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Abstract: This is a thesis on the Swedish Public Lending Right (PLR),
from a historical perspective.

Some of the questions which are investigated in this thesis
are: why did the State decide to introduce a PLR and why
did it take about 20 years to make the decision? The question
why the PLR was not introduced on a copyright basis is also
discussed.

The focus of this study is during the period of 1934-1956
and it is a literature-study. Mainly there are four reports
made by different committees that have been examined.

The answer to why it took about 20 years was that the
question of a PLR was complicated since it involved two
different political areas: the cultural and the legal. The
explanation to why a PLR was introduced was because the
State could afford it. It was also introduced because the
arguments proclaimed by the Swedish Author Association,
(Sveriges Författareförening), of how the libraries had a
damaging effect of the authors finances, also became the
opinion of the State. The Swedish government never took the
alternative, to let the borrowers pay for the PLR, into
consideration.

No legal adjustment in the copyright law took place though.
That was probably because it would lead to difficulties, since
the government wanted to make a difference between which
author that should receive a PLR or not. Chiefly the State
wanted to support Swedish authors who wrote fiction.

Nyckelord: biblioteksersättning, författarpenning, Sveriges författarfond,
kulturpolitik, upphovsrätt
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Den här uppsatsen handlar om framväxten av en svensk biblioteksersättning. Detta
innebär i sin tur att uppsatsen till stor del kommer att handla om relationen mellan
författarna och staten eftersom det är de två viktigaste aktörerna i ärendet. Även
biblioteken och låntagarna berörs eftersom de blir direkt påverkade av vad som beslutas.

I dag finns det biblioteksersättningar i flera länder. Danmark var det första landet i
världen som införde en biblioteksersättning. Det inträffade 1946.1 Ett år senare infördes
det även i Norge.2 I Sverige får författarna biblioteksersättning sedan 1954. Även i
Finland, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Nederländerna har man numera
biblioteksersättningar. Hur ersättningen ser ut och sköts i praktiken ser dock olika ut i
de olika länderna. Varje land har sin egen unika modell.3 Det är också olika huruvida
man har valt att införa en biblioteksersättning på kulturpolitiska grunder eller på
upphovsrättsliga.4 Vidare finns det ju också länder där man inte har infört någon
biblioteksersättning. Ett exempel på detta är Frankrike.

För Sveriges del så infördes en biblioteksersättning på kulturpolitiska grunder 1954 och
i samband med detta inrättades Sveriges Författarfond.5 Då hade frågan debatterats i 20
år. Första gången frågan togs upp i en statlig utredning var 1934 efter att Sveriges
författareförening, SFF,6 hade uppvaktat statsmakten i ärendet. Sedan dess har frågan
kommit att utredas ytterligare i flera statliga utredningar mellan åren 1934 och 1956.

Som framgått ovan kan en biblioteksersättning betraktas antingen som en kulturpolitisk
fråga eller som en upphovsrättslig. För Sveriges del så visade det sig redan på ett tidigt
stadium att frågan om en biblioteksersättning egentligen var två frågor vilket
komplicerade saken. Bl.a. var man därmed tvungen att undersöka saken under olika
departement. (I figur 1.1 ges en visuell översikt över i vilka utredningar frågan om en
biblioteksersättning har tagits upp samt under vilket departement utredningen gjordes).
Var det en kulturpolitisk fråga huruvida staten skulle VW|GMD författarna ekonomiskt eller
var biblioteksersättningen en juridisk upphovsrättslig fråga och därmed en UlWWLJKHW för
författarna? Och RP författarna skulle ha rätt till ersättning, vem skulle stå för
kostnaden? Staten eller låntagarna? Folkbildningens intresse ställdes mot författarnas.

Denna uppsats fokuserar alltså på varför det blev en biblioteksersättning i Sverige och
varför den kom att utformas på det sätt som den gjordes. Årtalen i fokus för den här
studien är 1934 – 1956.

                                                
1 Henriksen, C.H. (1999). "Public Lending Right as cultural political tool".
2 SOU 1952:23, s.233-234
3 Parker, Thomas & Sort (2000). "L’Europe des droits de prêt en bibliothèque".
4 Lewinski, Silke v. (1999). "European harmonization in a controversial field: The case of Public Lending
Right".
5 Se avsnitt "Definitioner och förklaringar" hur den svenska modellen för biblioteksersättning ser ut.
6 Sveriges Författareförening bildade senare tillsammans med andra författarfackliga organisationer
Sveriges Författarförbund. Förkortningen SFF används vid båda dessa namn. Se även Sveriges
Författarförbund under "Definitioner och förklaringar".
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Första gången jag hörde talas om Sveriges författarfond och författarpenningen var när
jag läsåret 1994/95 studerade på bokhandelsutbildningen på högskolan i Borås. Några år
senare läste jag en artikel om de franska författarnas situation.7  Det visade sig att i
Frankrike hade man ingen motsvarighet till den svenska författarpenningen. Därför hade
det år 1999 bildats en organisation, kallad Sofia,8 av de franska författarna och
förläggarna. Via Sofia kämpade de för en biblioteksersättning som de föreslog skulle
finansieras genom låntagaravgifter.9 När jag sedan stötte på frågan igen under en
föreläsning om upphovsrätt på kollegium 1 inom biblioteks- och informationsvetenskap
insåg jag att frågan om hur biblioteksersättningen skulle se ut i praktiken fortfarande var
aktuell även i Sverige.

Givetvis är jag intresserad av hur den aktuella debatten av frågan ser ut. Att jag ändå
valde att göra en historisk studie beror på att jag ville veta bakgrunden till varför det ser
ut som det gör idag.

Frågan om biblioteksersättningen är relevant att studera inom biblioteks- och
informationsvetenskap och ur ett (kultur)politiskt perspektiv därför att hur frågan
hanteras politiskt får direkta effekter på biblioteken och dess existens.

                                                
7 David, Catherine (2001). "Droits d’auteur: les combats de la Sofia".
8 La Société française des Intérêts des Auteurs de l'Ecrit
9 "Actualités" (2002).

SOU 1935:22
Ecklesiastik-
departementet

SOU 1937:18
Justitiedeparte-
mentet

SOU 1952:23
Ecklesiastik-
departementet

Sveriges
Författarfond
införs 1954

SOU 1956:25
Justitiedeparte-
mentet
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Syftet i den här uppsatsen är att belysa hur frågan om en biblioteksersättning har
diskuterats på, framförallt, en nationell statlig politisk nivå. Syftet är också att belysa
den politiska behandlingen av frågan i en historisk kontext där de olika aktörerna och
strukturerna som bidrog till ärendets förlopp framträder. Tidsmässigt ligger fokuset på
åren 1934 - 1956.

Uppsatsens fokus startar vid år 1934 därför att det då tillsattes en statlig kommitté som
skulle utreda om en eventuell avgift för hemlån från biblioteken skulle införas. En
avgift som i så fall skulle komma författarna tillgodo. Visserligen omnämndes frågan
om avgifter för bibliotekslån i en tidigare statlig utredning10 men det var då inte tal om
någon avgift som skulle gå till författarna. Enligt statsvetaren Li Bennich-Björkman11 är
det först år 1934 som biblioteksersättningen kommer upp på den politiska
dagordningen. Slutårtalet 1956 beror på att det var då som den statliga kommittéen som
utredde den upphovsrättsliga aspekten av ärendet offentliggjorde sitt betänkande som
sedan låg till grund för den svenska lagstiftningen om upphovsrätten, (SFS 1960:729).

Uppsatsens fokus startar alltså år 1934 men för att förstå bakgrunden till varför det
tillsattes en statlig kommitté i ärendet då och under vilka samhälleliga förutsättningar
kommittéen hade att förhålla sig, ges det därför i kapitel fyra en historisk inblick som
startar något tidigare än detta årtal.

Syftet är, som sagts ovan, att belysa hur ärendet diskuterats på framförallt nationell
statlig nivå. Även diskussionerna som förts inom författareföreningen belyses något.
Detta görs eftersom författareföreningen är en viktig aktör i frågan.

Som framgått av introduktionen tog det 20 år från det att författareföreningen anhöll om
ekonomisk ersättning för biblioteksutlåningen fram till att Sveriges författarfond
infördes 1954. Under den här tiden har ärendet vandrat mellan
ecklesiastikdepartementet12 och justitiedepartementet och två år efter införandet av
Sveriges författarfond var ärendet återigen aktuellt i en statlig utredning om
upphovsrätten.

������)UnJHVWlOOQLQJDU

Utifrån syftet och problemställningen ovan så har jag ställt mig följande frågor:
-Varför beslöt staten att ge författarna ekonomisk ersättning för biblioteksutlåningen?
-Varför tog det 20 år fram till ett avgörande?
-Varför blev det ingen upphovsrättslig lösning?
-Varför återkom frågan i flera utredningar och i olika departement?
-Vilka argument framförde staten i frågan om en biblioteksersättning?
-Vilka argument emot en biblioteksersättning fanns vid ärendets början som inte fanns
sedan?
-Varför utformades författarpenningen på det sättet, att den bara gäller vissa författare
som utlånas på en viss typ av bibliotek?
                                                
10 Se avsnitt "Staten och biblioteken före 1934".
11 Li Bennich-Björkman presenteras utförligare under tidigare forskning.
12 Ecklesiastikdepartementet svarade mellan 1840 och 1967 för ärenden som rörde kyrkan, utbildning och
forskning samt kulturlivet. Bytte sedan namn till Utbildningsdepartementet.
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Begreppet ELEOLRWHNVHUVlWWQLQJ�i den här uppsatsen används för att återge författarnas
krav att Sn�QnJRW�VlWW�(oavsett om frågan i debatten för tillfället diskuterar en licens från
låntagarna eller allmänna medel från staten) få ersättning för bibliotekens utlåning av
deras verk.

)|UIDWWDUSHQQLQJ kallas den individuella ersättningen som Sveriges författarfond
betalar ut till författare för utlåning av deras verk. Ersättningens storlek baseras på det
antal lån av upphovsmannens verk som sker i folk- och skolbiblioteken.
Författarpenning utbetalas till upphovsmän till litterära verk i original och illustratörer
av bilderböcker förutsatt att verket är skrivet på svenska eller att upphovsmannen är
stadigvarande bosatt i Sverige.13

6YHULJHV�I|UIDWWDUIRQG är en statlig fond som bildades sedan riksdagen 1954 beslutade
att införa biblioteksersättning till författare, och så småningom även till översättare.
Fondens uppgift är att fördela de medel som överförs från statsbudgeten till fonden.
Fördelningen sker dels i form av författar- och översättarpenning, dels i form av
stipendier och pensioner. Författar- och översättarpenningen räknas ut genom att
författarfonden genomför stickprovsundersökningar varje år för att undersöka vilka verk
som lånats ut på folk- och skolbiblioteken. Därefter betalas en ersättning ut till
författarna och översättarna. Summan till varje enskild författare och översättare är
beroende av hur mycket deras verk har varit utlånade. De medel som återstår då
författar- och översättarpenningarna fördelats och kostnaderna för verksamheten
betalats kallas för IRQGHQV�IULD�GHO. Fondens fria del kan betraktas som en
solidaritetsfond. Den används till pensioner, stipendier och understöd samt bidrag till
särskilda ändamål som berör litterär verksamhet. Författare, översättare, tecknare,
bokillustratörer och fotografer kan ansöka om (eller bli föreslagna av någon annan) att
få ta del av den fria delen av fonden. Sedan är det upp till författarfondens styrelse att
fördela medlen.14

6YHULJHV�)|UIDWWDUI|UEXQG, SFF, bildades 1971 genom att Sveriges Författareförening
gick samman med vetenskapliga och populärvetenskapliga författare (Minerva),
Sveriges Ungdomsbokförfattare (SUF) och Svenska översättarförbundet (SÖF). Alla
dessa är numera sektorer inom SFF. De främsta uppgifterna är att bevaka upphovsrätt,
träffa avtal med motparter och försvara yttrandefriheten.15

                                                
13 "Författar- och översättarpenningar" (2001)
14 "Sveriges författarfond" (1995) och "Författarfondens fria del" (2002) och Gehlin (1993). )ORGHQ�RFK
YLUYODUQD��OLQMHU�RFK�HSLVRGHU�XU�KXQGUD�nUV�I|UIDWWDUIDFNOLJ�KLVWRULD. s. 310-318
15 "Sveriges Författarförbund" (1995)
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����0HWRG�RFK�PDWHULDO

Den här magisteruppsatsen är en litteraturstudie. Den är också en kombination av en
historisk studie och en samhällsvetenskaplig textanalys. Huvudmaterialet består av fyra
statliga utredningar, SOU. Även Gehlins bok16 har varit en viktig del av materialet
eftersom jag huvudsakligen utgår ifrån hans bok för att återge den historiska kontexten i
vilken de fyra utredningarna har sin plats.

Genom att kombinera den samhällsvetenskapliga textanalysen med en historisk studie
så skapas en kontext till de fyra statliga offentliga utredningarna. Detta bidrar i sin tur
till en bättre förutsättning för analysen av utredningarna. Jag återkommer till kontextens
betydelse under rubriken "Argumentationsanalys".

När det gäller materialet har det även varit nödvändigt med en del avgränsningar. Jag
har t.ex. valt att inte låta studien innefatta motioner, propositioner, remissyttranden och
riksdagsbehandlingar. Det valet har jag gjort på grund av att arbetet då hade blivit alltför
omfattande. En annan anledning till att jag valde att studera SOU-texterna och inte
propositionerna är därför att när riksdagen fattar det formella beslutet i en fråga så är det
informella ställningstagandet oftast redan gjort.

Offentligt beslutsfattande är inte resultatet av ett enstaka beslutstillfälle utan det är i
själva verket resultatet av en lång process där det ofta är svårt att fastställa när de
avgörande och reella besluten fattas. Varje beslut föregås av en mängd handlingar,
händelser och muntlig kommunikation som inte avspeglas i texter. Ett förslag passerar
alltså igenom flera fora för diskussioner innan det når riksdagen för det slutliga och
formellt sett avgörande beslutsfattandet.17 Ett sådant forum är kommittéväsendet vilket
gör att det finns god anledning att studera de fyra SOU-texterna samt den historiska
kontexten kring tillkomsten av dessa texterna.

Ytterligare en sak att ha i åtanke när det gäller beslutsprocessen är att den innehåller
både en IRUPHOO och en LQIRUPHOO del.18 Den formella delen kan studeras utifrån tryckt
offentligt material som t.ex. propositioner, betänkanden och riksdagsbehandling. Den
informella delen med diskussioner i regeringskansliet med såväl interna som externa
intressenter, är däremot ett för allmänheten dolt skede i beslutsprocessen som påbörjats
redan innan den formella utredningen dras i gång. Den kan vara både längre och mer
betydelsefull för slutresultatet än den formella.19

För att komma åt det här problemet skulle intervjuer kunna vara en lösning. Det finns
dock ett problem med intervjuer i det här fallet och det är tidsaspekten. Det är mycket
troligt att flera av de inblandade har avlidit vid det här laget. Om de fortfarande skulle
finnas kvar i livet borde de tänkbara informanterna i alla fall uppnått en mycket hög
ålder. Det är trots allt snart 50 år sedan den senaste av de undersökta SOU-texterna
skrevs. Av det skälet skulle även minnesaspekten kunna utgöra ett problem. Därför
utgör uppsatsen en litteraturstudie.

                                                
16 Presenteras utförligare under rubriken "Litteratur och källor".
17 Larsson (1997). 'HW�VYHQVND�VWDWVVNLFNHW. s. 373-374 och Bergström & Boréus (2001). 7H[WHQV�PHQLQJ
RFK�PDNW��PHWRGERN�L�VDPKlOOVYHWHQVNDSOLJ�WH[WDQDO\V. s. 13-14
18 Larsson, s. 374
19 Larsson, s. 386
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������/LWWHUDWXU�RFK�NlOORU

I det här avsnittet ska jag presentera de källor och den litteratur som utgör
huvudmaterialet i den empiriska delen i min undersökning. Innan dess ska jag dock
redogöra för hur jag har gått tillväga när jag sökt material till den här uppsatsen.

När jag har sökt material till den här uppsatsen har jag använt mig av de litteraturtips vi
har fått från institutionen, pearl-growing (d.v.s. man letar upp de referenser som man får
från en bok som leder till en annan relevant bok), browsing och sökningar i databaser.

