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Företal
itteraturkartan håller på att ritas om. Nya spännande landvinningar presenteras, men fastnar i renodlat
marknadstänkande och tas inte tillvara på bästa möjliga
sätt. Samband och sammanhang som byggts upp
under årtionden raseras. Också nya affärsmodeller
för publicering dyker upp vid sidan av de traditionella förlagens
modeller. Ansvaret för utgivningen läggs alltmer på författaren.
Det som förut varit hörnstenar i överenskommelser mellan förlag
och upphovspersoner åsidosätts. De nya utgivningsföretagen slår
mynt av författardrömmar utan att ta till hänsyn till förskott,
tillförlitlig redaktörshjälp och ansvarsfull marknadsföring. Detta
riskerar i hög grad att försämra kvaliteten i utgivningen. Och
i takt med att biblioteken inte har personal nog att säkerställa
sina inköp blir också det som ska garantera allas vår tillgång till
mångfald, bredd och kvalitet lidande.
Med digitaliseringens intåg på bokmarknaden, och dominerande e-boksdistributörer på bibliotekssidan, blir det nu
nödvändigt att alla parter på litteraturområdet sätter sig ner
tillsammans för att överblicka de skador som skett. Omgående
behövs lösningar för utlåningen av e-boken. Just nu är e-boken
så kostsam för biblioteken att den på många orter slukar hela
inköpsbudgeten. För många författare har även ljudboken blivit
en stötesten. Författare som tidigare ersatts med exempelvis
45–50 kronor för varje såld pappersbok får nu i stället 5–10 kronor
för varje lyssnad bok. Detta är bara två exempel på skador som
undergräver professionella författare och översättares möjligheter att alls tjäna på bokutgivning. Det drabbar också läsarnas
tillgång till hela det litterära utbudet och det därmed pågående
samtalet. Författarförbundet vill med sitt litteraturpolitiska
program peka på nödvändiga samband för att upprätthålla ett
demokratiskt litterärt ekosystem.
Vi tar detta ansvar, eftersom ingen annan tycks vilja göra
det, men uppmanar samtidigt strömningsföretagen, förlagen,
bokhandeln, Sveriges kommuner och regioner och regeringen att
ta sin del.
MÅNGFALD PÅ ALLVAR
Fri företagsamhet har blivit ett ledord för det svenska samhället,
men kan inte innebära frihet utan ansvar. Strömningsföretagen
har ännu inte visat något intresse för vad deras inträde på marknaden har fått för konsekvenser för litteraturområdet som helhet.
Inte heller har staten uppmärksammat dessa konsekvenser.
Den senaste utredningen om konstens frihet har tvärtom
gett staten bakläxa och stöder tanken att politiken inte ska
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lägga sig i kulturen. Men man måste vara noga med vad det
innebär. När det gäller litteraturområdet med alltifrån bokhandeln, författarna, biblioteken, förlagen, läsarna och kritikerna
behövs en överblick och en grundmurad politik för att säkerställa att inte viktiga delar av den litterära mångfalden ska
försvinna. Ordet mångfald måste tas på allvar och innebära
att man värnar alla de språk som idag blivit en del av Sverige.
Det måste betyda starka stöd till minoritetsspråken och dess
litterära utövare. Men också till översatt litteratur från alla delar
av världen. För att vi ska nå utöver oss själva och få insikt om
vår tid behöver vi möta andras erfarenheter. Men inte bara det.
Spännings- och underhållningslitteratur klarar sig oftast via
marknadskrafterna. Men litteratur som sakprosa, poesi och den
språkligt och formmässigt mer avancerade romanen behöver
litteraturkritikerns öga eller bibliotekariens nyckelknippa för att
bli tillgänglig för läsaren. Man kan likna det vid en utbildning i
bildning som varje invånare har rätt till. Därför anser vi att staten måste säkra möjligheten till professionellt kulturutbud och
kulturutövning, men samtidigt iaktta den viktiga principen om
armlängds avstånd. Det är viktigt att konsten i ett demokratiskt
samhälle också får vara odemokratisk. Här är det avgörande att
förstå att skapandet av förutsättningar inte är detsamma som
att styra innehåll.
iksom ”fri företagsamhet” har ordet ”tillgängliggöra”
blivit viktigt när partiföreträdare pratar om kulturpolitik.
Vi menar att tillgängliggöra innebär att allmänheten i
så stor utsträckning som möjligt ska få del av den
kunskap som finns samlad. På litteraturområdet betyder det att den läsfrämjande verksamheten måste ha som mål
att människor ska kunna utveckla sitt språk, sina tankar och sin
förståelse för sig själva och för andra. Det handlar om yttrandefrihet i ett samhälle där individen inte blir ett offer för andras viljor,
utan själv har förmågan att styra över sina åsikter, tankar och sitt
liv. Ytterst handlar det om varför vi överhuvudtaget har ett samhälle, hur vi kan nå varandra, uttrycka oss, fantisera, drömma
och växa — enskilt och tillsammans. ”Tillgängliggöra” är således
inte likställt med ”lättillgängligt” om man med lättillgängligt
menar förenkling. I stället innebär det att ge medborgarna tillgång till de kvalificerade resurser som finns i samhället.
Detta kräver en bibliotekspolitik som öppnar sina rum för
invånarna. Det kräver samtal och möten med kritiker, författare,
översättare och bibliotekarier. Det kräver fler bildande, litterära
program i radio och TV. Skolan måste på ett helt annat sätt än
idag ta ansvar för det vi kallar läsåret. Det måste i akt och mening innebära att man läser, har ett eget bibliotek och tillgång till
skolbibliotekarie. En av skolans viktiga uppgifter måste vara att
förmedla kunskap om det litterära arvet.
UPPHOVSRÄTTEN MÅSTE VÄRNAS
För att vi ska bli ett läsande folk måste det läsas. Lika självklart
behöver man värna de litterära yrkeskårerna: författarna och
översättarna. För att det svenska samhället inte ska halka efter
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kunskaps- och bildningsmässigt krävs att man betalar för den
kvalitet man säger sig vilja ha. Det finns inga genvägar.
Det är också därför självklart att våra yrkesgrupper ska ha del
av socialförsäkringssystemet. Att vi betalar skatt, utan att få rättmätig del av trygghetssystemen är en skam som nu uppmärksammats av regeringen som en följd av pandemin. Att konstnärer
står utanför samhället är en medeltida kvarleva som ett upplyst
samhälle lätt kan lösa.
Upphovsrätten måste värnas. Utan upphovsrätt finns ingen
anledning att göra just sin röst hörd. Åsikten, texten, boken
behöver en avsändare för att gälla som ena parten i ett samtal.
Läsaren vill ha ett möte, inte vara offer för spekulation. Författaren vill inget hellre än att vara ansvarig för sin text, sin åsikt, att
efter många års slit få skörda frukterna av sina ansträngningar.
Samtidigt kan det inte vara rimligt att den svagare parten i en
avtalsrelation, det vill säga författaren eller översättaren, ska
känna sig pressad att avtala bort sin upphovsrätt eller rätten till
skälig ersättning, och avsäga sig möjligheten till de intäkter som
de stora aktörerna inbringar genom deras arbete.
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örfattarförbundet vill peka på det gemensamma intresse som vi har med våra läsare. För allas vår skull
behöver vi få skäligt betalt och insyn i de avtal som
gäller för våra verk. Socialförsäkringssystemet och upphovsrätten kan enkelt garantera litteraturens framtid i all
dess mångfacetterade rikedom. Ytterst handlar det om yttrandefrihet. Därför är det nödvändigt att regeringen tillsammans med
övriga delar av litteraturområdet ser till att regelverk kommer
på plats som hindrar aktörer från att dränera litteraturen på det
värde vi alla under lång tid varit med om att bygga upp.
Vårt litteraturpolitiska program handlar i första hand inte
om att värna våra yrken. Det vi sätter allra främst är att upplysa
och slå vakt om alla invånares rätt till bildning och den litterära
kvaliteten, den tankens svindlande möjligheter, den tillgång till
språklig utveckling och insikt om oss själva och andra som vi
genom litteraturen har rätt till och kan vara en del av.
De föreliggande texter har tagits fram under en längre tid och
bottnar i samtal med medlemmar och möten med en mängd
olika representanter på litteraturområdet. En arbetsgrupp inom
Författarförbundet bestående av olika skribenter har författat
texterna och vi har valt att behålla vars och ens språkliga egenart
och stil. ●

