen uppfattning. När ett sådant alternativ fanns tillgängligt kryssades det flitigt, på 
en fråga valde närmare hälften av författarna just detta alternativ. Detta tror jag i många 
fall berodde på att författarna inte kände att de var nog insatta i hur systemet för 
fördelningen av biblioteksersättningen fungerar, för att kunna besvara frågan. Även de 
kommentarer som författarna gav då de i enkäten tilläts uttala sig mera fritt uppvisade 
en viss okunskap om systemet. Det visade sig att okunskapen fanns både bland 
marknadsförfattarna och bland stipendieförfattarna. Således var även många av dem 
som sökt och tilldelats någon form av bedömningsgrundat medel från fonden dåligt 
insatta i hur systemet fungerade. Exempelvis var en person som sökt och tilldelats 
garanterad författarpenning helt omedveten om att man kunde ansöka om andra 
stipendier hos fonden. 
 
Artiklar och andra texter rörande biblioteksersättningen som jag läst, har förklarat hur 
enormt viktiga pengarna från författarfonden är för författarnas ekonomi. Därför hade 
jag, innan jag studerat resultatet av min undersökning, en bild av Författarfonden som 
författarnas närmsta vän. Författarnas okunskap om biblioteksersättningen och 
Författarfonden har dock fått mig att fundera över om denna bild verkligen stämmer. 
Kan det vara så att jag har en överdriven bild av hur viktig biblioteksersättningen är för 
författare av idag? Troligt är att den föreställning som jag har om förhållandet mellan 
biblioteksersättningen och författarna inte helt stämmer överens med verkligheten, men 
man ska absolut inte förringa biblioteksersättningens betydelse för dagens svenska 
författare. Författarförbundets undersökning från 1993 visade trots allt, att 
biblioteksersättningen var författarnas näst största litterära inkomstkälla. Huruvida 
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resultatet av denna undersökning står sig än idag är svårt att ha någon uppfattning om, 
klart är dock att biblioteksersättningen fortfarande är en viktig inkomstkälla för 
författare. Det vore intressant att framöver få se forskning kring författarnas inkomster. 
Man skulle kunna göra en undersökning kring inkomsterna liknade den som jag 
försökte göra i denna uppsats men inte lyckades slutföra. 
 
 
5.1. Vad anser marknadsförfattare respektive stipendieförfattare om 
systemet för fördelningen av biblioteksersättningen, och vilka idéer 
har de kring hur det kan förändras? 
 
Studerar man resultatdelen i denna uppsats, inser man att det förekommer en del kritik 
bland författare av idag över hur systemet för fördelningen av biblioteksersättningen är 
utformat. Därmed inte sagt att det också finns en hel del författare som anser att 
systemet fungerar bra. Majoriteten av dagens författare verkar vilja ha ett tydligt system 
för fördelning av biblioteksersättning, som på vissa punkter är enklare att kontrollera 
och utvärdera än det idag existerande systemet. Att så många av informanterna i min 
undersökning vill, att mer av fondens medel ska fördelas som författar- och 
översättarpenning (exklusive garanterade författarpenning) tyder på detta. Om en större 
del av medlen skulle fördelas på detta vis skulle det ju råda mindre tvivel om vilka 
författare som skulle tilldelas biblioteksersättning, samt om hur stor ersättningen skulle 
vara för var och en av dessa. Den positiva inställningen hos många till de villkor som 
man som författare måste uppfylla för att ha någon möjlighet att tilldelas garanterad 
författarpenning, samt det inkomna förslaget om att innehavare av garanterad 
författarpenning kontinuerligt bör granskas, stärker detta resonemang. Man vill inte att 
vem som helst ska ha garanterad författarpenning, endast de mest värdiga.  
 
Solidaritetstänkande i systemet vill man bevara trots att man inte är helt överens om hur 
utpräglat solidariskt systemet ska vara. Man kan lätt få uppfattningen att författare som 
vill att en större del av fondens medel ska fördelas som författar- och översättarpenning, 
därmed vill minimera solidaritetstänkandet i systemet. Jag tror dock inte att detta 
behöver vara fallet, snarare misstänker jag att många författare av olika anledningar 
anser det olämpligt att fördela medel utifrån bedömning. Det är därför man vill minska 
de bedömningsgrundade medlen som utgår från fonden och öka fördelningen av 
författar- och översättarpenningar. Skulle man samtidigt som man ökar fördelningen av 
författar- och översättarpenningar sänka minimigränsen, vilket många författare vill, 
skulle detta kunna vara positivt också för mindre utlånade författare. Man kan fråga sig 
vilken typ av system som är det mest gynnsamma för författare med förhållandevis få 
utlån per år och därmed också det mest solidariska:  