Gehlins bok är ett exempel på en bok som vi på kollegium 1 blivit tipsade om från
institutionen. Den mest relevanta forskningen för den här uppsatsen, avhandlingen av Li
Bennich-Björkman, hittade jag av en slump när jag blandade ihop henne med hennes
far.20 Det visade sig att hennes fars avhandling som jag letade efter inte var relevant för
mig medan däremot Bennich-Björkmans avhandling betytt oerhört mycket.

De databaser jag sökt i har varit Libris och LISA (Library and Information Science
Abstracts). Det finns ytterligare en databas KulPol som Centrum för kulturpolitik
ansvarar för och som möjligen hade varit värdefull att söka i. Tyvärr var den databasen
inte i funktion någon gång under mitt arbete med magisteruppsatsen. Därför beslöt jag
mig för att browsa igenom alla tillgängliga nummer av tidskriften 1RUGLVN�NXOWXUSROLWLN i
högskolans bibliotek men det gav inget resultat.

För att återgå till presentationen av materialet till den empiriska delen i den här studien
så  brukar man i historiska undersökningar skilja på källor och litteratur. Källor är det
som bygger på en egen auktoritet och inte stödjer sig på andra skrifter. De skrifter som
däremot används för att behandla ett historiskt problem men som bygger på andra
skrifter kallas litteratur.21 Källorna i den här undersökningen är alltså de fyra SOU-
texterna.

Den första utredningstexten, 628����������handlade om avgifter för hemlån från
bibliotek. Kommittéarbetet lydde under ecklesiastikdepartementet. Utredningen var
indelad i sex kapitel. Jag återger här kapitelrubrikerna i sin helhet för att därvid skapa en
översikt av utredningen. Såhär var alltså utredningen indelad: 1) Sammanfattning av
Sveriges författareförenings utredning och framställning angående licensavgift för
hemlån från bibliotek. 2) Allmänna reflexioner med anledning av författarnas
framställning. 3) Licensavgiftens verkningar på biblioteksrörelsen. 4) Sammanfattning
och resultat av utredningen. 5) Sakkunnigas förslag till åtgärder för förbättring av
författarnas ställning. 6) Några synpunkter på en utvidgad författarrättslagstiftning.

Den andra källtexten, 628��������, var ett betänkande framlagt av en
enmansutredning som arbetade åt justitiedepartementet. Utredningen som helhet
behandlade alltså inte enbart biblioteksersättningsfrågan (som den förra gjorde) utan
betänkandet inriktade sig på upphovsrättslagstiftningen eller rättare sagt behovet av en
reform på området. Utredningen bestod av en inledning och därefter tio kapitel:

                                                
20 Hennes far heter Bo Bennich-Björkman och avhandlingen jag letade efter hette )|UIDWWDUHQ�L�lPEHWHW�
6WXGLHU�L�IXQNWLRQ�RFK�RUJDQLVDWLRQ�L�DY�I|UIDWWDUlPEHWHQ�YLG�VYHQVND�KRYHW�RFK�NDQVOLHW����������.
21 Dahlgren & Florén, (2000). )UnJD�GHW�I|UIOXWQD��HQ�LQWURGXNWLRQ�WLOO�PRGHUQ�KLVWRULHIRUVNQLQJ. s. 186
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1) Auktorsrättens ideella sida. 2) Bibliotekslån. 3) Radio. 4) Film. 5) Inskränkningar i
författarrätten. 6) Skyddstid. 7) Åtal. Fortsatt brott. 8) Titelskydd. 9) Utövande
konstnärer. 10) Grammofonskivor.
Något som eventuellt kan vara värt att lägga märke till är att avsnittet som behandlade
bibliotekslån var förlagt redan till kapitel två. Det var också det näst största kapitlet. Hur
ska man tolka det? För mig pekar detta på att det var en angelägen fråga.

Den tredje källtexten, 628��������, är ett betänkande av en kommitté som kallade sig
för "Bokutredningen". Bokutredningen arbetade åt ecklesiastikdepartementet för att
utreda förhållandena på bokmarknaden. Utredningstexten var indelad i åtta kapitel:
1)Inledning. 2) Allmänheten och boken. 3) Förlagsverksamheten. 4) Bokdistributionen.
5) Författarnas ställning. 6) Former för statligt stöd åt författare. 7) Barn- och
ungdomslitteraturen. 8) Sammanfattning.

Den fjärde utredningstexten, 628��������, var den s.k. auktorsrättskommitténs
betänkande. Kommittén hade i flera års tid arbetat med sitt förslag till en ny
upphovsrättslagstiftning och detta var alltså resultatet av det arbetet. Det här var den till
omfånget största SOU:n med sina drygt 500 sidor plus bilagor. Utrymmet som ägnades
åt biblioteksutlåningen samt annan offentlig uthyrning eller utlåning uppgick till endast
ca 9 sidor. Trots att en så liten del av texten ägnades åt biblioteksersättningsfrågan så
togs den i alla fall upp ganska tidigt i utredningen. Frågan fick en särskild paragraf (nr
23) kapitel två som handlade om inskränkningar i upphovsmannarätten.
Kapitelrubrikerna var denna gången: 1) Upphovsmannarättens föremål och innehåll.
2) Inskränkningar i upphovsmannarätten. 3) Upphovsmannarättens övergång.
4) Upphovsmannarättens giltighetstid. 5) Vissa med upphovsmannarätten besläktade
rättigheter. 6) Särskilda bestämmelser. 7) Ansvar och ersättningsskyldighet. 8) Lagens
tillämpningsområde. 9) Övergångsbestämmelser.

Vid alla historiska studier bör man bearbeta materialet källkritiskt. Den kritiska
källundersökningen innefattar en bestämning av källans tillkomstförhållanden. När
gjordes källan? Av vem? För vem? I vilket syfte? Det intressanta är inte alltid att få
fram namnet på en upphovsman utan det viktiga är i många fall, särskilt i politisk-
historisk forskning, att kunna koppla ett dokument till någon institution eller ideologisk
grupp.22

Hur jag betraktar innehållet i de fyra utredningarna framgår i kapitel 3 som jag har ägnat
åt statens offentliga utredningar. Jag kan redan nu klargöra för min syn på att det ligger i
dessa dokuments natur att innehållet måste tolkas på ett visst sätt. I egenskap av att vara
kommittéarbeten så har dokumenten tillkommit i syftet att bereda regeringen bra
beslutsunderlag. Därför styrs innehållet efter vad utredarna trott kunnat vara i linje med
regeringens åsikter. Jag återkommer som sagt till detta i kapitel 3.

I min undersökning koncentrerar jag mig alltså på vad som sägs i de demokratiska
dokument som kallas SOU och där slutresultatet består av vad flera viljor kompromissat
sig fram till. Om jag däremot hade varit intresserad av att förstå varje enskild
kommittéeutredares motivering och agerande hade det förmodligen varit lämpligare att
undersöka privat material såsom brev och dagboksanteckningar. Ett annat material som
ofta anlitas men som har ett tvivelaktigt källvärde är politikers (och andras) memoarer.23

                                                
22 Dahlgren & Florén, s. 189 och Kjeldstadli (1998). 'HW�I|UIOXWQD�lU�LQWH�YDG�GHW�HQ�JnQJ�YDU. s. 169
23 Dahlgren & Florén, s. 233
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Övrigt material som används i den här uppsatsen är Jan Gehlins bok )ORGHQ�RFK
YLUYODUQD��OLQMHU�RFK�HSLVRGHU�XU�KXQGUD�nUV�I|UIDWWDUIDFNOLJD�KLVWRULD. Gehlin, jurist och
författare, var själv ordförande för Sveriges författareförening från 1965 och fram till att
författareföreningen övergick till författarförbundet år 1971. Anledningen till bokens
tillkomst var att man ville ha en samlad historik i samband med att man firade 100-års
jubileum.24

Det material som i sin tur bygger på andra källor benämner jag för litteratur och det är i
den kategorin som Gehlins bok hör hemma. Hans framställning bygger framförallt på
arkivmaterial, (som rör SFF, t.ex. gamla mötesprotokoll), offentligt tryck, (t.ex.
utredningar, propositioner, motioner m.m.), memoarer och egna minnesbilder.25 Hans
bok har varit en oerhörd tillgång framförallt vid studerandet av hur SFF resonerat och
drivit frågan om en biblioteksersättning men även som en uppslagsbok i vad som har
hänt i ärendet, vilka beslut som har fattats under tidens gång.

Till bokens nackdel kan dock framhållas att eftersom Gehlins bok ska redovisa en
tidsperiod på 100 år har han tvingats att begränsa sig. Han har alltså inte varit så
ingående när det gäller tidsperioden 1934 och fram till och med 1956. Istället har han
för just den här tidsperioden ibland hänvisat läsaren till annan litteratur. Jag återkommer
till detta i mitt kapitel på förslag till vidare forskning. Anledningen till att jag ändå har
valt att utgå ifrån Gehlins bok är därför att han tydligt redogör för hur SFF har agerat
och drivit frågan om en biblioteksersättning gentemot statsmakten. En mer ingående
studie av turerna inom författarförbundet har inte varit nödvändigt i det här fallet
eftersom mitt syfte är att belysa hur frågan om en biblioteksersättning har diskuterats på
framförallt en nationell statlig nivå (och alltså inte den interna diskussionen inom SFF).

En annan sak som varit viktig att tänka på vid användandet av Gehlins bok är att han är
partisk i frågan om en biblioteksersättning, vilket också framgår i texten. Han företräder
de författare som hävdar att biblioteksersättningen är en rättighet för det utnyttjande av
författarnas verk som biblioteksutlåningen innebär.

Utredningstexterna och )ORGHQ�RFK�YLUYODUQD är alltså mitt empiriska material. I
uppsatsens sista kapitel "Förslag på vidare forskning" ger jag förslag på ytterligare
material att studera. Jag lämnar därför diskussionen om materialet åt sidan tills vidare
och övergår till att redogöra för textanalys i allmänhet och argumentationsanalys i
synnerhet.

������$UJXPHQWDWLRQVDQDO\V

I allmän betydelse innebär en analys av något att man identifierar och undersöker dess
komponenter. Samhällsvetenskaplig textanalys kan ha olika inriktningar såsom t.ex.
innehållsanalys, argumentationsanalys, idé- och ideologianalys, lingvistisk textanalys

                                                
24 Gehlin, s. 11
25 Gehlin redovisar i kap1. "Arbetets uppläggning" för hur han gått tillväga för att sammanställa denna
jubileums-"skrift" på över 600 sidor.
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eller diskursanalys.26 I denna uppsats har argumentationsanalys fungerat som
inspiration.

Oavsett vilken eller vilka av ovanstående inriktningar man utgår ifrån så måste texten
WRONDV. Tolkningen kan vara mer eller mindre komplicerad beroende på vad för fråga
man arbetar med men det beror också på textens karaktär och vilken analysinriktning
man använder.27

Eftersom den här undersökningen bygger på en litteraturstudie kommer jag nu att
redogöra för samhällsvetenskaplig textanalys generellt samt en fördjupning av den
textanalysinriktning som kallas för argumentationsanalys.

I samhällsvetenskaplig textanalys kan man urskilja fem väsentliga element. Det är
texten, kontexten, avsändaren, mottagaren och uttolkaren.28 Texter förekommer i olika
sammanhang, s.k. kontexter. Det som gör texter samhällsvetenskapligt intressanta är att
de kan användas för att komma åt relationer mellan individer eller grupper som ligger
utanför texterna. Texterna i sig, speglar både medvetna och omedvetna föreställningar
som människorna i texternas tillkomstmiljöer hyser.29

Fyra olika tolkningsstrategier kan urskiljas. Den första relaterar texten till uttolkaren
själv, den andra relaterar huvudsakligen till avsändaren, den tredje främst till
mottagaren och den fjärde försöker i första hand relatera texten till den omgivande
diskursen utan att fokusera speciella aktörer. Ingen strategi är dock renodlad.30

Tolkaren bör vara medveten om sin egen betydelse vid tolkningen. Man möter aldrig en
text tomhänt utan man bär på sin egen förförståelse (eller fördom) som påverkar hur
man uppfattar texten. Detta innebär att en texts betydelse kan förändras beroende på
vem som tolkar den och vid vilken historisk tidpunkt tolkningen sker. Vid studier av
samhällsvetenskapliga fenomen krävs det ändå att man så gott det går relaterar texten
till det som finns utanför den och utanför oss själva som uttolkare och att man
argumenterar för sina tolkningar.31 Ju mer kännedom om avsändaren som tillförs, desto
bättre blir chanserna att göra en rimlig bedömning av vad avsändaren velat säga i
frågan.32

En viktig del av den samhälleliga kommunikationen har som centralt inslag att försöka
övertyga människor om en handlingsinriktning, en värdering eller en
verklighetsbeskrivning. Därför är det viktigt att kunna hantera argumentation i
textanalysen.33 En argumentationsanalys består av två moment. För det första ett
beskrivande moment och för det andra ett värderande.34 Att kunna beskriva argument
kan vara viktigt i forskning där man vill skapa överblick och jämföra denna aspekt av
kommunikationen i olika textsammanhang medan den värderande delen av

                                                
26 Bergström & Boréus (2001). 7H[WHQV�PHQLQJ�RFK�PDNW��PHWRGERN�L�VDPKlOOVYHWHQVNDSOLJ�WH[WDQDO\V. s.
19-21
27 Bergström & Boréus, s. 25
28 Bergström & Boréus, s. 25
29 Bergström & Boréus, s. 15
30 Bergström & Boréus, s. 25
31 Bergström & Boréus, s. 26-27
32 Bergström & Boréus, s. 30
33 Bergström & Boréus, s. 89
34 $UJXPHQWDWLRQVDQDO\V (1994). s. 8
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argumentationen kan vara viktig att kunna hantera om textanalysens syfte är
ideologikritiskt.35

I det första, beskrivande, momentet tolkar man vilka argumenten i en argumentation är
och hur de är strukturerade. Man undersöker vilka påståenden som fungerar som
argument för andra och resultatet blir då en beskrivning av hur argumentationen hänger
samman. I det andra, värderande, momentet utgår man från den struktur av
argumentation som det beskrivande momentet givit och bedömer vilken beviskraft
argumenten har. Här undersöker man om påståendena som förts fram för att styrka eller
försvaga tesen är riktiga och om de är relevanta för tesens rimlighet. Detta moment
resulterar i en värdering av hur välgrundad tesen är.36

Argumentationsanalysen kan ha minst tre syften. Den kan ha ett deskriptivt syfte där
man söker rekonstruera argumentationen. I ett preskriptivt eller föreskrivande syfte vill
man bedöma i vilken mån argumentationen lever upp till vissa normer.
Argumentationsanalysens syfte kan också vara att söka avgöra en argumentations
beviskraft.37

Att göra en fullständig argumentationsanalys kan vara både arbetskrävande och
tidsödande. Om det är nödvändigt att gå hela vägen beror på forskningsfrågan. Ofta kan
det räcka med att kanske finna de viktigaste eller vanligaste argumenten i en debatt.38

Som jag tidigare nämnt så har jag låtit mig inspireras av argumentationsanalysen. Det
betyder alltså att jag inte har följt den slaviskt eftersom jag inte anser det behövs i det
här fallet. Framförallt har jag studerat och låtit mig inspireras av den
argumentationsanalys som härstammar från den norske filosofen Arne Naess och som
kallas pro et contra-, för och emot-, analysen. Jag har endast utgått från det beskrivande
momentet i analysen vilket jag därför ska beskriva lite närmare här nedan.