// Sveriges Författarförbund
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Förmedlingen
Läsfrämjandet
Biblioteken
Digitaliseringen
Trygghetssystemen

att den kvalificerade förmedlingen av
skönlitteratur och sakprosa tillerkänns
sin centrala roll i samhällets demo
kratiseringsprocess.
att detta frirum för bemyndigande av
landets invånare säkerställs, från barndom, utbildning, fritid, arbetsliv till
pensionärsliv och ålderdom — i bibliotek och i media.
att förmedlingen av litteratur förverkligar det litteraturpolitiska och demo
kratiska subjektet och således bygger
på respekt för de deltagande parternas
likvärdiga potentialer och förmåga.
att det tillsätts medel på alla nivåer så
att var och en får möta inhemsk och
översatt litteratur och tillgodogöra sig
den som estetisk njutning, som rum
för tanken och som ett självständigt
kritiskt verktyg.
att kommuner, regioner och statsmakter
får i uppdrag att sätta nätverk av läsande, skrivande och diskuterande sociala
gemenskaper i och utanför det digitala
i förbindelse med den övriga litterära
kroppen.
att det åter frigörs tillräckliga medel för
att över tid säkerställa en kompetent,
självständig och kritisk förmedling av
litteratur i skolbibliotek och folkbibliotek över hela landet. Att detsamma
åstadkoms inom public service.

I

en parlamentarisk demokrati
uttrycks medborgarnas likavärde
genom röstsedeln. Samtliga röstberättigade är bemyndigade på
lika villkor. Deras bemyndigande
är inte villkorat, de är inte bemyndigade
av någon. De är bemyndigade av demokratin själv.
De, vi, är demokratiska subjekt. Att
vara ett subjekt är att ha ett handlingsutrymme, att ha ett val, att vara inbegripen i
ett utbyte, en ömsesidighet på lika villkor.
Att vara ett demokratiskt subjekt är att
vara del av, vara aktiv i, vara en agent i ett
nätverk, en utväxling av känslor, socialitet och kunskap, baserad på jämlikhet. I
en sund demokrati gäller detta även de
invånare som inte är medborgare.
HJÄRTAT I DEMOKRATIN
Detta handlingsutrymme är realiserat
av demokratiseringen, begränsning av
arbetstiden, den betalda semestern, den
nyvunna fritiden. Och hjärtat i denna
process, den fria ytan, är, skulle man
kunna säga, kulturpolitiken. Det är den
öppna plats där medborgarna och invånarna kan förverkliga drömmen att bli
fullkomliga demokratiska varelser. Där
kan de och vi fritt och på egna villkor
välja och vraka bland det bästa och det
mesta ett samhälle har att erbjuda av
samvaro, aktivitet, utmaningar, lärande,
skapande, utbyte, information, debatt
och konst. Kulturpolitiken är ett provkök
för ett jämlikt och i sann mening demokratiskt samhälle. En plats att tänka: hur
är det att vara människa? Och: Hur kan
vi göra det ännu bättre? Denna demokratiseringsprocessens urkälla förpliktigar:
om den inte ska sina måste ett brett
urval av det bästa och mest relevanta av
varje kulturuttryck kontinuerligt vara
åtkomligt för alla invånare, oavsett bakgrund och sociala omständigheter. Det
är därför kulturpolitiken är oupplösligt
förknippad med en föreställning om värde, om kvalitet. Utan ett kvalitetsbegrepp
ingen kulturpolitik.
Med dessa ord vill vi i Sveriges Författarförbund påminna om kulturpolitikens — och det vi här har valt att kalla
litteraturpolitikens — dubbla källor: som
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FÖRMEDLINGEN

samhällspolitik och som konstnärspolitik. Utredningen och propositionen Ny
kulturpolitik 1972 och 1974 är sällsynt
lyckliga ögonblick i svensk historia. Här
smälts för första gången ett sociologiskt
och ett estetiskt kulturbegrepp samman.
Ett konstnärspolitiskt, som ser till konstoch kulturskaparnas behov, förenas med
ett i praktiken miljöpolitiskt, ”kultur som
levnadssättet hos ett helt samhälle”.
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D

et vi skulle vilja kalla ett
kulturpolitiskt subjekt
— eller i det här sammanhanget ett litteraturpolitiskt subjekt — skapas. Ett
aktivt, deltagande, görande, medverkande,
förändrande, nyfiket, samhällsorienterat,
självmedvetet och prestigelöst subjekt
som med mindre hänsyn till social status
är redo att ge sig in i ett ömsesidigt utbyte
av hittills oanade erfarenheter. Slussarna
mellan konstnärspolitik och samhällspolitik, mellan konstnär och invånare, mellan
avsändare och mottagare öppnas och
begrepp som tillgängliggörande och delaktighet får en egentlig och vittfamnande
betydelse. Författare och läsare hamnar
i ögonhöjd med varandra och tillerkänns
likvärdiga kapaciteter och potentialer,
samma engagemang och samma rätt till
hela spektrumet av litteratur. Det litteraturpolitiska subjektet blir bemyndigat.
Och i centrum av allt detta står förmedlingen.

Det litteratur
politiska subjektet
blir bemyndigat. Och
i centrum av allt detta
står förmedlingen.