 
• Det nuvarande systemet där man som författare med få utlån per år, inte får 

någon författarpenning, men där möjligheten finns att man får någon form av 
bedömningsgrundat medel från fonden.  

 
  eller: 
 

• Ett möjligt system där utsikterna till att man tilldelas författarpenning är goda, 
men där utdelningen per år kan bli ungefär hur liten som helst, beroende på hur 
mycket verken man skrivit lånas ut. Chansen att få någon form av 
bedömningsgrundat medel från fonden är mindre än i det nuvarande systemet. 
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Det verkar både finnas förespråkare för det nuvarande systemet och för det andra 
tänkbara systemet. Tyvärr kunde jag inte i denna uppsats få reda på vad författarna 
ansåg om avtrappningsreglerna. Detta skulle annars ha givit mig en skarpare inblick i 
hur solidariskt författarna tänker. Om det hade visat sig att de författare som vill, att mer 
av fondens medel ska fördelas som författar- och översättarpenningar och att 
minimigränsen ska sänkas också överlag ville bibehålla avtrappningsreglerna, skulle 
detta på ett tydligare sätt peka mot att de hade ett solidariskt tänkande. 
 
Man bör notera att urvalet i min undersökning endast bestod av personer som tilldelades 
författarpenning år 2001, ingen hade således under detta år berörts av minimigränsen. 
Man kan därmed hävda att jag inte fått veta vad de personer som diskussionen kanske 
allra mest berör anser i frågan. Jag ser dock inte detta som något stort problem, eftersom 
jag förutsätter att ett stort antal av författarna i urvalet någon gång under tiden som 
författare, upplevt hur det är att hamna under denna gräns. 
 
Att majoriteten av författarna anser att ett författarskaps kvalitet ska vara mer avgörande 
än dess kvantitet vid fördelandet av stipendier, pensioner och bidrag, kan också tyda på 
att de tänker solidariskt, de vill skapa en jämvikt i fördelningen. Fördelningen av 
författarpenningarna grundas ju på hur mycket en författares verk lånas ut. Vid denna 
fördelning har författare med en stor litterär produktion en fördel. Vart och ett av deras 
verk behöver ju inte lånas ut så många gånger för att de sammanlagt ska komma upp i 
ett stort antal utlån. Kanske anser många av författarna att författarskapets kvantitet 
fäller ett så stort avgörande vid fördelningen av författarpenningarna, att stipendierna, 
pensionerna och bidragen ska fördelas på andra premisser för att fördelningen ska bli 
rättvist.  
 
Generellt sett är författarna positiva till att man fäster avseende vid författarens litterära 
produktion då man fördelar de bedömningsgrundade medlen. Det råder mer delade 
meningar kring hur mycket man ska ta hänsyn till författaren som person och dennes 
privata förhållanden. Jag grundar detta påstående på den kritik som framkom i min 
undersökning rörande de synpunkter (vilka författarfondens styrelse väger samman vid 
fördelningen av stipendier, pensioner och bidrag) som tar hänsyn till författarna som 
privatpersoner snarare än till deras litterära produktion. Många författare fann det inte 
viktigt att stipendier, pensioner och bidrag kommer författare från olika åldersgrupper 
och olika religioner till del, det visade sig också finnas en viss skepsis mot att 
stipendier, pensioner och bidrag ska fördelas utifrån vilket behov författare har av 
medel. Närmare en tredjedel av författarna i min undersökning menade att det inte är 
relevant att författare huvudsakligen ska vara verksamma som författare för att kunna 
tilldelas garanterad författarpenning. Detta villkor berör ju liksom de ovan beskrivna 
synpunkterna snarare författarna som privatpersoner än deras litterära produktion. Jag 
vågar drista mig till att påstå att en anledning till att en så stor del av författarna 
kritiserade detta villkor kan ha varit att de finner författarskapets kvalitet och/eller 
kvantitet (med andra ord den litterära produktionen) viktigare vid bedömningen av en 
potentiell författarpenningsmottagare, än dennes intensioner med sitt yrkesliv (med 
andra ord hans/hennes privatliv). Att en person vill ha författarskapet vid sidan av ett 
annat arbete behöver ju inte per automatik betyda att han/hon blir en sämre eller mindre 
produktiv författare. 
 