I den deskriptiva delen av analysen finner man en eller flera tes(er) i en text. Man ska
också finna de argument som framförs för eller emot tesen eller teserna och relatera
dessa argument till varandra.39

I en DUJXPHQWDWLRQ driver textens författare en tes genom att ta upp argument för den
och kanske genom att ta upp motargument och bemöta dessa. En argumentation består
av en mängd påståenden som står i vissa relationer till varandra och som uttrycks i en
argumenterande text. 40

En WHV är det som textens avsändare argumenterar för eller emot. Tesen är ett påstående
som inte fungerar som argument för eller emot något annat påstående, men som andra
påståenden i texten fungerar som argument för eller emot.41 I korta texter uttrycks
kanske bara en tes men i många argumenterande texter uttrycks flera argumentationer.42

                                                
35 Bergström & Boréus, s. 89
36 $UJXPHQWDWLRQVDQDO\V. s. 8
37 Bergström & Boréus, s. 91
38 Bergström & Boréus, s. 143
39 Bergström & Boréus, s. 95
40 $UJXPHQWDWLRQVDQDO\V. s. 15
41 Bergström & Boréus, s. 96
42 $UJXPHQWDWLRQVDQDO\V. s. 19
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När man läser en argumenterande text och vill förstå den så försöker man WROND det som
författaren skrivit. Vid tolkningen behöver man ta hänsyn till var en text förekommer,
när den förekommer, vilken publik den kan vara avsedd för, vilket mål författaren kan
tänkas ha med texten o.s.v.43

Alla påståenden i texten behöver inte ingå i den argumentation som uttrycks. Det är
alltså skillnad mellan den DUJXPHQWHUDQGH�WH[WHQ och den DUJXPHQWDWLRQ som den
uttrycker. Vissa påståenden som är väsentliga delar av argumentationen kan vara
underförstådda i texten. Därför kan olika personer utläsa olika argumentationer ur en
och samma text, utan att någon har gjort en felaktig tolkning av texten.44

Ett DUJXPHQW är ett påstående som är avsett att antingen stödja eller undergräva något
annat påstående i argumentationen, i tesen eller något annat argument.45 För att hålla
isär dessa två olika sorters argument, de som stödjer och de som undergräver, använder
man beteckningarna SUR�DUJXPHQW respektive FRQWUD�DUJXPHQW. Dessa argument kan
man sedan strukturera upp och rangordna.46 Beroende på vilken genre texten tillhör är
det mer eller mindre troligt att man finner både pro- och contra-argument i samma
text.47

Mellan ett påstående (en tes eller ett argument) och det påstående som stödjer respektive
försvagar detta finns ett uttalat eller underförstått påstående som utgör ett slags länk
eller bro. Denna länken mellan påståenden är det som kallas SUHPLVV.48

Som jag tidigare nämnde kan olika personer tolka samma text på olika sätt även om
man använt sig av samma metod. Det finns åtminstone två faktorer som kan bidra till att
den beskrivande analysen av en argumenterande text kan leda till olika resultat. För det
första kan det bero på vilken kännedom om kontexten som de olika uttolkarna har, för
det andra kan man ha olika uppfattning om vilka argument som är övertygande, enkla
och naturliga.49 Analyserandet är inte meningslöst även om man kan tolka samma text
olika. Dels brukar skillnaderna vara betydligt mindre än likheterna, dels kan själva
analysförfarandet leda till att man blir medveten om skillnaderna och man kan därmed
diskutera dem.50

Utifrån vad som har framgått i de här avsnitten om samhällsvetenskaplig textanalys och
argumentationsanalys så är kännedom om en texts kontext uppenbarligen av stor
betydelse vid tolkningen. Detta är ett viktigt skäl till varför jag anser att analysen av de
fyra statliga utredningarna bör kompletteras med den historiska bilden av
biblioteksersättningsärendet.

                                                
43 $UJXPHQWDWLRQVDQDO\V. s. 17
44 $UJXPHQWDWLRQVDQDO\V. s. 18
45 Bergström & Boréus, s. 101
46 $UJXPHQWDWLRQVDQDO\V. s. 20-21
47 Bergström & Boréus, s.103
48 Bergström & Boréus, s. 104
49 $UJXPHQWDWLRQVDQDO\V. s. 49
50 $UJXPHQWDWLRQVDQDO\V. s. 50
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����8SSVDWVHQV�GLVSRVLWLRQ

Efter att ovan ha gett en introduktion, beskrivit val av ämne och uppsatsens relevans
inom biblioteks- och informationsvetenskap samt redogjort för syfte, problemställning,
frågeställningar, metod och material så kommer jag att ägna nästa kapitel åt tidigare
forskning.

I kapitel 2 presenteras statsvetaren Li Bennich-Björkman, folkbibliotekshistorikern
Magnus Torstensson, Geir Vestheim och Peter Duelund som båda tillhör det
kulturpolitiska fältet samt sociologen Claude Poissenot.

I kapitel 3 följer en bakgrund till upphovsrättens uppkomst samt hur den påverkar
biblioteken.

Därefter följer i kapitel 4 en presentation av statens offentliga utredningar, SOU. Här
redovisas också en teori om hur man kan betrakta SOU som ett instrument styrt av
regeringen.

I kapitel 5 redogörs för de fyra undersökta SOU-texterna. De sätts in i sitt historiska
sammanhang. Stor vikt läggs vid argumenten i de fyra utredningarna. Efter varje
utredning ges en analys av just den utredningen.

Därefter knyts knyts trådarna samman i kapitel 6 som ägnas åt en diskussion samt
slutsatserna.

Till sist innehåller uppsatsen också förslag till ytterligare forskning, en sammanfattning
samt en käll- och litteraturförteckning.
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���7LGLJDUH�IRUVNQLQJ

När jag har letat efter tidigare forskning till den här uppsatsen har jag upptäckt att det
har varit svårt att få tag på relevant forskning. Den enda forskning som direkt berör
biblioteksersättningen är en statsvetenskaplig avhandling skriven av Li Bennich-
Björkman.51 Under nästa avsnitt kommer hennes forskning att presenteras närmare. Jag
kan dock redan nu nämna att fokus i hennes forskning ligger på själva införandet av
Sveriges författarfond, vilket naturligtvis är av stort intresse för den här uppsatsen. Hon
fördjupar sig däremot inte i studiet kring varför det blev en författarfond och inte en
upphovsrättslig lagstiftning. Hennes fokus har inte heller primärt varit att förklara varför
författarpenningen endast utbetalas till författare som utlånas på folk- och skolbibliotek
(men inte på de vetenskapliga biblioteken) även om man av hennes avhandling kan dra
en del slutsatser kring denna frågeställningen. (Detta återkommer jag till i analysen).

Eftersom forskningen om biblioteksersättning är ett tämligen outforskat fält har jag
undersökt om det funnits någon annan närliggande forskning som kunnat vara av
intresse för den här studien. I det avseendet har jag funnit texter av Magnus
Torstensson, Geir Vestheim, Peter Duelund och Claude Poissenot intressanta. De
kommer att presenteras efter avsnittet om Li Bennich-Björkman som jag börjar med här
nedan.

����/L�%HQQLFK�%M|UNPDQ

I Li Bennich-Björkmans avhandling 6WDWVVW|GGD�VDPKlOOVNULWLNHU��I|UIDWWDUDXWRQRPL
RFK�VWDWVVW\UQLQJ�L�6YHULJH behandlar hon relationerna mellan författarna och staten
under 1900-talet, främst efterkrigstiden. Hon behandlar också införandet av Sveriges
författarfond och som Bennich-Björkman själv uttrycker det: "offentlig organisering av
litterär smak".52  Hennes forskningsperspektiv är som tidigare nämnts statsvetenskapligt
och avsikten är att belysa den politiska process som ledde fram till att ersättning till
författare för biblioteksutlåning definierades som en fråga som fordrade en politisk
lösning. Som forskningsmetod har Bennich-Björkman använt sig av ett mycket
omfattande skriftligt källmaterial samt ett stort antal intervjuer.

Enligt Bennich-Björkman så infördes biblioteksersättningen och Sveriges författarfond
som ett resultat av att de organiserade författarna hade initierat och drivit frågan.
Statens, och framförallt regeringens politik, var vid utformandet av författarfonden som
ett slags "eko" på de organiserade författarnas agerande. Vidare menar hon att
tillkomsten av institutioner som författarfonden sker för att främja vissa intressen. I
detta fallet var det budskapsförfattarnas intressen som stod i centrum.53

Med budskapsförfattare syftar Bennich-Björkman på en viss kategori av författare,
nämligen de författare till de litterära verk som i svenskt språkbruk ofta benämns som
"seriös" litteratur, "kvalitetslitteratur" eller "finlitteratur". Det var alltså denna kategori

                                                
51 Avhandlingen heter 6WDWVVW|GGD�VDPKlOOVNULWLNHU��)|UIDWWDUDXWRQRPL�RFK�VWDWVVW\UQLQJ�L�6YHULJH och
gavs ut på statsvetenskapliga institutionen i Uppsala år 1991.
52 Bennich-Björkman (1991). 6WDWVVW|GGD�VDPKlOOVNULWLNHU��I|UIDWWDUDXWRQRPL�RFK�VWDWVVW\UQLQJ�L�6YHULJH.
s. 11
53 Bennich-Björkman, s. 316-318
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av författare som organiserade sig och det var de som hade drivit frågan om
biblioteksersättning i Sverige.54

I Bennich-Björkmans forskning framgår också att författareföreningen argumenterade
för en biblioteksersättning i termer av en rättighet som kränktes var gång en bok lånades
ut från ett offentligt bibliotek. Författarfondens inrättande skedde också med
motiveringar som överensstämde med författarföreningens.55

Även i propositionen och konstruktionen av författarfonden uppfattades
biblioteksersättningen som en skadeståndsersättning, i varje fall när det gällde
författarpenningen. Den fria delen av fonden används däremot på ett mer traditionellt
kulturpolitiskt sätt (se i avsnittet 1.4 Definitioner och förklaringar hur författarfonden
fungerar). Denna dubbelhet  öppnar naturligtvis för tolkningar i skilda riktningar
huruvida biblioteksersättningen ska betraktas som ett statligt bidrag eller författarnas
egna rättmätiga pengar.56

Vid intervjuer med de statliga representanterna i Sveriges författarfond upptäckte
Bennich-Björkman att det utifrån statens perspektiv rådde delade meningar huruvida
biblioteksersättningen skulle betraktas som ett statligt bidrag till författarna eller om det
var en skadeståndsersättning. En övervägande del av de intervjuade menade att
pengarna som avsätts till biblioteksersättningen var ett statligt bidrag. Ett bidrag som
staten på kulturpolitiska grunder har valt att avsätta. Bland dem som hade uppfattningen
att det ytterst är frågan om ett statligt bidrag (och inte något skadestånd), så var flertalet
medvetna om att författarförbundet alltid hävdat motsatsen, d.v.s. att det var författarnas
rättmätiga pengar och inte ett bidrag.57

Bennich-Björkman konstaterar också att de politiska förutsättningarna vid tiden för
beslutet om biblioteksersättning hade ändrats i och med att det var ett annat politiskt
klimat efter andra världskriget. Det var mot bakgrund av detta mer gynnsamma politiska
och ekonomiska klimat som författareföreningens förslag om och krav på en
biblioteksersättning ånyo aktualiserades i den s.k. Bokutredningen. Bokutredningen,
vars betänkande blev avgörande för införandet av en biblioteksersättning i Sverige,
tillsattes 1948 och avslutade sitt arbete fyra år senare. En biblioteksersättning hade
redan införts i Danmark 1946 och i Norge 1947.

Trots enigheten från statligt håll att en biblioteksersättning skulle införas så diskuterades
det dock i kamrarna det som man ännu inte var överens om nämligen vem som skulle
finansiera ersättningen: staten eller låntagarna?  Förespråkarna för en statlig finansiering
befarade att en låntagaravgift kunde skapa en konflikt mellan författarna och mäktiga
intressen såsom folkbildningen, biblioteken och kanske också allmänheten.
Omröstningarna i kamrarna utföll också så att staten ålades att betala ersättningen.58

Slutligen så anser Bennich-Björkman att man skulle kunna tala om författarna som
statsstödda samhällskritiker men inte som statsstyrda i och med att det inte förekommer

                                                
54 Bennich-Björkman, s. 14-17
55 Bennich-Björkman, s. 231-232
56 Bennich-Björkman, s. 272
57 Bennich-Björkman, s. 271-274
58 Bennich-Björkman, s. 100-115
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någon direkt statlig kontroll av stipendiefördelningen i fonden.59 Ytterst är dock
författarna beroende av att den politiska viljan finns eftersom biblioteksersättningen inte
är upphovsrättsligt reglerad.60

����0DJQXV�7RUVWHQVVRQ

Magnus Torstensson är folkbibliotekshistoriker och verksam inom biblioteks- och
informationsvetenskap. Han har inte skrivit något om den svenska
biblioteksersättningen. Däremot finner jag hans forskning om de svenska
folkbiblioteken relevant i det här sammanhanget eftersom det framförallt är
bokutlåningen från folkbiblioteken som de organiserade författarna angripit och krävt en
biblioteksersättning för. Genom Torstenssons studie hoppas jag kunna förstå vilka
motiv och intressen staten har haft av att försvara folkbiblioteken och de fria
bokutlånen.

Torstensson har alltså skrivit om det svenska folkbibliotekets uppkomst och hur det
kommer sig att folkbiblioteken blev offentliga och statsstödda i sin lic.avhandling $WW
DQDO\VHUD�JHQRPEURWWHW�I|U�GH�PRGHUQD�IRONELEOLRWHNVLGpHUQD��([HPSOHW�6YHULJH�RFK
QnJUD�MlPI|UHOVHU�PHG�86$. Han har använt ett bibliotekshistoriskt perspektiv.61 Han
har anlagt både ett struktursperspektiv och ett aktörsperspektiv. 62

Före 1900 så avslogs motioner i riksdagen angående statsbidrag till de s.k.
sockenbiblioteken63 med bl.a. den motiveringen att det inte ansågs vara statens uppgift
att stödja biblioteken.64

År 1905 infördes dock statsbidrag till folkbiblioteksväsendet och år 1912 inrättades en
statlig folkbiblioteksmyndighet. I samband med detta förbättrades också statsbidraget
kraftigt och kom även att utgå till studiecirkelbiblioteken.65

Vad hade ändrats? Varför låg det plötsligt i statens uppgift att stödja
biblioteksväsendet? Utifrån Torstenssons analys låg svaret såväl i en förändrad
samhällsstruktur som i olika personers agerande för detta stöd.

Strukturen hade alltså ändrats. I början av 1900-talet framträdde en ny syn på relationen
mellan stat och kommun. Tidigare fanns det en sträng åtskillnad mellan det publika
samhället (staten) och de privata samhällena (t.ex. kommunen, familjen och
individen).66 Skiljelinjen mellan de båda samhällssfärerna försköts mot slutet av 1800-
talet och i början av 1900-talet dominerade ej längre synen på kommunen som en del av

                                                
59 Bennich-Björkman, s. 319-321
60 Bennich-Björkman, s. 321
61 Torstenssons lic.avhandling är utgiven vid Göteborgs Universitet, avdelningen för biblioteks- och
informationsvetenskap år 1996.
62 Torstensson (1996). $WW�DQDO\VHUD�JHQRPEURWWHW�I|U�GH�PRGHUQD�IRONELEOLRWHNVLGpHUQD��H[HPSOHW
6YHULJH�RFK�QnJUD�MlPI|UHOVHU�PHG�86$. s. 33-34
63 Sockenbiblioteken hörde enligt Torstensson till de första folkbiblioteken. Dessa bibliotek utvecklades
inom kyrkans hägn.
64 Torstensson, s. 21
65 Torstensson, s. 21
66 Detta bygger på filosofens Christopher Boströms idéer.
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samhället enskilda sfär.67 Staten började alltså att alltmer ingripa i områden som tidigare
ansågs ligga utanför dess sfär, bl.a. på grund av sociala problem förorsakade av
urbaniseringen och industrialiseringen samt svårigheterna för industrin att hävda sig på
världsmarknaden. Man ville också undanröja emigrationens orsaker.68

Men även om en viss ekonomisk, politisk och social utveckling kan skapa ett gynnsamt
klimat för folkbiblioteksutvecklingen så kan man ej förklara grundandet och
utvecklandet av folkbibliotek enbart utifrån en analys inom de områdena anser
Torstensson d.v.s. ett strukturperspektiv. Det är människor som grundar och utvecklar
folkbibliotek. De gör det därför att de vill uppnå något med det.69

Den mest välkända personen som agerade för införandet av de anglo-amerikanska
public libraryidéerna70 i Sverige är Valfrid Palmgren. År 1907 gjorde hon en resa till
USA för att studera folkbiblioteken där och två år senare publicerades hennes
reseberättelse som fick stor uppmärksamhet. Samma år fick hon i uppdrag av staten att
utreda förhållandet mellan staten och folkbiblioteken.71 Det var hennes utredning som
låg bakom avgörandet till att statsbidragen kraftigt förbättrades år 1912.72