Efter 1972 och 1974 års Ny kulturpo
litik har det samhällspolitiska och det
konstnärspolitiska kulturbegreppet åter
glidit isär. En konsekvens av detta är ett
defensivt och administrativt bevarande
av en förlegad borgerlig föreställning om
autonomi. En samtida idé om en autonomi
i kontinuerlig förbindelse med det omgivande samhället skulle vara bättre ägnad
att skydda konsten och litteraturen från
partipolitisk och instrumentell påverkan
och bättre motivera satser som ”armlängds avstånd” och kvalitetsbedömningar ”profession till profession”. Ett annat
uttryck för detta är kravet på en statlig
litterär kanon. Det är i praktiken en självmotsägelse, eftersom en litterär kanon
endast är meningsfull att tala om ifall den
återspeglar en gemensam och dynamisk
utveckling där en hel intresserad allmänhet är föremål för en kvalificerad förmedling och är inbegripen i och har inflytande
över den fortskridande värderingen och
omvärderingen av litteraturen över tid.
RÄTT TILL FÖRMEDLING
Ytterligare en konsekvens av skilsmässan
är att den samhällspolitiska delen av det
konstnärs- och litteraturpolitiska subjektet
— det vill säga alla vi invånare — framställts som allt mindre skapande, deltagande och påverkande, och tillerkänts allt
mindre förmåga att ta till sig intellektuell
och konstnärlig komplexitet. Invånaren
har gått från jämlik, skapande, kapabel
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KULTURELLA REDSKAP
Anledningen till att vi i Sveriges Författarförbund använder oss av förmedling som
begrepp i detta och i andra sammanhang,
är att det dels förmår sträcka sig ut över en
bred terräng av bibringande och dialog på
det kulturella och litterära fältet — och dels
att det, som vi ser det, sätter fingret på den
kvalitativa, omsorgskrävande, respektfulla
och på ett grundläggande sätt ömsesidiga
akt det oundvikligen och nödvändigtvis
här är frågan om.

Den orörliga
och förut
sägbara läsaren är
optimalt rationaliser
bar och lönsam.

I dagens läge riskerar landets invånare att
förvägras fundamentala demokratiska och
kulturella redskap: läskunnighet, kritisk
förmåga, samhällelig, kulturell och litterär
orientering och historisk medvetenhet
på olika utbildningsnivåer. Det är inte
längre en självklarhet att ha tillgång till
och förmåga att tillägna sig självständig,
kompetent, omsorgsfull, mångfacetterad,
situationsrelaterad och kritisk förmedling:
på biblioteket, på arbetsplatsen, i public
service, på nätet, i tidningar och tidskrifter,
i läsecirklar och andra mer eller mindre
ideella gemenskaper på kommunal och
regional nivå.

S

veriges Författarförbund kommer att med alla tillgängliga
medel kämpa för att vända denna ödesdigra och på senare år
alltmer eskalerande utveckling,
genom att medvetandegöra dess direkta
koppling till medborgarskapet, till invånarens rätt och demokratin i sig, och genom
att verka för att det tillsätts tid och resurser
för att återinföra en rimligt kvalitativ och
orienterad förmedling av litteratur i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen, på fritiden,
på biblioteken, i public service, i media och i
hela det offentliga livet.
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till deltagare, mottagare och konsument.
En kulmen är 2009 års kulturpolitiska
proposition, med dess tal om ”kreativa
näringar”, en retorik som tyvärr med oförminskad kraft fortsatt in i vår samtid.
Att säga att denna objektivering och instrumentalisering av det litteraturpolitiska
subjektet är fatal — i ljuset av verkligheten
bakom nyorden ”förväntningshorisonter”,
”övervakningskapitalism” och ”prediktionsfabriker” — är väl närmast en truism.
Den orörliga och förutsägbara läsaren är
optimalt rationaliserbar och lönsam. Och
mest oförsvarbart av allt är den självständiga, yrkesstolta tids- och kostnadskrävande litteraturförmedlaren. Den åker ut först
av alla. Läraren, bibliotekarien, kritikern.
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att alla insatser som främjar läsande ska
vara långsiktiga och kontinuerliga.
att författares, översättares och litteraturkritikers kunskaper, utbildningar och
erfarenheter tas tillvara inom utbildning och samhällsutveckling.
att läsråd inrättas i varje region för att
skapa sammanhang mellan individen,
det omgivande samhället och den litterära texten.
att författarskap inte ska förväxlas med
pedagogiska uppdrag — författar
skapet måste vara fritt, kreativt och
utan aspektpolitiska förväntningar.
att läsning av och samtal om klassisk och
modern skönlitteratur samt relevant
facklitteratur ska vara naturliga delar
av alla elevers skolgång.
att varje skola har ett bildningscentrum i
form av ett bibliotek med en anställd
bibliotekarie.
att litteraturvetenskap och läsning av litteratur från olika tider och platser ska
vara en självklar del av bibliotekariers
och lärares utbildningar.

E

nligt SCB (2021) fortsätter
läsningen i Sverige att minska. I genomsnitt under 2018
och 2019 hade 34 procent
av befolkningen som är
16 år och äldre inte läst böcker alls det
senaste året. Andelen som läser böcker
varje vecka har minskat sedan 2008, och
låg 2019 på 34 procent. Vuxnas läsande
speglas i ungas läsande. Lärarstiftelsens
studie Ett läsvänligt land från 2020, som
bland annat bygger på siffror från OECD
och PISA visar att läslusten har minskat
kraftigt i Sverige. Över hälften av de
svenska 15-åringarna svarade 2018 att de
bara läser ifall de måste.
Att barn och unga ska lära sig läsa i
skolan är en självklarhet och en förutsättning för att de ska kunna tillgodogöra sig utbildningen i så gott som alla
ämnen. Att skolåret benämns ”läsår”
säger det mesta om läsningens betydelse för skolarbetet. Grundläggande
läskunnighet är däremot inget ärende
för litterära upphovspersoner eller för litteraturen i sig. Författare och översättare
arbetar inte med läsfrämjande, om man
med läsfrämjande menar utbildning i
förmågan att ta till sig och dechiffrera
en textmassa. Däremot kan litteraturen
(sakprosan och den skönlitterära) samt
litterära upphovspersoner bidra till att
främja skolans läsarbete. Litteraturen
kan, om den hanteras på rätt sätt, lösa
flera av skolans problem med bristande
läskunskaper just genom att det inte är
dess primära syfte.
Att på så sätt verka läsfrämjande är att
verka för en bildningsprocess. Det är att
verka för djupare förståelse av komplicerade förhållanden, att skapa sammanhang och konkretion.
ÄGANDET AV ETT SPRÅK
För att intresse för läsning ska väckas
måste vägar vara öppna både till möjligheter att påverka och utveckla sitt eget
liv och till samhället runtomkring. Att
detta är något man finner i litteraturen
är kunskaper och insikter som behöver
förmedlas, liksom förståelse för språkets
avgörande möjligheter. Av allt ägande är
ägandet av ett språk den rikedom som

11

Litteraturpolitiskt program

F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D E T V I L L

12

L Ä S F RÄ M JA N D E T

Litteraturpolitiskt program

mest kan styra och påverka en människas
möjliga frihet.
Descartes berömda utsaga jag tänker
alltså finns jag förutsätter språk.
Att skriva har för många inneburit att
äga sin egna tankar, och i sin text bestämma över tillvaron. Att skapa innebär ett stort mått av frihet. För många
unga innebar för bara någon generation
sedan läsning en liknande frihet. Frihet
från föräldrar, från samhällets krav, från
alla de ämnesstyrda kunskaper en liten
människa var tvungen att ta emot under
sin utbildningsgång. Läsa och skriva var,
och kan fortfarande vara, skapandets och
tankarnas pyshål. Där fyller man sina
världar med liv, där utvecklar man sina
tankar i dialog med texten och där påbörjas en bildningsresa som förhoppningsvis
fortsätter livet ut.
VÄGEN TILL FRIHET
Förståelse för hur språkliga formuleringar
kan utmana tankens förmåga, insikten
i att saker och ting inte är antingen eller
utan kan vara både och, skapar djupare
förståelse för olikheter och tolerans för
oliktänkande. Också insikten i att det
finns olösliga problem som man ändå kan
reflektera över och förhålla sig till. Det är i
en sådan mognadsprocess litteraturen är
en väsentlig del.
Läsfrämjande måste därför innefatta
tankefrämjande och ett mått av insikt
om att lämna individen fri och obunden
samtidigt som litteraturens och språkets
väg till denna möjliga frihet synliggörs.
I djupare mening innebär läsfrämjande
alltså att förstå de mekanismer som alls
gör det relevant för unga människor att
vilja läsa. Att läsning är nyttigt räcker inte.
Inte heller att uppfylla andra förväntningar än dem man ställer på sig själv för att
fortsätta sin anträdda bildningsresa.
Viljan, önskan och lusten att läsa
kommer inte genom förenklingar eller
tillfälliga insatser, den kommer med