Intressant är att det verkar finnas författare som vill, att biblioteksersättningen inte 
endast ska tilldelas svenska författare, utan även fördelas till utländska författare vars 
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verk finns tillgängliga på svenska bibliotek. Kring detta har det på sistone diskuterats 
flitigt. EU-kommissionen har hotat att stämma Sverige inför EU-domstolen, för 
diskriminering av utländska författare. I en artikel i Svenska dagbladet förklarar dock 
kulturminister Marita Ulvskog att det inte finns några planer på att ändra 
ersättningssystemet.142 Det vore spännande att studera denna debatt närmare. Skulle 
systemet kunna fungera om även utländska författare fick del av författarfondens 
pengar, och i så fall hur? Denna fråga lämnar jag åt framtida forskare att besvara. 
 
Åsikterna kring systemet för fördelningen av biblioteksersättningen skiljer sig överlag 
inte nämnvärt mellan stipendieförfattare och marknadsförfattare vilket jag förmodade 
att de skulle göra. 
 
 
5.2 Vilka föreställningar har marknadsförfattare respektive stipendie-
författare kring hur de bedömningsgrundade medlen fördelas? 
 
Min undersökning visar att det finns författare av idag som menar att de 
bedömningsgrundade medlen (både garanterade författarpenningar och stipendier, 
pensioner och bidrag) inte fördelas rättvist mellan olika författarkategorier. Det finns 
barn- och ungdomsförfattare samt författare till facklitteratur (inte minst författare till 
läromedel) som anser att de missgynnas vid fördelningen. Vidare finns det de som 
menar att goda kontakter med personer i författarfondens styrelse är fördelaktigt om 
man som författare vill få del av de bedömningsgrundade medlen. Föreställningar som 
dessa verkar vara lika vanliga bland stipendieförfattare som bland marknadsförfattare 
 
Det var förhållandevis få författare i mitt urval som menade att de hade missgynnats vid 
fördelningen av de bedömningsgrundade medlen, men då får man inte glömma bort att 
ytterst få av de författare som inte mottagit någon form av bedömningsgrundat medel 
(marknadsförfattarna) ansökt om medel. Jag tror att anledningen till att många av dessa 
författare inte ansökt om medel beror på deras föreställningar kring hur de 
bedömningsgrundade medlen fördelas. Att ett så stort antal av de författare som jag 
klassar som underhållningsförfattare inte ansökt om medel pekar mot, att denna typ av 
författare inte tror sig kunna få pengar från fondens stipendiedel. Den låga frekvensen 
av ansökningar från författare med en förhållandevis liten litterär produktion, tyder 
vidare på att många författare har föreställningen att kvantitetssynpunkten väger så 
tungt, att det är lönlöst för en författare med få verk utgivna, att ens ansöka om medel. 
 
 
5.3 Påverkar författares kategoritillhörighet, förlagskontakter, köns-
tillhörighet och placering på det litterära fältet fördelningen av de 
bedömningsgrundade medlen från författarfonden? 
 
Min undersökning visar att det inte finns några tydliga belägg för att författares 
könstillhörighet påverkar fördelningen av de bedömningsgrundade medlen, ungefär lika 
stor andel av kvinnorna som av männen är stipendieförfattare. Däremot verkar 
författares kategoritillhörighet, förlagskontakter och placering på det litterära fältet alla 
vara påverkande faktorer. Med detta påstående menar jag inte att författarfondens 
                                                 
142 Thurfjell, Karin, EU hotar stämma Sverige för biblioteksersättning, Svenska dagbladet (2004-09-10), 
s. 56. 
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styrelse föredrar och gynnar författare med en viss typ av egenskaper då de fördelar de 
bedömningsgrundade medlen. Detta kan jag omöjligt veta eftersom nästan ingen av 
marknadsförfattarna i min undersökning ansökt om medel. Det enda jag egentligen kan 
fastslå är att författare med en viss typ av egenskaper söker fler stipendier och liknande 
från författarfonden än andra. Vad detta beror på är svårt att svara på, men jag tror att de 
föreställningar som författarna har kring hur de bedömningsgrundade medlen fördelas 
kan ha något med saken att göra. Jag belyser mitt resonemang med ett exempel. I min 
undersökning uttalar sig författare till barn- och ungdomslitteratur samt facklitteratur 
(inklusive läroböcker) och menar att författare tillhörande just deras författarkategorier 
missgynnas vid fördelningen av de bedömningsgrundade medlen. Bland de författare 
som skriver skönlitteratur för vuxna finns det ingen som påstår att författare inom den 
egna kategorin diskrimineras. Samtidigt visar undersökningen att majoriteten av 
författarna skrivande inom denna kategori är stipendieförfattare och därmed har ansökt 
om och mottagit bedömningsgrundat medel. Detta medan majoriteten av författarna 
skrivande barn- och ungdomslitteratur eller facklitteratur (inklusive läroböcker) är 
marknadsförfattare. Kanske kan man härav dra slutsatsen, att författare till barn- och 
ungdomslitteratur och författare till facklitteratur inte söker medel i någon högre grad 
därför att de överlag tror sig ha en förhållandevis liten chans att tilldelas sådana. Bland 
författare till skönlitteratur för vuxna är det vanligare att man söker medel eftersom man 
har en större tro på att sökandet ger resultat. 
 