I Torstenssons forskning framgår vilket litet intresse det fanns för de anglo-amerikanska
public libraryidéerna i vårt land under början av 1890-talet och hur intresset påtagligt
ökat tio år senare. Idéerna fick också tydligt stöd från ledande kretsar i vårt samhälle när
vi började närma oss år 1910. I argumentationen i folkbiblioteksfrågan framgår också
att det först handlade mycket om att folkbibliotek var ett viktigt instrument för att råda
bot på den tidens allt mer alarmerande nykterhets- och sedlighetsproblem inom de s.k.
bredare folklagren. Kort därefter handlade det istället alltmer om att olika
samhällsklasser skulle mötas i folkbiblioteken.73 En ny tid krävde en ny slags
integration för ett samhälle som var på väg mot demokrati. Då dög inte längre de gamla
biblioteken som främst var avsedda för de s.k. kroppsarbetande klasserna. Man behövde
något nytt nämligen bibliotek inspirerade av de anglo-amerikanska public library-
idéerna.74 Därefter började folkbiblioteken att bli betraktade som såväl skolor för
demokratin som nödvändiga fortbildningsanstalter i en värld som präglas alltmer av
konkurrens och teknisk utveckling.75

Staten tog på sig nya uppgifter och folkbiblioteken utvecklades för att kunna bli
effektivare instrument i ett samhälle i vilket den gamla underklassen erövrat politiskt,
ekonomiskt och socialt inflytande. Detta gjorde den genom sina intresseföreningar, sin

                                                
67 Detta är hämtat från historikern Sven Kilanders analys vilken Torstensson menar är mycket viktig för
att förstå varför staten engagerade sig i folkbiblioteksfrågan genom att bl.a. bevilja statsbidrag till sådan
verksamhet genom 1905 års folkbiblioteksförordning.
68 Torstensson, s. 35
69 Torstensson, s. 37
70 De anglo-amerikanska public library biblioteken var bibliotek med vissa speciella drag som t.ex.
offentlig finansiering, att de skulle vända sig till och tillfredsställa behoven hos alla olika grupper i
samhället samt att det skulle ha referensbestånd såväl som ett bestånd till utlåning. Torstensson använder
begreppet moderna folkbibliotek om de svenska bibliotek som efterliknade de anglo-amerikanska public
library biblioteken.
71 Torstensson, s. 11 och 21
72 Torstensson, s. 21
73 Torstensson, s. 43
74 Torstensson, s. 41
75 Torstensson, s. 43
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alltmer betydelsefulla roll i ett komplicerat industrisamhälle samt genom den allmänna
rösträtten.76

����*HLU�9HVWKHLP

Från det kulturpolitiska fältet kan Geir Vestheim nämnas. Han har gjort en historisk-
sociologisk studie av norsk folkbibliotekspolitik. Han avhandling )RUQXIW��NXOWXU�RJ
YHOIHUG��HLQ�KLVWRULVN�VRVLRORJLVN�VWXGLH�DY�QRUVN�IRONHELEOLRWHNVSROLWLNN behandlar tiden
från mitten av 1930-talet och fram till 1990-talet. Det innebär att hans studie innefattar
tidpunkten för införandet av Norsk Forfatterfond samt en bra bit av tiden dessförinnan.
(Norsk Forfatterfond infördes 1947).

Inte heller i Vestheims avhandling )RUQXIW��NXOWXU�RJ�YHOIHUG har jag kunnat finna något
om biblioteksersättningen. Däremot kan det vara intressant att notera att författarna var
den bäst organiserade och mest talföra gruppen av de skapande konstnärerna enligt
Vestheim. Vestheim menar också att författarna kom att spela en nyckelroll på 1950-
och 1960-talen i den kulturpolitiska debatten.77

Vidare kan det vara av intresse att det år 1965 infördes en inköpsordning i Norge som
innebar att staten köpte in ny norsk skönlitteratur och fördelade den till folkbiblioteken.
Vestheim menar att denna inköpsordningen vittnade om att regeringen ansåg att
modersmålslitteraturen spelade en viktig roll i ett lands kulturpolitik, särskilt i ett litet
land där originallitteraturen var hårt utsatt av konkurrens genom internationalisering och
massproduktion.78

Det framgår också i Vestheims avhandling att gratisprincipen skulle kunna betraktas
som en symbol för folkbibliotekssektorn. Värnandet om gratisprincipen har varit en
gemensam sak för hela bibliotekssektorn och särskilt för dem som arbetat inom
folkbiblioteksfältet. I alla norska bibliotekslagar från 1935 och framåt har man slagit
vakt om gratisprincipen. Den ideella och historiska bakgrunden för denna princip är helt
enkelt den att grunden till varför folkbiblioteken etablerades var därför att alla
samhällsmedborgare skulle få lika tillgång till kunskap och kultur oavsett vilken social
klass man tillhörde eller ekonomiska villkor. Gratisprincipen har framförallt varit ett
uttryck för demokratitanken.79

För att återgå till biblioteksersättningen så nämns den inte heller i boken .XOWXUSROLWLNN�L
GHW�PRGHUQH�1RUHJ, också skriven av Vestheim. Däremot står det på ett ställe att det i
samband med bibliotekslagen 1947 bestämdes att det statliga anslaget till bokinköp
skulle gå till Norsk Forfatterfond.80

Som jag nämnde i introduktionen så har varje land sin egen unika lösning på hur man
bör bygga upp en modell för biblioteksersättning. I Norge avsattes det alltså från och
med 1947 varje år ett belopp motsvarande högst 5% av statsanslaget till inköp av böcker

                                                
76 Torstensson, s. 43
77 Vestheim, Geir (1997). )RUQXIW��NXOWXU�RJ�YHOIHUG��(LQ�KLVWRULVN�VRVLRORJLVN�VWXGLH�DY�QRUVN
IRONHELEOLRWHNSROLWLNN, s. 302
78 Vestheim, s. 308-309
79 Vestheim, s. 385
80 Vestheim, Geir (1995). .XOWXUSROLWLNN�L�GHW�PRGHUQH�1RUHJ, s. 161
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till folk- och skolbibliotek som via en fond skulle användas som biblioteksersättning.
Lånebiblioteken som hyrde ut böcker tvingades också att erlägga en avgift till samma
fond, den s.k. Norsk Forfatterfond.81

����3HWHU�'XHOXQG

Ytterligare en forskare som kan nämnas från det kulturpolitiska fältet är Peter Duelund.
Hans bok .XQVWHQV�YLONnU��RP�GH�NXOWXUSROLWLVNH�WHQGHQVHU�L�'DQPQDUN�RJ�(XURSD
bygger på resultatet av en stor vetenskaplig undersökning gjord i Danmark och som
benämndes "Danmark i det internationale kultursamfund". .XQVWHQV�YLONnU kom ut 1994.
Boken börjar med en analys av konstens villkor och de väsentligaste kulturpolitiska
tendenserna och dilemman i Danmark. Därefter beskrivs konstens villkor och den
kulturpolitiska utvecklingen i Holland, Spanien och Tjeckoslovakien. Slutligen
analyseras EU:s historiska och aktuella (d.v.s. fram till början av 1990-talet, min anm.),
kulturpolitik med hänsyn till offentligt kulturstöd och upphovsrätt.

Det som är intressant för den här studien är vad som framgår om biblioteksersättningen
i Duelunds bok. Han ger ingen historisk bild till varför det infördes en sådan i Danmark
1946. Däremot framgår det tydligt i hans bok hur komplicerad frågan är och hur det
råder delade meningar om huruvida den ska anses som en upphovsrätt eller ett
kulturstöd.

Det framgår bl.a. i .XQVWHQV�YLONnU att de danska skönlitterära författarna har brutit med
den danska författarföreningen (Dansk Forfatterforening), och bildat en egen förening.
En orsak till splittringen var att stora delar av författarföreningens medlemmar, som
t.ex. fackboksförfattarna, ofta hade fasta anställningar vid sidan av sitt författande och
därmed inte var så ekonomiskt beroende av förlagskontrakt, biblioteksersättning o.s.v.
som de skönlitterära författarna var. Detta gav upphov till olika utgångspunkter när det
gällde vilka intressen författarna borde kämpa för.82

I sin beskrivning av Hollands kulturpolitik kommer Duelund in på hur frågan om en
biblitoeksersättning ser ut där. I Holland infördes en biblioteksersättning först 1985 och
som utgår till författare och översättare. Den holländska biblioteksersättningen beräknas
efter hur många böcker som en författare gett ut.83 Enligt Duelund så har den holländska
regeringen, liksom den danska, ändrat sin bibliotekslag 1991 med hänsyn till ett EU-
direktiv som kom då. Detta har i sin tur gett anledning till diskussioner och oenighet
mellan juristerna i kultur- och justitiedepartementet i Holland. Från
justitiedepartementets sida menar man att den betalning som ges för folkbibliotekens
bokutlåning borde baseras på copyright-bestämmelser och inte definieras som
kulturstöd till holländska författare vilket det gör i den nuvarande lagstiftningen.
Angående detta menar Duelund att en biblioteksersättning baserad på upphovsrättsliga
grunder skulle skapa samma problem i Holland som i Danmark när det gäller relationen
till EU:s diskrimineringsförbud. Om biblioteksersättningen definierades som en
konstnärlig rättighet så kommer den in under den inre marknadens

                                                
81 SOU 1952:23, s. 233-234
82 Duelund, Peter (1994). .XQVWHQV�YLONnU��2P�GH�NXOWXUSROLWLVNH�WHQGHQVHU�L�'DQPDUN�RJ�(XURSD. s. 85
83 Duelund, s. 96



19

diskrimineringsbestämmelser. Detta innebär att medlemsländerna skulle bli tvungna att
även betala ut ersättning till författare från andra EU-länder för deras översatta böcker.84

Den danska och den holländska uppfattningen om biblioteksersättningen är alltså att den
bör ses som ett nationellt språkstöd för böcker som skrivits på det egna språket. De
skapande konstnärerna i Spanien, liksom tyska konstnärsorganisationer, vill däremot se
biblioteksersättningen som en upphovsrätt. Därmed vill de också att den ska omfatta
alla verk oavsett vilket språk det är skrivet på och oavsett upphovsmannens
nationalitet.85

Den danska författarföreningen splittrades som en direkt följd av EU:s utlåningsdirektiv
menar Duelund. I Danmark så ansågs biblioteksersättningen vara den mest smidiga,
effektiva och obyråkratiska litteraturstödet i dansk kulturpolitik enligt såväl författarna
som förläggarna. Den har i många år varit en av de mest väsentliga källorna till att säkra
en löpande grundinkomst för författarna samt bidragit till förlagens möjlighet att föra en
bred och allsidig politik när det gäller bokutgivningen. Om biblioteksersättningen skulle
baseras på upphovsrättsliga grunder i överensstämmelse med direktivets intentioner så
skulle det innebära en fördubbling av de danska utgifterna för biblioteksersättningen.
Utgifterna skulle fördubblas eftersom även andra författare vars verk översatts och lånas
ut i danska bibliotek skulle ha en andel av ersättningen (och inte bara de danska
författarna).86 I Danmark ses biblioteksersättningen som ett kulturstöd till danska
författare, översättare m.fl. och bekostas med statsanslag.87

����&ODXGH�3RLVVHQRW

I samband med EU:s utlåningsdirektiv som kom 1991 så startades så småningom en
debatt i Frankrike om biblioteksersättning. Frankrike som alltså inte har infört någon
biblioteksersättning. Med anledning av den här debatten gjorde sociologen Claude
Poissenot år 2000 ett inlägg där han ville beskriva de franska låntagarnas beteende.88

Sina uppgifter om låntagarnas beteende hämtade han från en större undersökning som
gjordes 1997 om fransmännens kulturella vanor. Poissenot delar in befolkningen i fyra
grupper:

1. De som både lånar och köper böcker (21%)
2. De som lånar men inte köper böcker (3%)
3. De som köper men inte lånar böcker (49%)
4. De som varken köper eller lånar böcker (27%)

Vad Poissenot hävdar är att folk hellre köper böcker än lånar. Nära hälften av alla
fransmän köper böcker men lånar aldrig. Han kommer också fram till att 70% av
befolkningen köper böcker medan siffran motsvarande den del av befolkningen som
lånar böcker blir 24%.

                                                
84 Duelund, s. 108
85 Duelund, s. 219
86 Duelund, s. 254
87 Duelund, s. 47
88 Poissenot, Claude (2000). "Droit de prêt: Des principes aux enquêtes"
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Gruppen av de som varken köper eller lånar böcker består främst av bönder och
arbetare. De är ofta lågutbildade män och de tillhör den del av befolkningen som har det
största avståndet till läsning av böcker och annan till annan kultur generellt sett. Av de
som både köper och lånar böcker består till övervägande del av den mest välutbildade
delen av befolkningen. Enligt Poissenot är det framförallt kvinnor, ungdomar (under 25
år) och studerande som både köper och lånar böcker.

De som köper men inte lånar är sådana som socialt, kulturellt och ekonomiskt befinner
sig mittemellan de två ovan nämnda grupperna. Slutligen så består gruppen av de som
lånar men inte köper främst av ungdomar mellan 15 och 24 år.

Claude Poissenot sammanfattar sitt inlägg i debatten med att biblioteken tyvärr verkar
ha blivit syndabock för en situation där källan till problemet egentligen befinner sig
någon annanstans. Om bokförsäljningen stagnerat så är det nog inte bibliotekens
bokutlåning som är den största orsaken till detta utan det hänger nog snarare ihop med
hur utvecklingen av bokläsarna ser ut menar han. Gruppen av de som läser mycket har
minskat. Angående ett eventuellt införande av en fransk biblioteksersättning bekostad
av låntagarna menar Poissenot att visserligen är biblioteken öppna för hela befolkningen
men de används ändå framförallt av privilegierade grupper som hade haft råd att betala
en avgift. Gratisprincipen är inte det enda villkoret för en kulturell demokratisering
anser Poissenot. Vidare menar han att för att demokratisera läsandet krävs det även
andra åtgärder för att locka en mer folklig publik.
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���8SSKRYVUlWWHQ

Eftersom upphovsrätten är en central del i den här uppsatsen finns det anledning att
närmare presentera den i det här kapitlet samt att sätta in läsaren hur upphovsrätten
påverkar bibliotekens verksamhet. Upphovsrätten är inte en modern företeelse och
därför finns det anledning att börja med en beskrivning av dess uppkomst och
utveckling.