Läsande
är att vara
delaktig i en
ständig process.

litteratur som en självklar och viktig del
av samhället, när man bär hem en stor
hög böcker från ett välutrustat bibliotek,
när man får möta litteratur i skolan och
förstår sambanden mellan det omgivande
samhället, tiden och orden som gestaltar
dem, när man inspireras av andra läsande
människor.
äsande är att vara delaktig i en
ständig process. Liksom forskningen inte enbart bör vara
behovsstyrd utan också måste
få vara öppen för att kunna
erövra nya oanade landvinningar behöver läsandet sakna syfte och stå i ständig
relation till det omgivande villkorat av den
egna nyfikenheten. Såtillvida bör den och
måste den också se mycket olika ut. Denna
bildningsprocess utgör i själva verket fundamentet för ett demokratiskt samhälle.

Författarförbundet
i debatten
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För vidare läsning vill vi hänvisa till de debattartiklar
som vi de senaste åren skrivit i Dagens Nyheter:

”Därför är ljudboken en
fråga om makt”
Dagens Nyheter, 24/9 2019

”Vårt kulturella välfärds–
system är hotat”
Dagens Nyheter, 20/11 2020

”Ljudboksförlagen
devalverar bokens värde”
Dagens Nyheter, 22/2 2021

”Digitaliseringen är på väg
att stjälpa folkbiblioteken”
Dagens Nyheter, 25/9 2021

”Ljudboken innebär en
käftsmäll mot författarna”

Litteraturpolitiskt program

Dagens Nyheter, 17/12 2021

14

L I T T E R AT U R P O L I T I S K T P R O G R A M

Förmedlingen
Läsfrämjandet
Biblioteken
Digitaliseringen
Trygghetssystemen

att folkbiblioteken rustas för det demo
kratiska uppdraget.
att minst ett nytt bibliotek öppnas för
varje som läggs ner.
att alla elever ska ha tillgång till ett
bemannat skolbibliotek.
att de olika parterna, bland dem Sveriges
Författarförbund, under regeringens
ledning löser bibliotekens problem
med e-böckerna.
att Sverige får ett digitalt national
bibliotek där det litterära arvet görs
tillgängligt för alla.
att inga folkbibliotek ska drivas av vinst
drivande företag.

B

ibliotekslagens utgångspunkt
är att biblioteken tillhör det
demokratiska samhällets infrastruktur. Utredningen om
en nationell biblioteksstrategi
(2019) kallade dem i slutrapportens titel
för ”Demokratins skattkammare”. De
rymmer mänsklighetens samlade minnen:
de historiska övergreppen, framstegen
och de olösta existentiella gåtorna. Med
bibliotekens hjälp kan människor bilda sig
en livsåskådning; de kan växa till ansvarstagande medborgare.
Men de kommunala folkbiblioteken är
också en viktig sammanhållande kraft
i det litterära ekosystemet. Den svenska
litteraturen är på många vis beroende
av starka bibliotek. De är landets mest
populära, besökta och geografiskt spridda
kulturinstitution. Biblioteken tillhör folket.

Det finns anledning att känna oro över
folkbibliotekens framtid. Viktiga nyckeltal
pekar i fel riktning: utlåningen, besöken
och bestånden minskar. Årtionden av ekonomiska åtstramningar har försvagat dem.
Utvecklingen har ställt biblioteksfrågan i
kulturpolitikens centrum. De flesta politiker säger sig nu ”värna” och ”försvara” folkbiblioteken. Det är bra. Men orden behöver
omvandlas till politiska beslut. Biblioteken
måste rustas för det demokratiska uppdraget. Det kräver både politiskt engagemang
och ekonomiska investeringar.
STÄRK BIBLIOTEKEN
Sedan 1995 har mer än en fjärdedel av
landets folkbibliotek och filialer lagts
ner. Det är en biblioteksdöd som lite i det
fördolda har utarmat landet. Den beskrivs
ofta som ett glesbygdsproblem. Men det
är en förenkling. Även i snabbt växande
storstadskommuner har filialer lagts ner
och bokbussar sålts. Utvecklingen ser ut
att fortsätta. Landets befolkning ökar, men
biblioteken blir färre. När man bygger
nya stora stadsdelar är det inte längre
självklart att avsätta pengar för ett nytt
bibliotek, och när handeln flyttar till så
kallade externa handelsplatser byggs inga
bibliotek bredvid de stora köpladorna. För
varje nedlagd filial borde det öppnas en ny
där befolkningen växer.
Kungliga Biblioteket har i sina årliga
biblioteksrapporter uppmärksammat att
medborgarna inte längre har likvärdig
tillgång till bibliotek. Det är en konsekvens
av nedläggningarna, och märks bland
annat genom de allt snålare öppettiderna. I
ett trettiotal kommuner finns inte ett enda
bibliotek som är öppet efter arbetstid. Det
innebär att löntagare med kontorstider är
utestängda från sina bibliotek.
Samtidigt som de andra nordiska
huvudstäderna öppnat nya, moderna,
tillgängliga och funktionella huvudbibliotek har Stockholm behållit sitt gamla,
visserligen vackra men otillräckliga och
föråldrade, stadsbibliotek. Situationen är
ett fattigdomsbevis som kastar sin skugga
över hela landet — även om många andra
kommuner nu ersätter sina gamla huvudbibliotek med nya. Stockholm är trots allt
Sveriges huvudstad. Därför behövs ett nytt
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och större stadsbibliotek. Gunnar Asplunds byggnad kan i stället förvandlas till
ett nationellt ”Litteraturens och det fria
ordets hus” med scener för samtal, uppläsningar och musik, samt rum för besökande skolklasser och kurser för bibliotekarier
och andra yrkesgrupper.
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B

risten på bemannade skolbibliotek är ytterligare ett exempel på nedvärderingen. Bara
drygt 35 procent av landets
skolelever har tillgång till ett
sådant skolbibliotek, trots skollagens krav.
Varken lagar, föreskrifter, extrapengar
från regeringen eller forskning som visar
att skolbiblioteken förbättrar elevernas resultat hjälper. Kommuner, skolföretag och
skolchefer ropar envist: inga böcker i våra
skolor. Hur många svenska tonåringar
har under de senaste decennierna ens fått
chansen att läsa och lära sig om litteraturens klassiker i skolan? Man har börjat
beskriva ett nytt slags bokanalfabetism
bland unga. Situationen är en skamfläck
för svensk skolpolitik. De förslag som presenterats i regeringens utredning ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” (2021)
måste genomföras, som en förutsättning
för fortsatt arbete.
Enligt grundlagen ska Sverige vara ett
mångkulturellt samhälle. För folkbiblioteken innebär det bland annat att litteratur
på både de gamla minoritetsspråken
och de nya invandrade modersmålen
ska finnas tillgängliga. Det är ett viktigt
uppdrag, men inte alltid så enkelt att
fullfölja med hög kvalitet och initierade
urval. Hur många bibliotek har personal
med tillräcklig kunskap om till exempel
samisk litteratur eller den på arabiska eller
finska? Sverige behöver ett nationellt kunskapscenter med en stor samling böcker
på andra språk än svenska för fjärrlån
som kan vara en stödjande resurs för folkbiblioteken. Internationella biblioteket i
Stockholm kunde ha blivit ett sådant, men