Det finns fler möjliga anledningar till varför de flesta marknadsförfattare inte ansökt om 
bedömningsgrundat medel. Vissa författare verkar ganska dåligt informerade kring 
författarfonden och dess fördelning av bedömningsgrundade medel, det verkar finnas de 
som inte vet att det är möjligt att ansöka om sådana medel. Vidare verkar det finnas de 
författare som inte anser sig ha behov av medel och därför inte ansökt. 
 
Ett större urval i undersökningen skulle ha kunnat ge mer utförliga svar kring hur olika 
egenskaper hos författare påverkar vid fördelningen av de bedömningsgrundade medlen. 
Framförallt skulle det ha varit intressant att ha med fler författare i urvalet som ansökt 
om bedömningsgrundat medel av något slag men inte tilldelats. På så vis skulle man 
kunna få en klarare bild av hur författarfondens styrelse tänker vid fördelningen. 
Resultatet av min undersökning visar att det i stort sett räcker för en författare att skicka 
in en ansökan för att han/hon ska tilldelas medel, ytterst få av de personer i mitt urval 
som hade ansökt om medel hade fått avslag. Riktigt så enkelt tror jag dock inte att det är 
i realiteten, konkurrensen om medlen är säkerligen hårdare än så. Mitt förhållandevis 
lilla urval är troligen i detta avseende, inte helt representativt för författarkåren i stort. 
Trots detta vågar jag fastslå att författarna själva, påverkar hur de bedömningsgrundade 
medlen fördelas, i en högre grad än många tror. Det ligger nära till hands att skylla på 
författarfondens styrelse om man misstänker att de bedömningsgrundade medlen 
fördelas orättvist mellan författare med olika egenskaper. Men kanske bör man innan 
man lägger fram dessa beskyllningar, undersöka i vilken grad olika typer av författare 
ansöker om medel. 
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6. Sammanfattning 
 
Det är svårt för dagens författare att försörja sig på de medel bokmarknaden har att ge, 
och många har därför börjat förlita sig mer på andra icke marknadsrelaterade 
inkomstkällor. Biblioteksersättningen med sina många stipendier är en förhållandevis 
stor sådan icke marknadsrelaterad källa.  
 
Syftet med denna uppsats var att närmare granska fördelningen av 
biblioteksersättningen ur ett författarperspektiv. Genom åren har det debatterats livligt 
kring hur ersättningen fördelas, många är de som ansett att biblioteksersättningen på 
olika sätt inte fördelas rättvist. Jag ville lyfta fram tankar kring fördelningen av 
biblioteksersättningen, som förekommer bland författare av idag, samt föreställningar 
som de har kring hur medlen fördelas.  
 
Jag ansåg att det kunde vara av intresse, att sätta författarnas föreställningar kring 
fördelningen av de medel som utifrån bedömning tilldelas författare, i relation till hur 
fördelningen ser ut i realiteten.  Det har inte gjorts någon avancerad undersökning kring 
på vilka grunder de bedömningsgrundade medlen egentligen fördelas, jag valde därför 
att själv göra en undersökning där jag prövade några av litteratursociologen Johan 
Svedjedals utsagor rörande fördelningen av de bedömningsgrundade medlen mot mitt 
material. Jag hoppades härmed få klarhet i om olika egenskaper hos författare 
(författares kategoritillhörighet, förlagskontakter, könstillhörighet och placering på det 
litterära fältet) påverkar fördelningen av de bedömningsgrundade medlen. För att lyckas 
med detta placerade jag in författarna på det litterära fältet. Jag tog då hjälp av 
sociologen Pierre Bourdieus teorier kring detta fält, speciellt viktig var hans teorier 
kring smak. 
 
Uppsatsen byggde på en enkätundersökning. Jag skickade ut enkäter till 70 personer 
som under 2001 hade fått författarpenning. Enkäten innehöll främst frågor som de 
svarande besvarade genom att kryssa för något/några av de alternativ som jag utformat. 
På vissa frågor gavs de dock möjligheten att utveckla sina svar genom att fritt skriva 
några rader. Metoden jag använde mig av var således i grunden kvantitativ men hade 
kvalitativa inslag. 
 