����+XU�WDQNHQ�RP�XSSKRYVUlWW�XSSVWRG�RFK�XWYHFNODGHV

Man kan spåra upphovsrättens rötter redan till antiken. Plagiat var känt i det gamla
Rom, Grekland och renässansens Florens. Det grekiska ordet "plagion" betydde "stöld
av andlig egendom". Det var dock inte förrän boktryckarkonstens genombrott som det
uppkom ett behov av skydd för det andliga skapandet. Det moderna skyddet för
upphovsrätten skapades från början genom det system med privilegier för boktryckare
och förläggare som infördes under 1400-talet. Så småningom kom författarna89 att
tillerkännas en egen personlig rätt som innebar att deras alster ansågs vara deras och
deras efterlevandes egendom. Den moderna upphovsrätten har sedan utvecklats ur dessa
regler.90

I Europa har man kunnat urskilja två olika utvecklingslinjer. Det är den engelska linjen
och den i Frankrike och det övriga kontinentala Europa. I England hade upphovsrätten
sin grund i boktryckarnas ensamrätt att trycka (mångfaldiga) alster. En sådan ensamrätt
hade The Stationers Company of England. År 1709 föreskrevs genom den första
moderna upphovsrättslagen (The Statute of Anne) att denna ensamrätt efter en viss tid
skulle gå tillbaka till upphovsmannen/författaren som sedan kunde överlåta rätten att
trycka och distribuera boken till en annan boktryckare.91

I Frankrike och även i det övriga kontinentala Europa ansågs det däremot som att
upphovsrätten hade sin grund i den enskilde upphovsmannens personliga rätt att
bestämma över hur hans verk skulle få utnyttjas. Här var grundsynen att upphovsrätten
var en individuellt grundad mänsklig rättighet i egentlig mening och inte ett
kommersiellt motiverat privilegium.92

Eftersom franska verk blev föremål för ett omfattande och även underhaltigt eftertryck i
andra länder försökte man från fransk sida redan under första halvan av 1800-talet att
ingripa mot pirattrycket. Detta resulterade i att Frankrike genom ett dekret år 1852 gav
upphovsrättsskydd inte bara åt sina egna upphovsmän utan också åt upphovsmän från
andra länder. Ett stort antal bilaterala avtal, d.v.s. avtal mellan två länder, slöts under
tiden därefter och så småningom föddes tanken på att man borde ha en internationell
upphovsrättsreglering.93

                                                
89 Gällde även kompositörer och konstnärer.
90 Olsson, Agne Henry (1998). &RS\ULJKW��6YHQVN�RFK�LQWHUQDWLRQHOO�XSSKRYVUlWW. s. 24-25
91 Olsson, s. 25
92 Olsson, s. 25
93 Olsson, s. 26



22

År 1886 tillkom en internationell överenskommelse om skydd för upphovsrättsliga verk,
den s.k. Bernkonventionen.94 De länder som var anslutna till Bernkonventionen bildade
en union med särskild förvaltning för skydd av upphovsmännens rätt. Sverige anslöt sig
till denna union, Bernunionen, år 1904.95 År 1952 tillkom en annan överenskommelse
vid sidan av denna och det är den s.k. Världskonventionen.96

I Sverige föddes upphovsrätten med 1810 års tryckfrihetsförordning. I den gavs en till
tiden obegränsad ensamrätt för författare till en skrift att mångfaldiga skriften i tryck.97

Under 1800-talet tillkom nya lagar som år 1919 ersattes av tre lagar. En utav dessa tre
nya lagar reglerade rätten till litterära och musikaliska verk.98

De nordiska länderna har traditionellt samarbetat på det upphovsrättsliga
lagstiftningsområdet. År 1938 tillsattes grupper av sakkunniga i de nordiska länderna
(utom Island) för att utreda förutsättningarna för en gemensam nordisk lagstiftning. De
svenska sakkunniga, vilka benämndes "Auktorrättskommitten", utgav år 1956 sitt
betänkande, SOU 1956:25. Betänkandet innehöll förslag till helt nya lagar om det
upphovsrättsliga skyddet och om skyddet för fotografier. Det lades till grund för arbetet
på upphovsrättslagen. Åren 1960 och 1961 tillkom i samtliga nordiska länder med
undantag för Island upphovsrättslagar och fotografilagar. Dessa lagar var nära nog
identiska.99

����8SSKRYVUlWWHQ�LGDJ

Idag (2002) ingår upphovsrätten i det rättsområde som kallas för immaterialrätt.100

Immaterialrättens praktiska vikt har ökat mycket starkt under senare år. Området har
idag en växande ekonomisk betydelse och är starkt uppmärksammat inom EU. Sedan
det klarlagts att även datorprogram och databaser omfattas av upphovsrätt, har den
kommit att få stor betydelse även för rent industriell och annan verksamhet långt utanför
upphovsrättens "klassiska" områden.101

Enligt den svenska upphovsrättslagstiftningen som grundades på 1960-talet så omfattas
upphovsrätten av två rättigheter, den ideella och den ekonomiska. Den ideella
rättigheten kan aldrig överlåtas utan tillfaller upphovsmannen. Den innebär bl.a. att han
eller hon har rätt att bli namngiven i samband med att verket utnyttjas samt rätten till att
motsätta sig att verket ändras. Den ekonomiska rättigheten som kan överlåtas, på ett
förlag t.ex., innebär rätten att mångfaldiga (kopiera) samt att göra verket tillgängligt för
allmänheten.102

                                                
94 Fullständigt namn på konventionen är: Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.
95 ,PPDWHULDOUlWW�RFK�RWLOOE|UOLJ�NRQNXUUHQV� (2001). s. 25
96 Fullständigt namn på konventionen är: Världskonventionen om upphovsrätt.
97 ,PPDWHULDOUlWW RFK�RWLOOE|UOLJ��NRQNXUUHQV� s. 25
98 Olsson, s. 27
99 Olsson, s. 27 och ,PPDWHULDOUlWW RFK�RWLOOE|UOLJ�NRQNXUUHQV. 25-26
100 Immaterialrätt består av de två områdena upphovsrätt och industriellt rättsskydd. I upphovsrätten ingår
bl.a. skyddet för alla former av litterära eller konstnärliga verk. I det industriella rättsskyddet ingår bl.a.
patenträtt, varumärkesrätt m.m. Den som vill veta mer hänvisas till kapitel 1 i ,PPDWHULDOUlWW.
101 ,PPDWHULDOUlWW RFK�RWLOOE|UOLJ�NRQNXUUHQV, s. 3
102 Föreläsning av juristen Susanna Broms.
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Rätten att sprida exemplar av verket, (t.ex. en bok), till allmänheten, konsumeras genom
den första spridningen. Ett exempel för tydlighets skull:

Ett förlag äger rätten att sprida en bok och säljer den till bokhandeln. Sedan köper
biblioteket boken i en bokhandel. Sedan sprider biblioteket verket vidare till
allmänheten genom att låna ut boken på biblioteket. Eftersom boken är lagligt inköpt i
en bokhandel så har biblioteket laglig rätt att sprida boken vidare, d.v.s. låna ut den. En
bok som man inhandlat lagligt har man (både som bibliotek eller privatperson) alltså rätt
att låna ut till någon. Detta är grunden för utlåningen inom den offentliga
biblioteksverksamheten.103

Mot bakgrund av immaterialrättens stora ekonomiska betydelse och internationella
karaktär så tilldrar den sig särskilt intresse inom EU. Ett antal direktiv har tagits om hur
medlemsstaternas lagstiftning skall vara utformad i olika hänseenden.104  Senast den 22
december 2002 ska EU:s direktiv implementeras i Sverige.105

                                                
103 Susanna Broms
104 ,PPDWHULDOUlWW�RFK�RWLOOE|UOLJ�NRQNXUUHQV, s. 11-12
105 Susanna Broms
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Biblioteksersättningen har som tidigare nämnts varit föremål för diskussion i flera
statliga utredningar. Det kan därför vara på sin plats att närmare beskriva det statliga
utredningsväsendet vilket jag gör under nedanstående rubrik 3.1 Den statliga kommittén
och SOU. Därefter presenteras under nästa rubrik, 3.2 Regeringens styrning av den
statliga kommittén, teorier kring SOU:ns roll och betydelse i den svenska
beslutsprocessen.

Det här kapitlet bygger på statsvetaren Torbjörn Larssons standardverk 'HW�VYHQVND
VWDWVVNLFNHW och statsvetaren Jan Johanssons avhandling 'HW�VWDWOLJD�NRPPLWWpYlVHQGHW�
NXQVNDS��NRQWUROO��NRQVHQVXV i vilken han undersökt det svenska kommittéväsendet.

����'HQ�VWDWOLJD�NRPPLWWpQ�RFK�628

I Sverige har det varit vanligt att viktigare förändringar i den offentliga politiken
föregåtts av åtminstone en, men oftast flera utredningar inom kommittéväsendet innan
de vunnit riksdagens gehör.106

Det är också vanligt att olika aktörer försöker få gehör för sina problem eller idéer
genom att uppvakta regeringen eller riksdagen för att åtminstone få en utredning tillsatt.
Ofta resulterar ett sådant initiativ till att en motion väcks i riksdagen. Flera av de
motioner som väcks i riksdagen innehåller i första hand krav på utredning av en viss
fråga och inte krav på beslut. Sedan kan riksdagen hemställa hos regeringen att frågan
måste utredas. Regeringen kan också tillsätta utredningar utan att riksdagen först har
framställt några önskemål i frågan.107

Kommittéväsendet anses som något unikt för Sverige.108 Systemet med att tillsätta
statliga kommittéer som organisatoriskt är fristående från regeringen är av mycket
gammalt datum.109 Redan på 1600-talet började ett kommittéväsende likt det vi har
idag, att ta form.110

Regeringen bestämmer alltså om de vill tillsätta en utredning. Det finns olika former för
hur en utredning kan se ut. Den kan utföras inom ett departement eller en myndighet.
Den kan också utföras av en privat konsult vilket var vanligt under 1980-talet. Den
vanligaste formen för viktiga frågor är dock de statliga kommittéerna. I en sådan
kommitté är det inte ovanligt att även den politiska oppositionen eller andra intressenter
bereds plats. Ofta har kommittéerna svårare uppgifter att lösa än andra typer av
utredningar.111

När kommittéen har kommit fram till sina slutsatser så presenteras de i ett betänkande.
De ledamöter som inte instämmer i kommittéens slutsatser får framföra sina

                                                
106 Johansson, 'HW�VWDWOLJD�NRPPLWWpYlVHQGHW��NXQVNDS��NRQWUROO��NRQVHQVXV, s. 3
107 Larsson (1997). 'HW�VYHQVND�VWDWVVNLFNHW, s. 375
108 Johansson, s. 3 och Larsson, s. 380
109 Larsson, s. 380
110 Johansson, s. 3
111 Larsson, s. 377-380
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reservationer skriftligen vilka också trycks i betänkandet.112 Sedan trycks betänkandet
från den statliga kommittéen i en serie som sedan 1922 kallas för statens offentliga
utredningar (förkortat SOU) och som numreras årsvis.

Betänkandet går sedan vanligen på remiss till berörda instanser. Instanserna, som kan
vara olika myndigheter eller organisationer, får då möjlighet att yttra sig när
betänkandet är på remiss. Remissinstansernas reaktioner sammanställs därefter i
regeringskansliet och redovisas slutligen i den formella beslutsprocessens nästa steg,
som är propositionen.113

I propositionen redovisas både regeringens reaktion på utredningens förslag samt den
kritik som framkommit under remissbehandlingen. Slutligen läggs propositionen fram
till riksdagen som ska fatta ett beslut.114

)LJXU�������'HQ�IRUPHOOD�EHVOXWVSURFHVVHQ������bUHQGHW�NDQ�lYHQ�VWDUWD�GLUHNW�YLG�UXWD�WYn��

����5HJHULQJHQV�VW\UQLQJ�DY�GHQ�VWDWOLJD�NRPPLWWpQ

Det offentliga utredande som föregår riksdagens beslut är inte något fritt eller
förutsättningslöst inhämtande av kunskap har man konstaterat.116 Kommittéväsendet har
dock gett sken av att det skulle vara något slags "förvetenskapligande" av politiken och
därmed utgöra en arena för att man skulle hitta den bästa lösningen på ett problem.117

Ett exempel på detta finns att hitta i inledningen till Bokutredningens betänkande där
det går att läsa: "Vid 1947 års riksdag väcktes i första och andra kammaren likalydande

                                                
112 Larsson, s. 382
113 Larsson, s. 382
114 Larsson, s. 382-384
115 Skissen är något förenklad. Detaljer har utelämnats, t.ex. förfarandet med utskottsbehandlingen och
lagrådet. Den som vill fördjupa sig i specifika detaljer kring förfarandet om den offentliga statliga
beslutsprocessen hänvisas till Larssons 'HW�VYHQVND�VWDWVVNLFNHW, kap. 12.
116 Larsson, s. 377
117 Johansson, s. 13
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motioner (…), att riksdagen måtte anhålla hos Kungl. Maj:t om en DOOVLGLJ�RFK
I|UXWVlWWQLQJVO|V�XWUHGQLQJ av förhållandena inom bokförlagsverksamheten och
bokdistributionen inom landet"(min kurs).118

Regeringen styr alltså denna process på olika sätt. För det första så avgör regeringen om
man vill tillsätta en utredning eller inte.119  När man har velat samla in fakta eller för att
skapa ett förhandlingsforum mellan olika intressen har man tillsatt en kommitté som ska
göra en utredning.120 Själva motivet till en utredning behöver dock inte vara att man vill
lösa ett visst samhällsproblem eller genomföra en förändring. Regeringens avsikt kan
istället vara att man önskar "kyla av" ett problemområde eller t.o.m. försöka föra bort en
fråga från den politiska dagordningen. Detta förnekas dock ofta av de styrande.121 Det
vanligaste är nog att fler än ett motiv spelat in som förklaring till varför en kommitté
tillsatts.122

Förutom att det är regeringen som avgör om en utredning ska tillsättas så styr de också
huruvida de vill göra kommittén till en enmansutredning eller låta den bestå av flera
ledamöter.123

Regeringen styr också vilka som ska sitta med i utredningen. Intressen har kunnat
involveras i eller stängas ute från kommittéarbetet.124 Efter andra världskriget kom
kommittéerna med ledamöter från intresseorganisationerna inom allt fler områden att
öka.125

Det viktigaste personvalet som ofta debatterats i regeringskansliet före tillsättandet, är
ordföranden.126 Denna form av styrning ökade efter 1955 då kommittéväsendet
rekryterade ordförande och övriga ledamöter i mycket större utsträckning från
förvaltningen jämfört med tidigare.127

Sekreteraren är också en viktig person i utredningen då det vanligtvis är den enda
personen som arbetar på hel- eller deltid i utredningen. Sekreteraren är den som tar fram
underlagen till sammanträdena samt skriver förslag till texter i betänkandet.128

Regeringen påverkar också kommitténs arbete genom de tidsmässiga och ekonomiska
ramar som ges.129

Även om kommittén kan anses jobba självständigt utifrån dessa förutsättningar så vill
den normalt se resultat av sitt arbete och är därför i regel beredd att kompromissa något

                                                
118 SOU 1952:23, s. 9
119 Larsson, s. 377
120 Johansson, s. 3
121 Larsson, s. 377 och Johansson, s. 3
122 Johansson, s. 3
123 Larsson, s. 381
124 Johansson, s. 4
125 Johansson, s. 7
126 Larsson, s. 381
127 Johansson, s. 8
128 Larsson, s. 382
129 Larsson, s. 382
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för att uppnå detta. Man vill undvika att flera års arbete läggs åt sidan och ter sig
bortkastat.130

Något som ofta framhållits som kännetecknande för det svenska politiska systemet är
just benägenheten och förmågan att finna kompromisser om olika samhälleliga
reformer. Kommitté- och remissväsendet framstår som de kanske främsta tecknen på
detta samförståndssökande.131 Kommittéväsendet lämpar sig också för denna funktion
eftersom det finns möjlighet för regeringen att bjuda in de partier och organisationer
som man önskar kompromissa med.132

Statsvetaren Jan Johansson hävdar dock i sin avhandling om det svenska
kommittéväsendet att både de socialdemokratiska och de borgerliga regeringarna har
använt kommittéväsendet för sina egna strävanden efter inflytanden. När
socialdemokraterna hade en stark ställning i riksdagen under slutet av 1950- och under
1960-talet så bjöds visserligen oppositionen och intresseorganisationerna in till att delta
i kommittéernas arbeten, men de hade troligen ett ganska svagt inflytande.133

Avslutningsvis kan man konstatera att Johanssons undersökningsresultat tyder på att
kommittéväsendet använts som en arena för regeringen att bereda sina ärenden på ett
sätt som i främsta rummet gagnar denna.134

Som jag nämnde under avsnittet om "Litteratur och källor" så bör man vid historiska
studier bearbeta materialet källkritiskt vilket bl.a. innefattar en bestämning av källans
tillkomstförhållanden. Särskilt i politisk-historisk forskning är det intressant att kunna
koppla ett dokument till någon institution eller ideologisk grupp.

I det här kapitlet har det framgått hur statsvetare som t.ex. Larsson och Johansson
betraktar det svenska kommittéväsendet. De menar alltså att det råder vissa
omständigheter vid tillkomsten av en statlig offentlig utredning som gör att betänkandet
inte kan betraktas som neutralt. Parterna anpassar sig efter varandra och efter det
praktiskt-politiskt genomförbara. Det är alltså på detta sätt som jag betraktar de fyra
SOU-texterna i min undersökning.

                                                
130 Claesson (1972). 6WDWHQV�RVW\ULJD�XWUHGDQGH. s. 125
131 Johansson, s. 9
132 Johansson, s. 10
133 Johansson, s. 234-235
134 Johansson, s. 235
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I detta kapitel kommer jag att presentera i kronologisk ordning hur ärendet om en
biblioteksersättning har sett ut i Sverige. Detta görs framförallt i syftet att skapa en
kontext till de fyra statliga utredningarna som ingår i min undersökning. Den historiska
bilden av ärendet kommer att avbrytas eller åtminstone stannas upp fyra gånger då jag
kommer att ge en utförlig presentation av den för tillfället aktuella utredningen. Vid
varje SOU-presentation ges först en allmän beskrivning av utredningens yttre ramar.
När den tillsattes, vem eller vilka som satt med i kommittén o.s.v. Därefter följer en mer
ingående redogörelse för innehållet i utredningen och vilka argument som ges. Efter
varje utredning kommer jag att ge en analys av just den texten.