Det mest
akuta digital
iseringsproblemet är
kostnadsfrågan.

i stället för att utveckla det så beslutade
Stockholms kommun för några år sedan att
marginalisera och krympa det.
ANSVARET FÖR E-BOKEN
Digitaliseringen är avgörande för folkbibliotekens framtid. Men den behöver ske
i samklang med de rumsliga biblioteken
och bibliotekariernas kärnverksamhet: att
förmedla, göra urval och dela med sig av sin
yrkeskunskap. Det är inte enkelt. Digitala
medier följer en helt annan logik än de
tryckta. E-böcker och ljudböcker kommer
inte att ersätta pappersböckerna, utan i stället vidga själva fältet. Frågan är hur och på
vilka villkor det ska ske. Hittills har frågan
präglats av olika framimproviserade ad
hoc–lösningar. Det saknas en genomtänkt
biblioteks- och litteraturpolitik för de digitala biblioteken. Det är en nationell fråga där
regeringen måste ta ansvar.
Det mest akuta digitaliseringsproblemet
är kostnadsfrågan. E–böcker och digitala
ljudböcker kostar betydligt mer för biblioteken än pappersböckerna. Digitaliseringen
håller på att spränga deras budgetar. Det är
ohållbart. Bristen på fungerande nationell
politik innebär också att digitaliseringen
nu privatiserar folkbiblioteken inifrån,
eftersom utlåningsapparna ägs av privata
storföretag, som därmed i praktiken också
bestämmer urvalet av litteratur. Det innebär
att folkbibliotekens uppdrag och trovärdighet riskerar att suddas ut.
Utredningen för en nationell biblioteksstrategi, ”Demokratins skattkammare”, föreslog ett digitalt nationalbibliotek där hela

BIBLIOTEKEN TILLHÖR FOLKET
Än så länge är det bara Nacka kommun som
lagt ut sina folkbibliotek på privat entreprenad. Men fler kommuner verkar lockade,
och det privata teknikföretaget Axiell är uppenbart intresserade av att ta över fler än de
i Nacka. Privatiseringar har blivit ett reellt
hot. Det är naturligtvis svårt att ha invändningar mot att ideella föreningar tar ansvar
för driften av nedläggningshotade filialer i
glesbygdskommuner. Det kan ibland vara
den bästa lösningen. Men att vinstdrivande
företag ska ta över verksamheten är oacceptabelt. De har inget demokratiskt uppdrag
och styrs inte av något samhällsintresse.
Demokratins infrastruktur får inte privatiseras. Det är ett principiellt ställningstagande. Sveriges Författarförbund har ingen
neutralitet i driftsfrågan. Biblioteken tillhör
folket.
Författare och översättare har gett upp
sin upphovsrätt för det allmännas bästa i
just biblioteken. Det finns ingen anledning
att fortsätta göra det om biblioteken drivs
av vinstdrivande företag. I sådant fall kommer vi överväga att återta vår upphovsrätt.
Utan vårt medgivande kommer det inte
finnas kvar några avgiftsfria folkbibliotek.
Den pågående politiseringen av bibliotekens verksamhet är också oroande. Den
sker genom hotfulla påtryckningar att
köpa in eller rensa ut specifika titlar, i strid
med bibliotekariernas yrkesprofessionella
urvalsbedömningar. Men också genom att
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partipolitiker lägger sig i själva verksamheten, tydligast i sverigedemokratiskt styrda Sölvesborg där kultur– och biblioteks
chefen till sist tvingades lämna sitt jobb.
ör att motverka de olika hoten
mot folkbiblioteken — som
hårdhänta nedskärningar, allmän nedvärdering och politisk
inblandning — behöver biblioteks
yrket stärkas ytterligare. Det kan ske på
olika vis. Biblioteksutbildningen behöver
innefatta litteraturvetenskap. Det bör
formuleras en yrkesetisk kod, i likhet med
den vissa andra yrken har, som man kan
hänvisa till i sitt dagliga arbete, i synnerhet
när det blir konflikter. Varje bibliotek bör ha
en litterär chef, som inte behöver ha ansvar
för personal och budget utan för beståndet
och programverksamheten, ungefär som
andra publicistiska arbetsplatser på senare
år valt att dela upp ansvaret.
Att vara bibliotekarie är att vara demokratiarbetare. Bibliotekariernas röster
behöver höras mer i den offentliga debatten
i frågor om bildning, litteraturens värde,
yttrandefrihet och naturligtvis om bibliotekens roll och framtid.
Författare och översättare medverkar
ofta i olika samtal på landets bibliotek. Det
är en glädje att få möta läsare på det viset,
förutsatt att biblioteken följer gällande
arvodesrekommendationer för sådana
framträdanden. Men våra kunskaper kan
säkert tas i anspråk även på andra vis.
Varför inte projektanställa en författare
eller översättare under någon månad på det
lokala folkbiblioteket?
Utan fungerande bibliotek, öppna för
alla med späckade hyllor och passionerade
bibliotekarier skulle det öppna samhället
försvagas och det litterära ekosystemet
rivas ner.

Litteraturpolitiskt program

det svenska litterära arvet görs tillgängligt
för alla via folkbiblioteken. Vi förväntar oss
att regeringen inleder det arbetet så fort
som möjligt. Det borde ha gjorts för flera år
sedan.
Sedan kommunerna börjat lägga ner
sina medborgarkontor och liknande serviceverksamhet är det ofta till folkbiblioteken
människor beger sig för att få hjälp med
bland annat datorer, blanketter, ansökningar och bankaffärer. Är det verkligen
bibliotekariernas uppgifter? Det behöver
göras tydligare gränsdragningar för vad
bibliotekens demokratiska uppdrag egentligen omfattar. Ska biblioteken ägna sig åt
allmän samhällsinformation och praktiskt
medborgarstöd ska de ha ekonomisk kompensation för det.
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Förmedlingen
Läsfrämjandet
Biblioteken
Digitaliseringen
Trygghetssystemen

att regeringen utreder en förnyad
litteraturpolitik för den digitala epoken.
att EU:s upphovsrättsliga DSM–direktiv
får en utformning i svensk lag som
överensstämmer med direktivets syfte,
så att författarnas och översättarnas
ställning stärks i förhållande till både
strömningsföretagen och bokförlagen.
att upphovspersonernas ställning stärks
genom att tvingande bestämmelser om
rätten till skälig ersättning och rätten
till information, i enlighet med DSM–
direktivet, införs i upphovsrättslagen.
att Sveriges författare och översättare får
större inflytande över ersättningar och
villkor för strömmade ljudböcker.
att det införs en karenstid mellan publiceringen av den tryckta boken och
ljudboken.