Jag började med att ta reda på vad författarna ansåg om systemet för fördelningen av 
biblioteksersättningen, och vilka idéer de hade kring hur det kunde förändras. Det 
visade sig att dagens författare till en viss del är kritiska till utformningen av det 
nuvarande systemet, även om många tycker att det överlag fungerar ganska bra. 
Majoriteten verkar vilja ha ett tydligt system som på vissa punkter är enklare att 
kontrollera och utvärdera än det idag existerande systemet. Vidare vill man bevara det 
solidaritetstänkande som präglar dagens system. Man är dock inte helt överens om hur 
utpräglat solidariskt systemet ska vara. 
 
Det råder delade meningar bland författarna kring hur mycket författarfondens styrelse 
bör fästa avseende vid författaren som person och dennes privata förhållanden då de 
bedömningsgrundade medlen fördelas. Många verkar exempelvis inte tycka att det är 
relevant att man tar reda på vilken religion den sökande tillhör, vilket behov han/hon har 
av pengarna samt om han/hon huvudsakligen är verksam som författare, då man avgör 
om han/hon ska tilldelas medel. Man är mer överens om att man bör ta hänsyn till 
författarens litterära produktion vid fördelningen. 
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Min undersökning visar att det finns de författare som har föreställningen att de 
bedömningsgrundade medlen inte fördelas rättvist mellan olika författarkategorier. 
Vidare tror vissa att det är fördelaktigt att ha goda kontakter med personer i 
författarfondens styrelse om man vill tilldelas medel. Vissa tecken tyder också på att 
underhållningsförfattare och författare med en förhållandevis liten litterär produktion 
inte tror att de har någon möjlighet att tilldelas bedömningsgrundat medel. 
 
Genom att pröva Svedjedals teorier kring fördelningen av de bedömningsgrundade 
medlen mot mitt material, kom jag fram till att författares kategoritillhörighet, 
förlagskontakter och placering på det litterära fältet alla är påverkande faktorer då de 
bedömningsgrundade medlen fördelas. Det visade sig dock inte finnas några tydliga 
belägg för att författares könstillhörighet påverkar fördelningen av de 
bedömningsgrundade medlen. När jag skriver att författares kategoritillhörighet, 
förlagskontakter och placering på det litterära fältet är påverkande faktorer vid 
fördelningen menar jag inte främst att författarfondens styrelse föredrar och gynnar 
författare med en viss typ av egenskaper, det kunde jag inte fastslå i denna uppsats. 
Egenskaperna är snarare påverkande faktorer genom att de verkar avgöra om en 
författare ansöker om bedömningsgrundat medel eller inte. Bland författare med en viss 
typ av egenskaper är det mer vanligt att ansöka om medel från författarfonden, än vad 
det är bland författare med andra egenskaper. Att många författare aldrig ansöker om 
medel kan bero på föreställningar som de har kring hur medlen fördelas. De tror sig inte 
besitta rätt typ av egenskaper som författare för att ha någon chans att tilldelas medel. 
Andra orsaker till att de inte ansöker om medel kan vara att de vet för lite om 
Författarfonden och dess fördelning av bedömningsgrundade medel eller att de inte 
anser sig ha något direkt behov av pengar. 
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Bilaga 1 
 
Bästa författare! 
 
Mitt namn är Tobias Gard och jag studerar på Bibliotekshögskolan i Borås. Just nu arbetar jag 
med min magisteruppsats i vilken jag har för avsikt att undersöka de svenska författarnas 
ekonomiska situation och vidare ta reda på vad man tycker om fördelningen av 
biblioteksersättningen. Jag är också intresserad av hur stipendiesituationen i olika 
författargrupper kan relateras till frågorna kring biblioteksersättningen. Resultatet av 
undersökningen kan vara litteraturpolitiskt intressant. 
 
För att få en representativ bild av svenska författare har jag valt att göra en 
enkätundersökning. Urvalet till denna undersökning har jag gjort genom att slumpvis plocka 
namn från ett register över de personer som år 2001 fick författarpenning. Detta register 
förfogar Sveriges författarfond över. Mitt urval består av 70 personer till vilka jag sänder 
enkäter. Du är en av dessa 70 och jag hoppas att Du vill ta dig tid att besvara den medföljande 
enkäten. Självfallet är du anonym. Eventuellt kommer jag i ett senare skede att kontakta en 
del av mottagarna för att försöka belysa kvalitativa aspekter som inte fångas upp av enkäten. 
 