����6WDWHQ�RFK�ELEOLRWHNHQ�I|UH�����

Från och med 1905 så utgick statsbidrag till folkbiblioteksväsendet. Som villkor för att
få statsunderstöd föreskrevs det bl.a. att biblioteket skulle vara uppställt i en lämplig
lokal och regelbundet vissa tider i veckan NRVWQDGVIULWW�HOOHU�PRW�OnJ�DYJLIW (min kurs.)
hållas tillgängligt för allmänheten.135

Huruvida biblioteken skulle få uppta avgifter från sina låntagare eller inte ledde till
vissa funderingar. Efter viss utredning ansåg staten att en avgift skulle betraktas som ett
hinder för medborgarnas tillgänglighet till biblioteket. I propositionen till 1912 års
riksdag anförde således chefen för ecklesiastikdepartementet att avgiftsfri utlåning
skulle uppställas som villkor för att få erhålla statsbidrag.

Riksdagen biföll propositionen och bestämmelser angående statens understödjande av
folkbiblioteksväsendet utfärdades. Endast studiecirkelbiblioteken fick även i
fortsättningen upptaga en låg avgift. 136

År 1912 kom en ny biblioteksförfattning. Statsbidragets storlek ökades och kom nu
också att omfatta studiecirkel- och skolbibliotek. Det inrättades en statlig myndighet
med uppgift att övervaka att biblioteken uppfyllde de villkor ifråga om standard som
krävdes för att få det statliga bidraget. Denna myndighet var först knuten till
ecklesiastikdepartementet men blev så småningom skolöverstyrelsens
bibliotekssektion.137 Som en direkt följd av 1912 års biblioteksreform bildades
Arbetarnas bildningsförbund (ABF). Organisationen bildades i syfte att administrera de
statliga bidragen till arbetarrörelsens studiecirkelbibliotek.138

Ytterligare några år därefter tillsattes en ny utredning om biblioteksväsendet.
Utredningen verkställdes av de s.k. folkbildningssakkunniga och betänkandet utkom
1924, (SOU 1924:5). Den här gången föreslog man i utredningen att ett konsekvent
genomförande av principen avgiftsfria boklån borde införas. Motiveringen var att det
var av "synnerligen stor vikt" att samtliga statsunderstödda bibliotek i en kommun
ställde sina böcker till allmänhetens förfogande på någorlunda likartade villkor. De

                                                
135 SOU 1935:22. s. 19
136 SOU 1935:22, s. 19-20
137 År 1974 uppgick myndigheten i Statens Kulturråd.
138 Yrlid, s. 103
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folkbibliotekssakkunniga skrev att  just i  egenskap av föreningsbibliotek låg ett hinder
för att bli ett verkligt DOOPlQW bibliotek och man därför inte borde lägga ytterligare
hinder i vägen för allmänhetens användning av ett med allmänna medel understött
föreningsbibliotek. För övrigt spelade låneavgifterna en mycket obetydlig roll i
studiecirkelbibliotekens ekonomi och borde därför kunna undvaras ansåg man i denna
utredning.

I den framlagda propositionen för 1929 års riksdag menade departementschefen att han
"i likhet med vad från alla håll förordats" kommit fram till att en förutsättning för
statsunderstöd borde vara kostnadsfria boklån.

Sedan riksdagen fattat sitt beslut i frågan utfärdades i en kungörelse den 24 januari 1930
att bokutlåningen skulle vara gratis. Ingen avgift fick alltså tas ut av de statsunderstödda
biblioteken.139

I 1930 års biblioteksreform förbättrades dessutom möjligheterna avsevärt för
biblioteken att få statsbidrag vilket ledde till en kraftig expansion. En viktig nyhet var
att man länsvis inrättade statligt finansierade centralbibliotek.140

����6YHULJHV�I|UIDWWDUHI|UHQLQJ�GLVNXWHUDU�RFK�DJHUDU

Den första svenska författarfackliga organisationen bildades 1893. Den kallades
Sveriges författareförening, SFF.141 När författareföreningen bildades var den främst
avsedd för de skönlitterära författarna. De författare som skrev verk av annan art kunde
dock väljas in som medlem i föreningen om framställningssättet bedömdes vara
estetiskt godtagbart.142

Redan år 1919 diskuterade SFF frågan om rätt till ekonomisk ersättning för bibliotekens
utlåning av deras verk tillsammans med författarfackliga representanter från  Norge,
Danmark och Finland. Slutresultatet av mötet blev en resolution i vilken man vädjade
till statsmakterna om införandet av en av allmänna medel betald avgift för utlåning av
skönlitterära och populärvetenskapliga verk från de offentliga biblioteken. Resultatet
blev också ett bemyndigande till föreningsstyrelsen att verka för införande av låneavgift
på de privata biblioteken genom överenskommelser eller genom lagstiftning. Slutligen
beslöt man på detta mötet att införa ett nordiskt författarråd, NRF, vars uppgift bl.a.
skulle vara att samordna det nordiska uppträdandet inför utlandet och att medverka till
så likalydande upphovsrättslagar som möjligt i Norden.143

På hösten 1919 skrev troligtvis144 SFFs styrelse med anledning av vad som hade sagts
under det nordiska författarmötet till Kungl. Maj:t/Regeringen med krav på införande av
biblioteksersättning.145

                                                
139 SOU 1935:22, s. 20-21
140 Yrlid, s. 103
141 Gehlin (1993). )ORGHQ�RFK�YLUYODUQD��OLQMHU�RFK�HSLVRGHU�XU�KXQGUD�nUV�I|UIDWWDUIDFNOLJD�KLVWRULD, s.
25-41
142 Gehlin, s. 224
143 Gehlin, s. 87-88
144 Gehlin har haft svårigheter med att belägga uppgiften och därför står det troligtvis. Hans redogörelse
för detta finns på s. 88-89.
145 Gehlin, s. 88-89
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NRF träffades mellan 1920 och 1930 åtskilliga gånger och frågan om
biblioteksersättning dök upp gång på gång.146 Frågan var särskilt omdebatterad bland de
danska författarna eftersom ett fall med den danske författaren Peter Freuchen hade
lyckats utverka ett principuttalande av Danmarks högsta domstol som innebar att han på
författarrättslig grund hade rätt att förbjuda utlåning av sina verk.147

 Några år senare behandlade man inom SFF en motion där det föreslogs att föreningen
skulle utreda hur författarna skulle få en ersättning för biblioteksutlåningen. I motionen
till SFF föreslogs det att låntagarna kunde få lösa en licens och av inkomsterna från
licensen skulle en del tillfalla författarna och en del föreningen SFF.148

Man beslöt på ovan nämnda medlemsmöte att man skulle tillsätta en egen kommitté
bestående av tre personer, som skulle utreda frågan. I november samma år fick styrelsen
kommitténs broschyr. Kommittén föreslog att varje låntagare skulle lösa ett årskort för 2
kr. Huvudmotiveringen till förslaget var att författarna borde ha kompensation för "den
förlust som otvetydigt drabbar författaren" när hans verk lånas ut på de offentliga
biblioteken. Kommittén föreslog också att hälften av de inkomna medlen skulle delas ut
individuellt till författarna medan den andra hälften skulle gå till pensionskassan.

På det styrelsesammanträde där förslaget presenterades gjordes en hel del invändningar
mot det. Styrelseordföranden Marika Stiernstedt149 var en av de som hade vissa
betänkligheter. Åsikter om att ett sådant system som föreslogs kunde riskera att
arbetslösa och barn drabbades av betungande avgifter framfördes. Man beslöt därför att
broschyren skulle sändas ut till medlemmarna tillsammans med ett frågeformulär. Man
beslöt också att utöka kommittén med ytterligare två personer, däribland Marika
Stiernstedt. Kommittén bestod nu av fem personer. Återigen utarbetade man ännu en
broschyr: )|UIDWWDUQD�RFK�ELEOLRWHNHQV�KHPOnQ nu med Marika Stiernstedt som
redaktör.150

Den nya broschyren utmynnade i att SFFs styrelse hos regeringen skulle begära att
"rätten till fria hemlån" skulle upphävas och en licensavgift à 2 kronor per kalenderår
införas på de bibliotek som var understödda av stat och kommun.151

Vissa låntagargrupper skulle dock befrias från licenstvånget. Det var låntagare på barn-
och ungdomsbibliotek och de medellösa. För de medellösa skulle kommunen bekosta
licensen. Likaså ansåg man att vissa bibliotek skulle undantagas från licenstvånget. De
bibliotek som författareföreningen föreslog skulle undantagas var Kungliga biblioteket,
universitetsbiblioteken, skolors och högskolors bibliotek, sjukhus och sanatoriers
bibliotek samt offentliga institutioners specialbibliotek.152

                                                
146 Gehlin, s. 87-92
147 Gehlin, s. 137
148 Gehlin, s. 137
149 Enligt Bennich-Björkman (s.82) ska Marika Stiernstedt på ett möte med det nordiska författarrådet i
Oslo år 1930 ha framhållit att kostnaderna för en biblioteksersättning borde bäras av staten.
150 Gehlin, s. 137-140
151 Gehlin, s. 140 och SOU 1935:22, s. 13
152 SOU 1935:22, s. 13
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Man föreslog också att en central under statens kontroll skulle upprättas och att
biblioteken skulle redovisa för de inkomna licensavgifterna samt lämna uppgifter om
inköpta böcker dit.153

Styrelsen instämde med kommittén och medlemmarna hade låtit meddela att man
överlät åt styrelsen att ta ställning i frågan och vidta lämpliga åtgärder. Därmed beslöt
styrelsen att överlämna broschyren till regeringen och att man skulle uppvakta
ecklesiastikministern Artur Engberg och statsminister Per Albin Hansson i ärendet.

Den 18 september 1934 lämnade därför författarna in ett yrkande till
ecklesiastikdepartementet att man där, om så behövdes, skulle ytterligare utreda
frågan.154

����628���������RP�DYJLIW�I|U�KHPOnQ�IUnQ�ELEOLRWHN

Efter att författareföreningen tagit initiativ i frågan om biblioteksersättning fick chefen
för ecklesiastikdepartementet , Artur Engberg, den 2 november 1934 regeringens
bemyndigande att tillsätta en statlig utredning i frågan. Han fick tillsätta högst tre
sakkunniga som skulle biträda med en utredning samt ge förslag angående frågan om
avgift för hemlån av böcker från bibliotek.155

Den 14 november samma år tillkallade departementschefen Marika Stiernstedt som var
ordförande i SFF och dessutom medförfattare till författareföreningens inlämnade
broschyr i frågan. Kassören i arbetarnes bildningsförbund Mauritz Andersson och t.f.
kanslirådet i ecklesiastikdepartementet Carl Löwenhielm tillkallades också. Till
sekreterare utsågs förste amanuensen i ecklesiastikdepartementet, Carl Charpentier.
Marika Stiernstedt utsågs till utredningens ordförande och blev därmed den som skulle
leda utredningsarbetet.156

Under arbetet med den statliga utredningen hade Marika Stiernstedt troligtvis inte
informerat styrelsen i Sveriges författareförening om hur det gick. Först när det var ca
en månad kvar till betänkandets offentliggörande verkade det som om hon hade antytt
för styrelsen att SFFs förslag "ej torde kunna väntas vinna genklang i kommittén".157

Efter sju månader var utredningen klar.

Det var i och med den här utredningen, SOU 1935:22, som frågan om en
biblioteksersättning kom upp på den politiska dagordningen enligt statsvetaren Li
Bennich-Björkman.

������$UJXPHQW�L�628��������

För att underlätta genomgången av vilka argument som används i utredningen så har jag
delat in redovisningen under följande rubriker: författarnas ekonomiska situation,

                                                
153 SOU 1935:22, s. 13-14
154 Gehlin, s. 140
155 SOU 1935:22, s. 5 och Gehlin, s. 141
156 SOU 1935:22, s. 5
157 Gehlin, s. 141
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författarnas rättigheter, frågan om biblioteken skadar författarna ekonomiskt,
licensavgiften generellt sett och licensavgiftens påverkan på biblioteksrörelsen samt
slutligen frågan om var och hur biblioteksersättningen egentligen borde hanteras.
Genomgången börjar här nedan med författarnas ekonomi.

��������)|UIDWWDUQDV�HNRQRPLVND�VLWXDWLRQ

Utredarna medgav att de förstod författarnas önskan att förbättra sin ekonomiska
ställning. Man påpekade också att det svenska språkområdets relativt ringa omfattning
utgjorde ett hinder som författarna i de stora kulturländerna, (England, Frankrike och
Tyskland) knappast behövde räkna med.158

Trots att man från utredningens sida avstyrkte författarnas licensförslag så ville man
ändå inte lämna sitt uppdrag utan att "framlägga vissa slutsatser och förslag av mera
positiv art, vilka framkommit under arbetets gång".159 Därför diskuterades det bl.a. hur
författarnas ställning skulle kunna förbättras. I detta sammanhanget tog man upp ämnen
som: karenstid för bibliotekens bokinköp, biblioteksrabatten till författarna, bibliotekens
medverkan för ökad bokspridning, upprättande av en kulturfond och ökning av
statsanslag, eventuellt ändrade fördelningsgrunder.

Utredarna ansåg sig också vara fullt ense beträffande önskvärdheten att underlätta
försörjningsmöjligheterna för författare eftersom dessa genom sina insatser bidrog till
att berika av vår nationella litteratur. Eftersom staten redan tidigare "trätt hjälpande
emellan" då det gällt att "befordra den andliga kulturens utveckling i landet" så borde
det inte uppstå några principiella betänkligheter menade utredarna. "Endast om den
lämpligaste formen och omfattningen av statens stödåtgärder torde delade meningar
kunna råda" skrev de.160

Men vem var det egentligen som staten skulle hjälpa? Vem skulle betraktas som
författare? började man sedan diskutera. Enligt den föreliggande framställningen var
varje auktor att betrakta som författare, oavsett om han var yrkes- eller
tillfällighetsförfattare, författare till kompilatoriska arbeten, handböcker av olika slag,
sammanställningar av tekniskt och statsistiskt material m.fl. konstaterade man i
utredningen. Även om denna definition var riktig ur författarrättslig synpunkt, fortsatte
man, så "lärer densamma näppeligen kunna läggas till grund, då det gäller att av sociala
och kulturella skäl hjälpa författare – ordet här taget i den gängse meningen – i deras
tryckta ställning".161

Utredarna skilde alltså på den upphovsrättsliga definitionen av författare, (auktorn), och
vad man betraktade var den gängse meningen av ordet författare. Förutom att man
diskuterade begreppet författare så kom diskussionen även in på den kvalitetsmässiga
aspekten. "Av vikt är emellertid, att författarnas skara icke genom statens ingripande
eventuellt utökas med personer, som sakna utpräglad fallenhet för yrket, (…)".162

Vidare ansåg man i utredningen att det knappast torde vara att förvänta att staten skulle
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160 SOU 1935:22, s. 16
161 SOU 1935:22, s. 16
162 SOU 1935:22, s. 16
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medverka till åtgärder som exempelvis skulle förskaffa författaren av en
Verdandiskrift163 en ersättning i form av licensavgifter, tio gånger större än
författarhonoraret. Staten skulle inte heller medverka till åtgärder som beredde
oberoende tillfällighetsförfattare gottgörelse som de aldrig ens ifrågasatt eller begärt.
"De åtgärder, som vidtagas, synas därför böra inskränkas till yrke och väsentlig
inkomstkälla samt i övrigt äro förtjänta av understöd".164

Trots sin uttalade förståelse för författarnas situation så blev tonen inte lika förstående
och inställsam när det gäller författarnas angrepp på biblioteksutlåningen. Som framgår
här nedan så var man noga med att påpeka att författarna absolut inte hade någon
UlWWLJKHW att kunna NUlYD staten på någonting. Om författarna ansett det så skulle de
isåfall ha vänt sig till justititedepartementet för att få till stånd en lagändring vilket
författarna alltså inte hade gjort.