D

igitaliseringen är det
litterära systemets svåraste
utmaning på minst en
generation. Den berör hela
systemet: författarna, förlagen, läsarna, bokhandeln och biblioteken.
Just nu är osäkerheten stor om de faktiska
konsekvenserna, även bland de stora
bokförlagen. I USA kom jordbävningen för
tio år sedan genom Amazon och e-boken.
I Sverige utlöstes den av de strömmade
ljudböckerna.
Man jämför ofta med hur de globala
techbolagen revolutionerat musikens,
filmens och televisionens villkor. Men
litteraturen har några särdrag som komplicerar de digitala strömningstjänsterna och
gör det svårt att kopiera Spotify och Netflix.
Litteraturen är en långsam konstform, att
läsa (eller lyssna på) en roman tar tid. Litteraturen är också förankrad i olika språk
och måste därför översättas. För barn- och
ungdomslitteraturen har illustrationerna
en avgörande betydelse för läsupplevelsen.
Digitaliseringen kommer knappast utplåna
den tryckta boken, utan framkallar i stället
nya format, distributionskanaler och sätt
att skriva och läsa. Utvecklingen är både
spännande och oförutsägbar.
Men för att digitaliseringen ska bli ett
berikande språng för alla — för hela det litterära ekosystemet — krävs en uppdaterad
litteraturpolitik, fungerande marknadsregleringar och olika samarbetsavtal mellan
litteraturens olika parter. Just nu finns inget
av detta. Alldeles för många försöker smita
från sitt ansvar. De flesta verkar förtrollade av den falska föreställningen om att
marknaden antagligen kommer ställa allt
till rätta, så småningom. Utvecklingen går
därför på de flesta punkter i fel riktning.
Författarna och översättarna tycks vara de
enda som försöker få igång ett samtal om
situationens allvar. Sveriges Författarförbund har blivit den enda samlande arenan
för ett sådant. Så kan det inte få fortsätta.
Fler behöver engagera sig.
BOKHANDELN SOM FÖRMEDLARE
Medelupplagorna för tryckta böcker (antalet
sålda ex) har halverats på tio år. Att de vissa
år kan peka uppåt förändrar inte den långsiktiga trenden. Försäljningsvärdet av dem
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har under samma tid minskat med ungefär
en tredjedel. Det här behöver egentligen
inte vara ett så allvarligt problem, eftersom
”försäljningen” av strömmade ljudböcker
samtidigt ökat oerhört mycket. Digitala
böcker i olika former — text eller ljud — står
nu för 57 procent av den totala försäljningen. De har alltså passerat pappersböckerna.
Men av flera anledningar är utvecklingen
ändå ett växande problem för hela det litterära ekosystemet.
Bokhandeln har alltid varit en viktig
förmedlare, mötesplats och även kunskapsbärare. I många länder har den
under svåra tider haft en viktig roll för
demokratisk opposition och ordets frihet. I
Sverige vacklar den nu under trycket från
digitaliseringen, först var det e-bokhandeln och sedan strömningstjänsterna. Antalet bokhandlare är nu under 300 stycken.
Nästan hälften av landets kommuner
saknar bokhandel. Det framställs ibland
som en utveckling ingen kan hindra. Men
det räcker med att åka till Frankrike, Tyskland eller andra europeiska länder för att
förstå att digitaliseringen inte alls behöver
slå ut bokhandeln. Det som behövs är en
kulturpolitik för bättre balans. Man kan
till exempel införa en ordentlig karenstid
mellan den tryckta boken ljudboken. Man
kan också införa en liknande lag som den
som redan finns i Frankrike: att e-bokhandeln inte får sälja böcker utan att köparen
betalar hela fraktkostnaden, för att på så
vis jämna ut konkurrensvillkoren med den
fysiska bokhandeln.

D

igitaliseringens mest
omvälvande konsekvens är
maktskiftet på bokmarknaden från bokförlag till
techbolag. Storytel AB omsätter nu nästan dubbelt så mycket som
Bonnierförlagen och fyra gånger mer än
Norstedts. Det är en epokgörande förändring för litteraturens villkor.

Bokhandeln
har alltid varit
en viktig förmedlare,
mötesplats och även
kunskapsbärare.
OANSVARIG ERSÄTTNING
De digitala strömningstjänsterna för
ljudböcker har medfört helt nya affärsmodeller som inneburit att snittintäkterna
för både förlag och författare sjunkit
kraftigt. Affärsmodellerna är dessutom
ogenomskinliga och svårbegripliga för
alla. Kombinationen av sjunkande pappersupplagor och betydligt lägre ersättning för strömmade ljudböcker innebär
att författare och översättare får sämre
betalt. Det blir helt enkelt ännu svårare än
tidigare att försörja sig som professionell
författare. Om man rent hypotetiskt tänker sig att den strömmade ljudboken tar
över helt, med oförändrade villkor, skulle
författaryrket reduceras till en handfull
bestsellerförfattare som så småningom
skulle försvinna även de, i brist på tillväxt
av nya som först kunnat göra sina läroår
med låga upplagor.
Villkoren är helt enkelt inte hållbara.
Under en period har därför storförlaget
Penguin Random House vägrat att sälja
rättigheter för ljudböcker till svenska förlag.
De anser att ersättningen till förlag och
författare är oansvarigt låga.
Digitaliseringen har också inneburit en
ännu större maktkoncentration än tidigare, med tre växande giganter: Storytel/
Norstedts/Lind & Co, Bonnierförlagen/
Bookbeat/Adlibris samt Akademibokhandeln/Bokus. Dessa bestämmer i praktiken
marknadens villkor.
Det är lätt att falla ner i dysterhet om
litteraturens framtid och hänge sig åt
tillbakablickande drömmar om en förlorad
guldålder. Alla kan ju se hur författare och
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torytel och andra måste
förmås att ändra sin företagskultur, från att vara techbolag
till att bli ansvarstagande
parter i det litterära ekosystemet. Ett första steg är att verka för att
författare och översättare avtalsvägen får
inflytande över villkor och ersättningar.
De digitala strömningsföretagen måste
erkänna författare och översättare som en
likvärdig part som ska ha skälig ersättning
för sitt arbete. Som förhållandena är nu
har de skapat ett konfliktförhållande och
demonstrerar en ovilja att ta ansvar för
litteraturens framtid.
I dag har författarna ingen egentlig
insyn alls i hur strömningsföretagen
beräknar ersättningarna. De är i stället
hänvisade till att blint lita på bokförlagen
och techbolagen. Det är oacceptabelt. Det
krävs andra beräknings- och redovisningsmodeller. I Nederländerna har man därför
infört ett slags fiktivt f-pris på strömningstjänsternas ljudböcker.
Digitaliseringen har länge haft en
olycklig koppling till 00-talets romantisering av piratverksamhet och gratiskultur. I
en annonskampanj i februari 2020 likställde det Bonnierägda strömningsföretaget
Bookbeat världslitteraturens ekonomiska
värde med kostnaden för två semlor. Det
är en helt urspårad inställning till det litterära arbetets värde. Ett författarskap är
inte en semla. Böcker måste få kosta även
när de kommer i digital form, annars blir
litteraturens framtid torftig.