Med i detta utskick finns en lapp med Ditt namn på. Lägg denna lapp i det adresserade 
svarskuvertet. Enkäten placerar Du i det icke adresserade svarskuvertet som i sin tur läggs i 
det adresserade. Den lilla namnlappen är mig till stor nyt ta. Med hjälp av denna kan jag 
nämligen se om Du sänt tillbaka enkäten. Lappen och enkäten placeras i separata kuvert för 
att Du ska kunna vara anonym även gentemot mig. Förfarandet underlättar om det blir aktuellt 
att skicka ut påminnelsebrev. Eftersom jag finansierar enkätundersökningen med mitt 
studielån är jag mycket tacksam om Du besvarar enkäten snarast möjligt, senast inom 14 
dagar. Om Du inte vill vara med i undersökningen ber jag Dig att skicka mig den icke ifyllda 
enkäten och namnlappen. Gör du detta behöver jag inte skicka dig något påminnelsebrev.   
 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
 
Tobias Gard  
 
Borås 2003-06-11 
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Bilaga 2 
 
Enkät om biblioteksersättningen 2003 
 
 
Inledande frågor 
 
Denna enkät riktas till personer som är eller har varit verksamma som författare. Jag är 
medveten om att det kan finnas personer ibland er som mottar denna enkät som inte tillhör 
denna kategori. Ni kan istället enbart ha arbetat som bokillustratör eller som översättare etc. 
Min första fråga lyder därför: 
 
1. Är du eller har du varit verksam som författare och fått någon av dina böcker utgiven? 
 
 Ja     
 Nej   
 
 
Svarade du Nej på fråga 1 behöver du inte besvara de resterande frågorna. Sänd mig då istället enkäten med 
endast fråga 1 besvarad. 
  
 
2. Är du man     
   
 eller kvinna  
 
 
3. Vilket år föddes du?    19…… 
 
 
4. Hur många böcker som du skrivit har du fått utgivna på annans och/eller på eget förlag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På eget förlag 
 
1-3 
 
4-6 
 
7-9 
 
10- 

På annans förlag 
 
1-3 
 
4-6 
 
7-9 
 
10- 



 77 
 

5. På vilket/vilka förlag har dina böcker givits ut? Kryssa flera alternativ vid behov. Förlag som inte 
finns med på listan skrivs till under ”Andra förlag”. 
 
 
   
   
 

  
 

 

 
 

 

 
Andra förlag: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
6. Inom vilken/vilka kategorier anser du att böckerna du skrivit bäst passar? Kryssa flera 
alternativ vid behov. 
 
 Barn- och ungdomslitteratur        
  
 Facklitteratur (inkl. läroböcker)   
  
 Skönlitteratur för vuxna               
 
 
Frågorna 7-10 besvaras endast av dig som satt kryss i rutan för Skönlitteratur för vuxna på fråga 6. 

7. Om du skriver skönlitteratur för vuxna, i vilken/vilka genrer anser du då att dina böcker 
bäst passar? Kryssa flera alternativ vid behov.  
 

Krim-, agent-, thriller- och äventyrsböcker   
 
Science fiction- och fantasyböcker  
              
Lyrik, dramatik 
 
Övriga skönlitterära böcker                                             

 
                           
 
 
 

Norstedts förlag  
 
Rabén & Sjögren   
 
Richters förlag AB 
 
Tidens förlag 
 
Wahlström & Widstrand                       

Albert Bonniers förlag 
 
Almquist & Wiksell   
 
Bokförlaget Natur och Kultur 
 
Forum 
 
Liber 
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8. Har du genom din verksamhet som författare av skönlitteratur för vuxna erhållit några 
priser (allt från internationella priser till lokala)?  
 
  Ja      
 Nej   
 

Om Ja, vilka? Vänligen var detaljerad. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9. Har du genom din verksamhet som författare av skönlitteratur för vuxna fått några 
stipendier (allt från internationella stipendier till lokala)?  
 
 Ja 
 Nej 
 
Om Ja, vilka? Vänligen var detaljerad 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
10. Har någon av dina böcker som går under kategorin skönlitteratur för vuxna fått 
utgivningsstöd från Statens kulturråd? 
 
 Ja      
 Nej     
 
 
Den ekonomiska situationen 
 
11A. Vilken nettoinkomst (efter skatt och sociala avgifter) hade du förra året från din 
verksamhet som författare? hit de inkomster du hade från de inkomstkällor som tas upp i fråga 12.  
 