��������)|UIDWWDUQDV�UlWWLJKHWHU

Författarnas uppvaktning av statsmakten berodde enligt dem själva på det ekonomiska
förfång som den fria utlåningen av böcker från biblioteken förmenade medföra
författarna. Enligt författarna hade bokförsäljningen till allmänheten minskat eller med
hänsyn till den ökade läslusten, icke i samma grad stegrats. Författarna menade att de
som auktor var en missgynnad minoritet i samhället och att de inte fått "det
vederlagsmaximum" som de hade bestämd UlWW (min kurs.) till i utbyte mot sin andliga
möda.165

Som svar på detta klargjorde utredarna direkt att någon rättighet hade författarna inte,
förutom den rätt som reglerades genom lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och
musikaliska verk. "Utöver de rättigheter, som denna lag innehålla, lära några positiva
rättsanspråk icke kunna framställas från författarnas sida". 166

Till stöd för sitt förslag om ett licenssystem hade författarna åberopat vissa förhållanden
på musikens och nöjeslivets område, särskilt STIM. På detta svarade utredarna med att
STIM tillkommit utan statens medverkan och utgjorde en kompositörernas privata
yrkesorganisation för tillgodoseende av deras intressen. Vidare menade utredarna att det
givetvis inte förelåg något hinder för författarna att på ett liknande sätt tillvarataga den
rätt till sina verk som de redan nu ägde.167

Slutligen påpekade man i SOU 1935:22 att om författarna ansåg att de rättigheter som
enligt gällande lagstiftning tillkom dem var otillräckliga så syntes det ha legat närmare
till hands att påyrka en utbyggnad av författarrätten i form av ökat skydd för litterära
verk. Nu hade inte något sådant ifrågasatts i den föreliggande framställningen, menade
utredarna, och därför ansåg de sig kunna lämna denna fråga åsido.168

                                                
163 En Verdandiskrift var enligt NE en skrift som utgavs av den radikala studentföreningen Verdandi i
Uppsala. Med föreningens serie av småskrifter i skiftande ämnen försökte man främja folkbildningen.
164 SOU 1935:22, s. 16-17
165 SOU 1935:22, s. 15
166 SOU 1935:22, s. 15
167 SOU 1935:22, s. 17
168 SOU 1935:22, s. 15
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När utredarna härmed lämnat den upphovsrättsliga aspekten åt sidan övergick de till att
diskutera riktigheten i författarnas påstående om att biblioteken skulle tillfoga
författarna ekonomisk skada.

��������6NDGDU�ELEOLRWHNHQ�I|UIDWWDUQD�HNRQRPLVNW"

Författarna hade i sin egna broschyr framhållit att bortsett från den legala författarrätten
så hade de ändå grundade anspråk på åtgärder från statens sida för att bereda dem bättre
existensvillkor och tryggare arbetsförhållanden. 169

Åsikten om i vilken omfattning detta skulle ske gick tydligen isär. Författarna hade i sin
broschyr uppgivit vad de ansåg var rimliga skadeståndskrav för det men som
biblioteken ansågs tillfoga dem. Den summan trodde inte utredarna stod i rimligt
förhållande till den skada som eventuellt åstadkommits. 170

Man påpekade också i utredningen att om utgångspunkten för författarnas framställning
var riktig, d.v.s. att bibliotekens hemlån ledde till en minskning i författarnas inkomster,
så skulle även bokhandlarna eller andra intressenter med alldeles samma rätt som
författarna kunna framställa anspråk på ersättning från statens sida.171

Under arbetet med SOU 1935:22 försökte utredarna att få material i frågan om
biblioteksutlåningen från bokförläggarna, men utan att lyckas.172 Via författarnas egna
inlämnade rapport till statsmakten fick de statlig utredningarna däremot tillgång till en
enkät som behandlade bokhandlarnas åsikt i frågan om biblioteksrörelsens inverkan på
bokförsäljningen. Det framgick att ungefär hälften av de tillfrågade 100 bokhandlarna,
hade svarat på enkäten och utav dessa hade 59 obetingat instämt med författarna
beträffande bibliotekens skadliga inverkan på bokhandelsrörelsen och anslutit sig till
tanken på licens för boklån.173

Utredarnas slutsats på detta området blev slutligen att det stod två motsatta
uppfattningar i frågan. Det var författarnas, (och bokhandlarnas enligt utredarna),
uppfattning som stod emot biblioteksmännens. Utredarna menade vidare att författarna
och bokhandlarna såg frågan ur GDJHQV synpunkt medan biblioteksmännen lade
huvudvikten vid bibliotekens folkbildande betydelse och därför menade att genom
bibliotekens verksamhet kommer ett allmännare behov av goda böcker att skapas vilket
i längden kommer att verka i stimulerande riktning på bokmarknaden. 174

Slutorden om denna saken blev: "visserligen kan det icke bindande bevisas, att
gratisutlåningen skadar författarens marknad på bokhandelns område, men motsatsen
kan icke heller bindande bevisas".175

                                                
169 SOU 1935:22, s. 15
170 SOU 1935:22, s. 15-16
171 SOU 1935:22, s. 16
172 SOU 1935:22, s. 38
173 SOU 1935:22, s. 12-13
174 SOU 1935:22, s. 37
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��������/LFHQVDYJLIWHQ

När det gällde själva sakfrågan, d.v.s. om staten skulle införa en licensavgift vid hemlån
från bibliotek, menade utredarna att principiellt fanns det visserligen inte någon
anledning att utan vidare avvisa tanken på införandet av en licensavgift. Förutsättningen
var givetvis att denna avgift i så fall skulle tillfalla staten för att eventuellt av staten
disponeras till förbättrande av författarnas ställning. Detta var dock under förutsättning
att det verkligen kunde påvisas att biblioteksrörelsens utveckling inverkade menligt på
bokhandelsupplagornas storlek, samt att licensavgiften inte kom att inverka menligt på
biblioteken i en grad som motvägde de fördelar man ville vinna.176

Utredarna påpekade också att statsmakterna mycket bestämt ställt sig på den
ståndpunkten att utlåningen av böcker från de statsunderstödda biblioteken borde vara
avgiftsfri. Om statsmakterna eventuellt skulle frångå denna ståndpunkt berodde på vilka
skäl som kunde åberopas. Det som talade emot författarnas föreslagna licensavgift var
att det syfte författarna önskade vinna, (nämligen bättre ekonomisk ställning för
författarna), kunde nås på betydligt enklare vägar. Kunde man nå detta på andra vägar
så skulle man kunna undgå den betungande förvaltnings- och kontrollapparat, som
skulle bli nödvändig för staten att ha för att kunna driva in en licensavgift.177

Utredarna ville också ge uttryck för ytterligare några tankegångar kring författarnas
förslag. För det första så hade författarna i motiveringen till sitt förslag framhållit
EHKRYHW av ekonomisk hjälp åt författarna. Enligt författarnas nuvarande förslag skulle
dock de mest behövande fått den minsta nyttan av licensavgiften. Huvudparten av
licensavgiften skulle tillfallit de författare vilkas alster var talrikast representerade på
biblioteken och av vilka många för övrigt inte torde kunna betecknas som författare i
egentlig mening.

Den andra tankegången rörde licensavgiftens koppling till lånefrekvensen. Oaktat att
förslaget byggde på förutsättningen att hemlånen skadade författaren så hade författarna
i sitt förslag inte satt fördelningen av licensmedlen i samband med en boks lånefrekvens
utan endast med antalet inköpta exemplar. Alltså helt oberoende av i vilken utsträckning
den lästes konstaterade utredarna. Detta innebar att en framstående och av den läsande
allmänheten uppskattad diktare eller författare som endast sparsamt skapade nya verk
kom i en vida sämre ställning än den författare som ägde förmåga att med kortare
mellanrum rikta bokfloden med  mera ytlig, lättläst litteratur.178

Som redan nämnts i det här stycket så påstod utredarna att det principiellt inte fanns
någon anledning att avvisa tanken på införandet av en licensavgift under vissa
förutsättningar. I SOU 1935:22 kommer man dock fram till att dessa förutsättningar inte
fanns. Som framgått i stycket ovan "skadar biblioteken författarna ekonomiskt?" så gick
det inte enligt utredningen att påvisa att biblioteksrörelsen inverkade menligt på
bokförsäljningen vilket var en utav förutsättningarna. Som kommer att framgå i stycket
här nedan så kom utredarna också fram till att en licensavgift skulle motverka de
fördelar man ville vinna med biblioteksrörelsen, nämligen folkbildningen.

                                                
176 SOU 1935:22, s. 17-18
177 SOU 1935:22, s. 18
178 SOU 1935:22, s. 18-19
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Som nämnts tidigare så avstyrktes författareföreningens hemställan om införande av en
licensavgift i den här utredningen.

I utredningens resultat framhölls att man ansåg det styrkt att om förslaget med en
tvåkronorslicens skulle genomförts så skulle det verkat hämmande på folkbildningens
fria förlopp. Dessutom menade man i utredningen att det inte kunde vara ett
författareintresse att fullfölja en aktion som kunde skada folkbildningsarbetet i landet.179

Det är flera argument som ledde utredarna till den här slutsatsen. Bl.a. så menade man
att en licensavgift endast kunde föreskrivas som villkor för att åtnjuta statsbidrag. En
sådan föreskrift skulle otvivelaktigt medföra att en hel del bibliotek avstod från
statsbidraget eftersom det kanske skulle vara fördelaktigare för dem, trodde utredarna.
Vidare menade man att dessa bibliotek i så fall skulle kunna avstå från statsbidraget och
istället upptaga en avgift, motsvarande licensen, av låntagarna som sedan användes för
bibliotekens egen utveckling (och alltså inte betala till författarna).180

Man skrev också att den allvarligaste olägenheten av att ett stort antal bibliotek avstod
från statsunderstöd var att dessa bibliotek därmed skulle undandragas all kontroll från
statens sida. Vidare trodde man i utredningen att följden av detta skulle bli att ett stort
antal bibliotek växte upp utan någon som helst tillsyn. Detta skulle i sin tur innebära en
återgång till förhållandena på biblioteksväsendets område vid tiden före statens
tillsynings- och rådgivande organ – bibliotekskonsulenterna hos skolöverstyrelsen –
tillkom år 1912.181

Som framgår av citatet nedan var detta skälet, (statens förlorade kontroll över
biblioteken), ett mycket starkt skäl som talade emot författarnas licensförslag.

Det kan icke vara i samhällets intresse att åtgärder vidtagas,
som få till följd en uppdelning av biblioteksverksamheten i en
öppen, av staten kontrollerad del, och en sluten, för varje
statskontroll otillgänglig del. De sakkunniga finna därför enbart
av detta skäl ett införande av den föreslagna licensavgiften
direkt stridande mot de kulturbevarande intentioner, som synas
hava varit vägledande för statens åtgärder för ordnandet av
folkbiblioteksväsendet i landet.182

Man hänvisar också i utredningen till statsmaktens motiv för de fria boklånen. Frågan
om en avgift på bibliotekslånen (dock ingen som skulle gå till författarna) hade redan
tagits upp i tidigare utredningar och propositioner. Dessa diskussioner hade i sin tur lett
till att statsmakten hade utfärdat en kungörelse den 24 januari 1930 om att
biblioteksutlåningen skulle vara gratis.183

                                                
179 SOU 1935:22, s. 38
180 SOU 1935:22, s. 29
181 SOU 1935:22, s. 29
182 SOU 1935:22, s. 29
183 Se även "Staten och biblioteken före 1934".
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Det anmärktes också på vilka orättvisor den föreslagna licensavgiften skulle medföra
för de olika låntagarna. T.ex så skulle den drabba låntagarna på ett studiecirkelbibliotek
hårdare än en låntagare på ett kommunalt bibliotek.

Av hela antalet folkbibliotek år 1933 så var 77.1 procent studiecirkelbibliotek vars
offentliga verksamhet liknar de kommunala folkbibliotekens men skilde sig från dessa
framför allt i fråga om ägare och ekonomi. De kommunala folkbiblioteken
administrerades med kommunala anslag och därpå utgående statsunderstöd medan
däremot studiecirkelbiblioteken erhöll en väsentlig del av sina inkomster i form av
medlems- och föreningsavgifter. En licensavgift för bibliotekens hemlån skulle sålunda
drabba låntagarna i ett studiecirkelbibliotek hårdare eftersom det där redan utgick
personliga avgifter för bibliotekens underhåll, än för låntagarna i de kommunala
folkbiblioteken.184

Om man dessutom räknade på en obligatorisk licensavgift fixerad till samma belopp för
alla bibliotek så skulle avgiften per hemlån för låntagarna på landsbygden bli betydligt
högre än för låntagarna i städerna menade utredarna.185

En annan anmärkning som man hade mot ett införande av en för alla bibliotek lika
licensavgift var den att bibliotekens bokbestånd var högst varierande. Visserligen
föreslog författarna i sin broschyr att den licensen skulle berättiga innehavaren till lån
från samtliga folkbibliotek i kommunen och dessutom från centralbiblioteken i län där
sådana inrättats, men denna förmån skulle endast bli skenbar för alla dem som icke ha
möjlighet att tillgodogöra sig densamma. Alldeles särskilt skulle avgiften komma att
orättvist drabba dem som bodde på avlägsna platser där kanske enda boktillgången var
ett litet studiecirkelbibliotek som låntagarna själva i många fall varit med om att
upprätta.186

Ett annat argument som man hade i utredningen var att det skulle finnas särskilda
svårigheter att införa en licensavgift i vissa städer. T.ex. i städer där det skulle finnas
både licensbelagda bibliotek och licensbefriade,187 liksom vid bibliotek som erhöll
statsbidrag men som i sina donationsbestämmelser hade föreskrivits att de skulle hålla
avgiftsfria boklån. Ett exempel på ett sådant var det Dicksonska folkbiblioteket i
Göteborg.188

Statens utredare ordnade också ett sammanträde inom skolöverstyrelsen med samtliga
bibliotekarier på centralbiblioteken för att utreda deras uppfattning om verkningarna av
ett eventuellt införande av den föreslagna licensavgiften.

Här bestred bibliotekarierna författarnas påstående om att ren förströelseläsning intog en
allt större plats i bibliotekens verksamhet. Centralbibliotekens statistik rörande
bokbeståndets och bokinköpens fördelning visade att år 1933 var det mindre än en
tredjedel av de inköpta bokbanden som avsåg skönlitteratur på svenska språket.
Bibliotekarierna framhöll också att de inte ansåg det finnas skäl till att i princip lägga

                                                
184 SOU 1935:22, s. 22
185 SOU 1935:22, s. 26-27
186 SOU 1935:22, s. 27
187 Städer som särskilt nämns i detta sammanhanget är: Stockholm, Göteborg, Lund och Helsingborg.
188 SOU 1935:22, s. 35-36
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annan synpunkt på folkbibliotekens uppgifter än på de rent vetenskapliga bibliotekens. I
båda fallen handlade det huvudsakligen om bildningsuppgifter ansåg de.189
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Trots att man på ett tidigare ställe i utredningen sagt att man lämnade den
upphovsrättsliga aspekten av frågan åt sidan så återkom man i alla fall till
författarrättslagstiftningen i utredningens sista kapitel.