EU:s upphovsrättsliga lagstiftning för den
digitala epoken, det så kallade DSM–direktivet, ska nu omsättas i svensk lag. Om det
sker i direktivets anda kommer det att stärka
författarnas och översättarnas ställning.
Direktivet föreskriver tvingande regler för
att ge både insyn i de avtal som gäller för
bland annat strömningstjänsterna och för att
ge skälig ersättning för våra verk. Inte bara
bokförlagen utan även ljudboksföretagen
måste omfattas av lagens bestämmelser. Vi
förutsätter att den svenska regeringen inte
viker sig för industrins påtryckningar.
ETT FUNGERANDE EKOSYSTEM
Den svenska kulturpolitiken har alldeles för
länge ignorerat digitaliseringens konsekvenser på litteraturens område. Eftersom
den enskilda upphovspersonen alltid befinner sig i underläge i förhållande till de mäktiga techbolagen är det samhällets uppdrag
att stärka upphovspersonen genom lagar
och regler. Vi vill att kulturdepartementet
omgående tillsätter en utredning och bjuder
in alla inblandade parter till förhandlingsbordet för att hitta stödsystem, regleringar
och förhandlingsordningar som kan stärka
litteraturens ställning i den digitala epoken,
med särskild hänsyn till författarnas,
översättarnas, bibliotekens, bokhandelns
och de mindre bokförlagens villkor. Det är i
senaste laget, men den stora osäkerhet som
fortfarande präglar bokmarknaden avslöjar
att det ännu inte är för sent. Litteraturen är
ett ekosystem som bara fungerar om alla
inblandade parter tar ömsesidigt ansvar för
helheten.
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översättare i den nya berättelseekonomin
omvandlas till ”content providers”, hur litteraturen strömlinjeformas till produkter
på en global marknad och hur läsarna börjar uppfattas som råvara för att utvinna
information som sedan kan säljas vidare
i ett slags global övervakningskapitalism.
Men det finns ingen väg tillbaka. En litteraturpolitik måste utgå från verkligheten
som den ser ut.

23

24

L I T T E R AT U R P O L I T I S K T P R O G R A M

Förmedlingen
Läsfrämjandet
Biblioteken
Digitaliseringen
Trygghetssystemen

att det blir enkelt och rättvist att fastställa
sjukpenninggrundande inkomst för
litterärt verksamma näringsidkare.
att alla statliga stipendier för litterära upp
hovsmän blir sjukpenninggrundande
och pensionsgrundande.
att tillgången till arbetslöshetskassan blir
enkel och rättvis för näringsidkare.

rots att litterärt verksamma
ofta har lång utbildning och
yrkeserfarenhet har många av
dem svårt att leva på sitt arbete.
Statistiken visar också att inkomstskillnaderna mellan konstnärer och
den övriga befolkningen ökar. Inkomsterna ligger i nivå med eller inte sällan lägre
än människor med enbart grundskoleutbildning. Författare och översättare har
traditionellt av vilja eller nödtvång ofta
kombinerat skrivandet med annat arbete,
men nu är situationen ohållbar.
På grund av samhällsförändringar och
förändringar i de ekonomiska förutsättningarna är de medlemmar i Sveriges
Författarförbund som har eget företag
numera i majoritet. Och denna andel ökar
stadigt. Vår grupp är i högre grad än den
övriga befolkningen så kallade ”kombinatörer”, godkända för F-skatt med enskild
firma, aktiebolag eller handelsbolag samtidigt som vi vid sidan av har en kortvarig
eller långvarig anställning på till exempel
ett företag, en skola eller ett bibliotek.
RÄTTVISA VILLKOR
Oavsett företags- och anställningsform har
vi alla oregelbundna inkomster. Det försvårar fastställandet av och tillgången till
ersättningar från trygghetssystemen. Det
kan gälla ersättning vid sjukdom, sjuk- och
aktivitetsersättning, föräldraförsäkring,
bostadsbidrag men även annat ekonomiskt bistånd. Författare och översättare
arbetar och betalar skatt, men statistik
visar att konstnärer vars inkomster härrör
från eget företag nyttjar trygghetssystemen i lägre utsträckning än den övriga
befolkningen. Vi hamnar mellan stolarna.
Trygghetssystemen är inte utformade
efter nutida förhållanden och tar inte hänsyn till konstnärers sätt att vara yrkesverksamma. De utgår från ett antingen eller.
Antingen anställning och regelbundna
inkomster eller ett entydigt och motsvarande eget företagande, där inbetalningarna för att ett jämförbart skyddsnät ska
upprätthållas sker i den utsträckning och
den volym som är vederbörligen påkallad. De nuvarande systemen gör det svårt
för enskilda näringsidkare och särskilt
svårt för konstnärer att fastställa sin
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sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
Sveriges Författarförbund välkomnar den
utredning som regeringen tillsatte den
19 oktober 2021 och som ska se över hur
regelverket för SGI kan ge ökad trygghet
och förutsägbarhet för den försäkrade,
och förbättrad effektivitet och kvalitet i
handläggningen. Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan behöver större insikt
i den litterärt verksammes situation och
arbetsliv. Utredningen presenteras i april
2023 och Författarförbundet förutsätter
att den når fram till slutsatser som ur ett
demokratiskt och samhälleligt perspektiv
är rimliga för vårt kollektiv.
STÄRKT FÖRFATTARFOND
De stipendier och den individuella biblioteksersättning som utgår från Sveriges
författarfond är oumbärliga för Sveriges författare och översättare. Här är vi
och förlagen överens. Om det litterära
systemet ska fungera är författarfonden
oundgänglig. Av det följer med nödvändighet att den kontinuerligt vidareutvecklas
och återspeglar den omgivande verkligheten. För närvarande innebär detta att man
måste hitta vägar att skyndsamt inlemma
den digitaliserade litteraturen i dess ansvarsområde och tillförsäkra Sveriges författarfond redskap att ta höjd för e-böckernas och framför allt ljudböckernas alltmer
uppenbara kvantitativa dominans på det
litterära fältet. Fonden måste stärkas i
dialog med samtiden.
Sveriges Författarförbund vill att samtliga statliga stipendier för litterära upphovspersoner blir sjukpenninggrundande
och pensionsgrundande. Även detta kräver
en förstärkning av författarfonden för att
ta höjd för de kostnader som det innebär
att göra stipendierna förenliga med trygghetssystemen. Vi driver även (tillsammans
med bland annat KLYS — Konstnärliga och
litterära yrkesutövares samarbetsnämnd)
frågan om att statliga stipendier i denna
kategori ska vara överhoppningsbara. Med

Ersättningen
från a-kassan
ska baseras på tidig
are inkomst och inte
på arbetad tid.

detta begrepp menas att det ska bli möjligt
att, om man så vill, låta a-kassenivån och
den sjukpenninggrundande inkomsten
(SGI) grunda sig på de inkomster man haft
före stipendieperioden.
illgången till a-kassesystemet måste bli enklare. De
lärdomar som dragits under
pandemin bör framöver omsättas i praktiken. Ersättningen
från a-kassan ska baseras på tidigare
inkomst och inte på arbetad tid. Ett företag måste kunna förklaras vilande efter
kortare tid än vad som nu gäller, så att
perioden innan arbetslöshetsersättning
utgår blir rimligt begränsad. Kontakter
med potentiella uppdragsgivare som
bibliotek, skolor och förlag och en aktiv
hemsida bör tillåtas under den tid man
erhåller ersättning från a-kassan.
Att det litterära kollektivet har samma
tillgång till de sociala trygghetssystemen
som övriga yrkesgrupper är en samhällelig och demokratisk rättvisefråga.