……...........…..…..kr 
 
 
11B. Vilken nettoinkomst (efter skatt och sociala avgifter) hade du förra året från annan  
verksamhet? med annan verksamhet avses verksamhet som inte är relaterad till ditt författarskap  
 
……..…...………kr 
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12. Hur mycket av de inkomster du förra året hade från din verksamhet som författare fick du 
från respektive inkomstkälla nedan? Även här handlar det om nettoinkomst. 
 
 Bokroyalties……….…..… kr 
 

 Översättarhonorar………………kr 
 

Biblioteksersättning både medel i form av författar- och översättarpenning som medel i form av 

garanterad författarpenning, stipendier, pensioner och bidrag från Sveriges författarfond 

………………..kr 
 

 Ersättning för medverkande i tidningar och tidskrifter…………………kr 
 

 Framträdanden………….……kr 
  

 Skattepliktiga stipendier hit ej stipendier från Sveriges författarfond………..….……kr 
  
 Radio och TV-ersättning……….………kr 
   

 Antologiersättning………….……kr 
  

 Övriga litterära inkomster…………..……kr 
 
 
Fördelningen av biblioteksersättningen 
 
År 2002 betalades cirka 40.8 milj kronor av författarfondens medel ut i form av författar- och 
översättarpenningar. Ungefär 60 milj kronor fördelades som garanterade författarpenningar, 
stipendier, pensioner och bidrag till upphovsmän som författarfondens styrelse utsåg.   
 
13. Vad anser du om fördelningen av fondens medel? Den garanterade författarpenningen räknas 
inte in under författar- och översättarpenningen! 
 
 Fördelningen är rimlig 
                                                                                   
 Fondens medel borde endast fördelas som författar- och översättarpenning       
  
 En större del av medlen borde fördelas som författar- och översättarpenning    
 

Fondens medel borde endast fördelas som garanterade författarpenningar,  
stipendier, pensioner och bidrag                                                                         
 
En större del av fondens medel borde fördelas som garanterade  
författarpenningar, stipendier, pensioner och bidrag                                          
 
Jag har ingen uppfattning                                                                                    
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14. I vilken form uppskattar du att du främst fått biblioteksersättning under åren? Den 
garanterade författarpenningen räknas inte in under författar- och översättarpenningen! 
 
Jag har främst fått biblioteksersättning i form av författar- och översättarpenning                                                                         
   

 
Jag har främst fått biblioteksersättning i form av garanterad författar- 
penning, stipendier, pensioner och bidrag                                                  
 
Jag har fått ungefär lika mycket i form av författarpenning- och översättar- 
penning som i form av garanterad författarpenning, stipendier, pensioner  
och bidrag etc.                   
 
Jag har ingen uppfattning                                                                                  

 
 
Övrigt att tillägga kring fördelningen av biblioteksersättningen 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Författarpenningen 
 
Författarpenningen är den del av biblioteksersättningen som fördelas till författare i 
förhållande till i hur hög grad deras verk lånas ut. 
 
15. Idag finns det vissa avtrappningsregler vilka innebär att de författare vars verk lånas ut 
mycket får en mindre författarpenning per utlånat verk. Avtrappningen sker i flera steg. Idag 
börjar avtrappningen vid 100 000 lån. De pengar som författare går miste om på grund av 
avtrappningsreglerna tillfaller författarfonden som till stor del fördelar dessa medel till 
författare som stipendier, bidrag och pensioner. Vad anser du om avtrappningsreglerna? 
    

Avtrappningen borde börja vid ett lägre antal lån så att fler författare  
berörs av avtrappningen                                                                                  
 
Avtrappningen borde börja vid ett högre antal lån så att färre författare 
berörs av avtrappningen                                                                                  
 
Avtrappningen börjar idag på en rimlig nivå och några förändringar  
behövs därför inte 
 
Avtrappningsreglerna borde helt tas bort                                                        
 
Jag har ingen uppfattning                                                                                
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16. Idag finns det en minimigräns vilket innebär att författare vars verk lånas ut mindre än 
2000 gånger per år inte tilldelas någon författarpenning. De pengar som författare går miste 
om på grund av minimigränsen tillfaller författarfonden som till stor del fördelar dessa medel 
till författare som stipendier, bidrag och pensioner. Vad anser du om minimigränsen? 
 

Gränsen är för hög. Färre författare borde beröras av minimigränsen          
 
Gränsen är för låg. Fler författare borde beröras av minimigränsen             
 
Gränsen är idag satt på en rimlig nivå och några förändringar behövs 
därför inte 
 
Minimigränsen borde helt tas bort                                                                
 
Jag har ingen uppfattning                                                                             

 
 
Övrigt att tillägga kring författarpenningen 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Den garanterade författarpenningen 
 
Sveriges författarfonds styrelse kan besluta att en specifik författare ska få en högre 
författarpenning än den statistiskt beräknade. Det kallas då att denna författare får garanterad 
författarpenning. År 2002 fick 215 författare och översättare garanterad författarpenning. 
 