Efterord
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tt det råder yttrandefrihet är grundläggande för allt
litterärt arbete. Vi vill påpeka att alla de krav vi framför har yttrandefriheten som grund. Att det enligt
UNESCO bara är 14 procent av jordens befolkning
som lever i fullvärdiga demokratier är skrämmande, men stämmer också till eftertanke och uppmanar till
handling. Sveriges regering och alla våra politiska partier har att
lyfta fram vikten av det fria ordet och se till att vi fortsatt tillhör
den minoritet som genom att inte ge upp kan påverka världen
och ge den hopp.
Sveriges Författarförbund stöder författare och översättare
runt om i världen, vädjar till makthavare, utbyter erfarenheter,
tar initiativ till att litteratur översätts och tillsammans med andra
organisationer som Förläggareföreningen, Reportrar utan gränser, Svenska Pen och Journalistförbundet synliggör vi situationen
för enskilda fängslade upphovspersoner.

// Sveriges Författarförbund
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HÖ G TID FÖR FÖRÄNDRING
Varför saknar då partierna skrivningar om en kraftfull litteraturpolitik? Kanske för att ordet är så grundläggande att man
har tagit dess frihet för given, att man inte har reflekterat över
att upphovspersoners ställning har försvagats på marknaden. Det är hög tid att ändra på det. Vi föreslår att regeringen
tillsätter en litteraturpolitisk samordnare på nationell nivå som
på ett övergripande plan värnar litteraturen och den litterära
yrkeskåren, som har att se till att upphovsrätten fungerar, att
upphovspersonerna får skäligt betalt för sitt arbete och blir
införlivade i ett fungerande socialt försäkringssystem samt att
balansen mellan boken som marknadsvara och som kulturbärare upprätthålls.
De flesta av våra resonemang och förslag till åtgärder går också att ta hänsyn till och införliva i de regionala kulturplanerna.
Det vi har beskrivit och föreslagit är i själva verket nödvändiga
förutsättningar för att befolkningen ska få tillgång till litterär
kvalitet, bredd och mångfald, men ytterst är det åtgärder för att
bevara och stärka Sverige som demokrati. ●
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TIO PUNKTER
FÖR DEN
SAMISKA
LITTERATUREN
Sveriges Författarförbund antog den 30
september 2021 ett tio-punktsprogram för
den samiska litteraturen. Vi vill se förbätt
rade villkor för den samiska litteraturen
i Sverige, ökad förståelse för Sápmi som
en kulturell och tvärnationell region. En
samisklitterär reform bygger på idén om
ömsesidig kulturell vinst, till gagn för det
svenska och samiska författarsamhället.
Utan relation till den samiska kulturen
och litteraturen blir en svensk självbild
ofullständig, likaså beskrivningen av den
svenska litteraturen. Den samiska befolk
ningen är erkänd som ett ursprungsfolk
av Sveriges Riksdag, de samiska språken
är nationella minoritetsspråk. Goda
villkor för samisk litteratur måste skapas
i samverkan mellan det samiska och det
svenska samhället.

〉

Författarförbundet strävar efter
att stärka samernas kulturella
och litterära självbestämmande. Vi vill att det samiska
samhället får inflytande över
infrastrukturella insatser, stödordningar för bokutgivning och
arbetsstipendier för samiska
författare och översättare. Det
samiska folket måste ha makt
att definiera vad som är angelägen litteratur och förtroende att
fördela medel till litteraturen.

〉

2

Tjállegoahte måste få regeringens uppdrag att med permanent finansiering bedriva ett
nationellt resurscentrum för
samisk litteratur. Detta är en
högprioriterad fråga som Författarförbundet, i samförstånd
med Bágo, verkar för.

〉
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3

Samisk förlagsverksamhet måste
stärkas för att öka utgivningen
av nyskriven samisk litteratur,
på både samiska språk, svenska
och andra språk, för att på så sätt
stärka det kulturella självbestämmandet.

4

En särskild stödordning med
bland annat personliga arbetsstipendier måste inrättas för
författare och översättare som
är både svensk- och samiskspråkiga. De samiska språken
är starkt hotade, och därför
har Unesco utlyst perioden
2022–2032 till urfolksspråksdecennium för att på så sätt
uppmana regeringar och internationella organ att politiskt
och ekonomiskt bidra till dessa
språks fortlevnad.

〉

6

En permanent författar- och
översättarutbildning för samiskspråkiga måste etableras
och erhålla långsiktig finansiering. Insatser ska genomföras
med fokus på breddad rekrytering som grund för generationsväxling och kunskapsöverföring inom den samiska
författar- och översättarkåren.
Det gäller till exempel olika
typer av litteratur, muntligt
berättande och jojk.

〉

5

Inom befintliga stödordningar,
till exempel Författarfonden,
Kulturrådet och Sametinget,
ska den samiska litteraturen
prioriteras tydligare och ges
utökat stöd. De tre större aktörernas stöd gentemot samisk
litteratur måste tydliggöras.

〉

7

〉

9

〉

Alla i landet måste ges möjlig
het att läsa och låna nyskriven
samisk litteratur på biblioteken, även digitalt, både på
samiska och i översättning till
andra språk.

〉

Det pansamiska, nordiska och
internationella urfolkssamarbetet för att stödja samiska författares och översättares villkor
på den svenska sidan av Sápmi
måste stärkas.

8

Det samiska författarfackliga
arbetet genom Bágo skribentoch författarförening måste
erhålla verksamhetsstöd för att
kunna utveckla en långsiktig
och hållbar författarfacklig
infrastruktur.

10

Ett informationsarbete måste
intensifieras för att få fler
samiska författare och översättare skrivna i Sverige att
söka medlemskap i Sveriges
Författarförbund.
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〉
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Litteraturområdet är att betrakta som
ett ekosystem. För att det ska fungera
måste varje enskild del värnas.
—
Litteraturen och det litterära arvet till
hör alla med lika rätt. Det är därför sam
hällets ansvar att genom den förmed
ling som står till buds ge alla invånare
tillgång till litteraturens o
 mråden.
—
Det som främjar litteraturen främjar
också läsandet. Yrkesverksamma för
fattare och översättare är grunden för
läsandets kvalitet.
—
Författare och översättare är navet för
all litterär verksamhet. Att de är verk
samhetens lägst betalda är en ned
värdering av litteraturens betydelse.
—
Det är en självklarhet att alla som
genom arbete betalar skatt också ska få
del av de trygghetssystem som finns för
arbetsmarknaden.
—
Eftersom den enskilda upphovs
personen utgör den svagare parten i
förhållande till de stora techbolagen är
det samhällets ansvar att stärka denna
genom en tydlig lagstiftning.
—
Yttrandefriheten är litteraturens
mullrande mylla.
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