17. Det finns vissa villkor för att en författare överhuvudtaget ska kunna övervägas att få 
garanterad författarpenning. Ta ställning till hur relevanta du tycker att respektive villkor som 
man ställer är. 
 

Författaren ska ha givit ut verk som  
bildar underlag för biblioteksersättning     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mycket relevant 
 
Ganska relevant 
 
Mindre relevant 
 
Irrelevant 
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Författaren ska ha för avsikt att huvud-   
sakligen vara verksam som författare    

 
 
 
 
 
 

 
 
 Författaren ska på ett övertygande sätt 

dokumenterat sin verksamhet. För att  
uppfylla detta kriterium måste det normalt 
ha gått tio år sedan författaren debuterade, 
han/hon måste ha offentliggjort 5 á 6 egna  
verk och verksamheten bör uppvisa en med 
hänsyn till verkens omfattning rimlig kontinuitet.    

 
 
 
 
 
 
 
 
18. Har du/har du haft garanterad författarpenning? 
 

Ja, jag har garanterad författarpenning                         
 

Ja, jag har tidigare haft garanterad författarpenning     
 
Nej, jag har ansökt om det men aldrig fått                    
 
Nej, jag har aldrig ansökt om det                                  
 

 
19. Har du någon gång känt att du på något vis missgynnats då styrelsen utsett de författare 
som ska tilldelas garanterad författarpenning? 
 
 Ja 
 Nej 
 
Utveckla gärna. (Även övrigt att tillägga kring den garanterade författarpenningen): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Mycket relevant 
 
Ganska relevant 
 
Mindre relevant 
 
Irrelevant 

Mycket relevant 
 
Ganska relevant 
 
Mindre relevant 
 
Irrelevant 
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Stipendier, pensioner och bidrag 
 
20. Har du någon gång tilldelats medel från författarfonden i form av stipendier, pension eller 
bidrag? 
 

Ja         
                                                                
Nej, jag har ansökt om medel men aldrig fått    

 
Nej, jag har aldrig ansökt om medel                  

 
 
21. Om du svarade Ja på fråga 20, beskriv då i vilken/vilka former du har tilldelats medel. 
Kryssa flera alternativ vid behov 
 

Som fem- eller tioåriga arbetsstipendier       
 
Som två- eller ettåriga arbetsstipendier       
 
Som resestipendier                                      
 
Som pension                                                
 
Som bidrag av något slag                            

 
 
22. När författarfondens styrelse utser de författare som ska få medel från fondens fria del 
väger de samman en rad olika synpunkter. Ta ställning till hur relevanta du anser att följande 
synpunkter är: 
 

Styrelsen tar hänsyn till författarens meriter. Synpunkten 
meriter innefattar både kvalitet och kvantitet. 
 

 Kvalitet 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 Kvantitet 
 
 
 
 
 
 

Mycket relevant 
 
Ganska relevant 
 
Mindre relevant 
 
Irrelevant 

Mycket relevant 
 
Ganska relevant 
 
Mindre relevant 
 
Irrelevant 
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Styrelsen tar hänsyn till vilket behov av 
medel en författare har  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Styrelsen tar hänsyn till de projekt 
 som författaren uppger i sin ansökan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medlen ska komma författare från 
 olika litterära genrer till del   
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlen ska komma författare från 
olika åldersgrupper till del  

 
 
 
 
 
 
 
 
Medlen ska komma författare från 
olika religioner till del  
 
 
 
 
 
 

Mycket relevant 
 
Ganska relevant 
 
Mindre relevant 
 
Irrelevant 
 

Mycket relevant 
 
Ganska relevant 
 
Mindre relevant 
 
Irrelevant 
 

Mycket relevant 
 
Ganska relevant 
 
Mindre relevant 
 
Irrelevant 

Mycket relevant 
 
Ganska relevant 
 
Mindre relevant 
 
Irrelevant 
 

Mycket relevant 
 
Ganska relevant 
 
Mindre relevant 
 
Irrelevant 
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23. Har du någon gång känt att du på något vis missgynnats då författarfondens styrelse 
fördelat medel i form av stipendier, pensioner och bidrag? 
 
 Ja       
 Nej 
 
Utveckla gärna. (Även övrigt att tillägga kring fördelningen av stipendier, pensioner och 

bidrag): 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Tack för din medverkan! 
 
 
 