Här skrev man att lösningen av författarvärldens nuvarande problem lämpligen borde
sökas på den speciella lagstiftningens område, även om andra åtgärder för närvarande
ansågs önskvärda.190

I detta kapitlet nämndes också att en revision av Bernkonventionen väntades äga rum i
Bryssel år 1936. Med anledning av detta hade Danmark tillsatt en kommitté i frågan. En
jurist vid namn Vinding Kruse satt med i kommittén och han hade i en rättsvetenskaplig
tidskrift lagt fram ett förslag till en lag på området för egendomsrätten till andliga verk.
Denna artikel skickas med som bilaga i SOU 1935:22. Man ville också belysa frågans
komplexa art genom att hänvisa till fallet med Peter Freuchen.191

Slutligen så ville utredarna, utan att yrka på något i detta sammanhang eftersom det föll
utanför deras uppdrag, anföra att: "problemet rörande författarnas ställning lämpligen
torde lösas på lagstiftningens väg och i ett större sammanhang".192
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Detta är den enda utav de fyra utredningarna som enbart var ägnad åt frågan om en
biblioteksersättning. Generellt sett rådde det en inställsam ton mot författarna i den här
utredningen. Författarnas beskrivning av sin utsatta ekonomiska situation
kommenterades med ord som: "vad författarna härutinnan anföra berör förhållanden av
social och kulturell natur, som säkerligen behjärtas av alla".193 Vidare menade utredarna
att staten principiellt hade erkänt detta genom inrättandet av särskilda stipendier för
författarna.194

Trots den inställsamma tonen i utredningen så kvarstod dock det slutgiltiga
avståndstagandet mot ett införande av författarnas föreslagna licenssystem. Alla de
statligt utsedda var överens vilket innebar att Marika Stiernstedt var med och avstyrkte
sitt eget förslag! På ett av SFFs möten har hon också erkänt att hon ändrade uppfattning
i frågan under ärendets gång därför att hon blivit övertygad om att avgiftsvägen var
oframkomlig.195

                                                
189 SOU 1935:22, s. 34-35
190 SOU 1935:22, s. 49
191 Se även avsnittet "Sveriges författareförening diskuterar och agerar".
192 SOU 1935:22, s. 50-51
193 SOU 1935:22, s. 14
194 SOU 1935:22, s. 14
195 Gehlin, s. 151
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I utredningen lades också stor vikt vid att inte bara undersöka själva sakfrågan, d.v.s.
licenssystemet, utan man tog också upp hur författarnas situation såg ut rent allmänt
samt på vilka andra sätt som staten skulle kunna förbättra för denna yrkesgruppen även
om detta egentligen inte hörde till kommitténs uppdrag.

Som framgått av texten ovan så var det alltså på SFF:s initiativ som kommittén bakom
SOU 1935:22 tillsattes. Förutsättningarna för kommitténs arbete var dock begränsade.
T.ex. hade man att förhålla sig till statens redan negativa inställning till låntagaravgifter
på biblioteken som dessutom resulterat i en kungörelse år 1930 om avgiftsfria boklån.
För regeringen prioriterades folkbildningen vilket kommittén mycket väl var medveten
om.

I sin undersökning av en låntagarlicens satte kommittén därför upp vissa kriterier som
måste uppfyllas för att en låntagarlicens skulle vara möjlig att införa. Bl.a. skulle det
kunna bevisas att biblioteksrörelsen hade en negativ inverkan på bokförsäljningen samt
att licensavgiften inte skulle komma att inverka negativt på bibliotekens
folkbildningsarbete.

Man kom sedan fram till att det inte gick att bevisa huruvida biblioteken påverkade
bokförsäljningen. Enligt kommittén skulle bibliotekens verksamhet likaväl kunna leda
till en ökad bokförsäljning som till en minskad. Man ifrågasatte alltså öppet författarnas
grundpremiss där författarna å sin sida ansåg det självklart att biblioteken skadade dem
ekonomiskt. Det fanns även ytterligare ett, outtalat och underförstått alternativ att ta
hänsyn till, nämligen att om böckerna inte lånades och lästes gratis så kanske de inte
lästes alls. Bokförsäljningen lämnades alltså utanför. Om det varit självklart att
böckerna skulle fortsättas att läsas i samma omfattning även om det inte funnits
bibliotek eller med en låntagaravgift på dem så hade ju inte staten behövt oroa sig för
folkbildningen, vilket den alltså gjorde och som också tydligt avspeglade sig i
kommitténs arbete.

I SOU 1935:22 kom man alltså fram till att det inte kunde bevisas om biblioteken hade
någon påverkan på bokförsäljningen (positiv eller negativ), däremot ansåg man att en
låntagarlicens skulle komma att skada folkbildningens förlopp.

Som bevis för hur en licensavgift skulle inverka negativt på folkbildningen framförde
man argument som att: en licensavgift skulle slå orättvist mot låntagarna beroende på
var i landet de bodde, den skulle medföra en ökad kostnad för kommunerna eftersom de
skulle få stå för vissa låntagares licenskostnader samt att den skulle bli svår att
genomföra i vissa städer.

I och med att utredarna också satte som villkor att en låntagarlicens endast kunde
införas på de bibliotek som erhöll statsbidrag så blev detta ytterligare ett viktigt
argument som talade emot en licensavgift därför att man trodde då att biblioteken skulle
komma att avstå från statsbidraget. Detta ville man undvika eftersom detta i så fall
skulle leda till att statsmaktens insyn i bibliotekens verksamhet försämrades kraftigt
vilket man ansåg skulle vara ett hot och ett steg bakåt i utvecklingen.

Som framgick i avsnittet "Argumentationsanalys" så kan det i en argumenterande text
förekomma flera olika argumentationer. Förutom den ovan beskrivna argumentationen
där tesen var att en licensavgift inte borde införas så kan man urskilja ytterligare en
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argumentation i texten där det framgår att man vill förbättra författarnas ekonomiska
villkor. Och då syftade man inte på författare av låg kvalitet196 eller
tillfällighetsförfattare utan på de författare som SFF representerade nämligen de litterärt
ansedda författarna av högre kvalitet.197

Man ville alltså förbättra författarnas situation fast dock inte på det sättet som SFF
föreslagit. Därför diskuterades i ett kapitel av utredningen på vilka olika sätt som staten
och biblioteken skulle kunna bidra till att förbättra författarnas ställning, t.ex. med
karenstid på biblioteken och höjda statsanslag till författarna.

Vad det gällde den upphovsrättsliga diskussionen så var man i SOU 1935:22 tydlig med
att den argumentationen borde föras i ett annat sammanhang och inte hade med denna
kommitténs uppdrag att göra.
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Betänkandet kom på remiss till SFFs styrelse som beslöt att inkalla en extrastämma.
Man tänkte sig att föreningen skulle få ett tillfälle att ventilera sina åsikter innan
styrelsen avgav sitt slutgiltiga yttrande till departementet. Innan extrastämman hade
man också haft ett styrelsesammanträde där man hade tillkallat de tre personer som hade
varit med och utarbetat den första broschyren om författarna och biblioteksutlåningen.
Dessa tre personer förklarade att de underkände betänkandet i dess helhet och tänkte
därför föreslå på extrastämman att man skulle uppdra åt styrelsen att hos regeringen
begära en ny utredning.198

På extrastämman förekom flera yrkanden där man ville att styrelsens förslag (där man
accepterade utredningens avståndstagande till licensavgiften), skulle ogillas som
remissyttrande. Styrelsen försökte å sin sida framhålla att motståndet från folkbildarhåll
var alltför starkt. Både Stiernstedt och en annan styrelseledamot betonade att
låntagaravgifter var otänkbara i ett samhälle med en socialdemokratisk regering vid
makten. De ansåg att om man höll fast vid förslaget om låntagaravgifter skulle
föreningen skadas.199

Slutligen stod man med två alternativa remissvar. Dels styrelsens förslag och dels ett
förslag som framkommit under extrastämman. I det senare underkände man den
nuvarande utredningen och ville därför få till stånd en ytterligare utredning. Styrelsens
förslag var däremot av det mer kompromissande slaget. Visserligen accepterade man
utedningens avslag därför att man insåg att SFFs förslag för närvarande skulle möta
svårigheter men man framhöll trots det att man inte ansåg att frågan kunde anses
tillräckligt utredd. Det blev en sluten omröstning om vad författareföreningen skulle
yttra i sitt remissvar. Röstningen visade lika röstetal 22-22 och saken avgjordes genom
lottning där det förstnämnda alternativet vann.200 Man hade alltså beslutat att

                                                
196 Uttrycket "låg kvalitet" användes i utredningen och återges därför här. Det är alltså inte fråga om
uppsatsförfattarens värdering.
197 Enligt Bennich-Björkman representerade SFF budskapsförfattarna, även kallade för "seriösa"
författare eller författare av "hög" kvalitet.
198 Gehlin, s. 144-145
199 Bennich-Björkman, s. 41-42
200 Gehlin, s. 145-147
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remissvaret inte skulle formuleras så som styrelsen ville utan så som det andra förslaget
var utformat.

Styrelsen kände dock oro inför att yttra sig på det sätt som beslutats vid stämman. Vid
ett styrelsesammanträde diskuterade man därför hur styrelsen skulle förhålla sig. Man
kom fram till att stämman uttalat sin mening i en så oklar form att styrelsen därför inte
kunde utgå från det vid stämman fattade beslutet. Den enda i styrelsen som ansåg att
man borde följa stämmans beslut var sekreteraren Ulf von Konow.201 Med alla röster
emot von Konows beslutade styrelsen för att underkänna det remissvar som vunnit på
stämman och istället följde man den linje man hade tänkt från början. Ordföranden,
Marika Stiernstedt fick i uppdrag att uppvakta Artur Engberg i saken.202

En vecka senare då Stiernstedt varit i kontakt med Engberg beslöt styrelsen att avge ett
remissvar där man kortfattat refererade vad som hade förekommit vid stämman och
sedan koncentrerade sig på höjning av stipendieanslaget, tillskapande av en kulturfond
samt behovet av ändring i lagstiftningen. Det slutliga remissvaret från den 19 december
1935 innehöll således styrelsens ursprungliga formulering (som blivit bortröstat på
medlemsmötet) där man accepterade utredningens ståndpunkt i fråga om
tvåkronorslicensen.203

Styrelsens förfarande upprörde många utav medlemmarna. Eftersom styrelsen frångick
extrastämmans beslut om remissvaret uppstod en turbulent debatt och oenighet inom
författarförbundet.204 Utgången av föreningens årsstämma 1936 blev ledde på grund av
detta till att alla personer utom en, (sekreteraren Ulf von Konow), blev utbytta i
styrelsen.205

Marika Stiernstedt förklarade sig med att hon i kommittéarbetet blivit övertygad om att
avgiftsvägen var oframkomlig. Hon hänvisade också särskilt till att man i SOU 1935:22
hade påpekat att författarna borde koncentrerat sig på en utvidgad rättslagstiftning.
Stiernstedt menade att SFF borde begärt en juridiskt sakkunnig kommission istället.206

SFF:s sekreterare ansåg däremot att det tedde sig anmärkningsvärt att hon inte
reserverat sig i utredningen utan godtagit dess slutsats när man i utredningen skrev att
man i avsaknad av ett yrkande från SFF kunde lämna den juridiska frågan åt sidan.207

Ny ordförande i SFF:s styrelse blev advokaten Axel Hemming-Sjöberg. Han var
välkänd i advokatkretsar och för författareföreningens medlemmar borde han främst ha
varit känd för sin bok 5lWWHJnQJHQ�PRW�&�-�/��$OPTXLVW.208

Den nya ordföranden grep sig an sina nya uppgifter med utomordentlig energi. Han
satte fart på styrelsearbetet. Han var uppslagsrik och initiativrik och han tog kontakt
med både inhemska och utländska politiska instanser.209

                                                
201 Ulf von Konow var en av landets ledande upphovsrättsjurister, sekreterare i SFF och engagerad i
STIM. Uppgiften hämtad från Gehlin, s. 159
202 Gehlin, s. 148-149
203 Gehlin, s. 149
204 Gehlin, s. 149-150
205 Gehlin, s. 151
206 Gehlin, s. 151
207 Gehlin, s. 151
208 Gehlin, s. 154-158
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För författarna blev det allt tydligare att bibliotekslånefrågan ingick i en rättslig
problematik.210 När den gamla styrelsen följde upp förslagen i SOU 1935:22 på hur man
skulle kunna förbättra för författarna lade den all sin kraft på att i sina skrivelser till
regeringen yrka om ökade statliga anslag och tillskapandet av en litteraturfond.211 Den
nya styrelsen inriktade sig istället på att ta upp frågan om författarrätten. Styrelsens båda
jurister fick uppdraget att utarbeta en ny skrift som sändes in till departementet den 25
juni 1936.212

Den nya ordföranden spred också kännendom om SFF:s strävanden genom att på olika
ställen hålla föredrag om "Författarnas rätt till sitt verk". Föredraget tog sin
utgångspunkt i bibliotekslånefrågan som fördes in i sitt legislativa sammanhang.
Föredraget trycktes som broschyr och inlämnades som en bilaga i skrivelsen till
regeringen.213

Skrivelsen till regeringen innehöll en ny genomgång av alla aktuella rättsliga spörsmål
som t.ex: skyddstidens längd, utlåning, uthyrning, fri användning i skolantologier m.m.
Den insända skriften utmynnade i ett yrkande om en kommitté som i samarbete med
övriga nordiska länder skulle utreda dessa frågor.214

Bara tio dagar efter att SFF skickat in sin skrivelse så gav regeringen den 4 juli 1936
Hjalmar Himmelstrand i uppdrag att verkställa en förberedande undersökning rörande
grunderna för en reform av författarrätten.215

Styrelsen slog sig inte till ro med att regeringen hade utsett en sakkunnig. I oktober
1936 uppvaktade delar av styrelsen justitieministern. Man hade också "en längre
konferens" med Himmelstrand om ändringar i lagstiftningen.216

Ordföranden Hemming-Sjöberg och vice ordföranden Albert Viksten, uppvaktade
därefter även statsministern Per Albin Hansson. Statsministern hade enligt dem visat ett
stort intresse för önskemålen om lagrevision och ökade statliga anslag via lotterimedel.
Gehlin skriver också att statsministern hade givit författarna "i princip (…) rätt" när det
gällde anspråken på biblioteksersättning och att han hade lovat att rådgöra med
justitieministern.217

����628���������RP�HQ�UHIRUP�DY�ODJVWLIWQLQJHQ�WLOO�OLWWHUlUD�RFK
PXVLNDOLVND�YHUN

Den 4juli 1936 tillsatte alltså regeringen en enmansutredning. Man gav Hjalmar
Himmelstrand i uppdrag att verkställa en förberedande undersökning om grunderna för
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en reform av författarrätten. Den 15 februari 1937 överlämnade Himmelstrand sin
promemoria, (SOU 1937:18), till justitieministern.218

Under arbetets gång hade uppenbarligen Himmelstrand och SFF:s styrelse kontakt med
varandra, åtminstone vid ett längre tillfälle.219

������$UJXPHQW�L�628��������

Den här utredningen var alltså inte enbart ägnad åt biblioteksersättningsfrågan utan
behandlade i huvudsak en eventuell reform av den upphovsrättsliga lagstiftningen. I
detta sammanhang ägnades då ett kapitel åt biblioteksersättningen.

I utredningen gavs först en bakgrund om vad som tidigare sagts i ärendet, d.v.s. vad som
sades i författarföreningens tidigare förslag och i SOU 1935:22. Därefter redogjordes
för vad författarföreningen inför den här utredningen skriftligen hade framfört. Den här
gången hade författarna åberopat att det borde ingå i lagstiftningen att de skulle ha rätt
att bestämma över sina verk, t.ex. om de skulle få utlånas eller uthyras. Efter detta kom
en genomgång över utländsk rätt. Utredaren hade tittat på vilka rättigheter författarna i
flera av de andra europeiska länderna hade och särskilt hur det såg ut i de nordiska
länderna.

Jag har återigen delat upp utredningen efter vilka teman som argumenten berör och jag
har börjat med utredarens huvudsakliga utgångspunkt nämligen att författarna borde få
någon gottgörelse för biblioteksutlåningen.

��������)|UIDWWDUQD�ERUGH�In�HQ�JRWWJ|UHOVH

I likhet med den förra utredningens slutsats, (i SOU 1935:22), tyckte man inte heller i
den här utredningen att en tvåkronorslicens borde införas.220 Däremot ansåg den
sakkunnige i den här utredningen att utlåningen väsentligen minskade författarens
utsikter till att erhålla skälig gottgörelse för sitt arbete. "Det ökade litteraturintresse, som
allmänhetens fria lånerätt må anses medföra, torde långt ifrån uppväga den omedelbara
ekonomiska förlust som tillskyndas författaren".221

Det framhölls också att författarnas arbete i stor utsträckning utnyttjades för ett viktigt
statsintresse, nämligen folkbildningens vidmakthållande och höjande, och därför "synes
det överensstämma med rättvisa och billighet" att författarna erhöll gottgörelse i en eller
annan form.222
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Författarnas krav denna gången var alltså att nu få sig tillerkänd en allmän uteslutande
rätt att bestämma i fråga om sina verks utlåning och uthyrning till allmänheten.223

Av utredningen framgick att det för utredaren påpekats att rätten till att utlåna eller
uthyra ett lagligen disponerat exemplar skulle falla utanför auktorsrättens naturliga ram.
Detta höll inte den sakkunnige med om. Han menade att rent principiellt fanns det inget
hinder mot att införa sådana regler i författarlagen om det ansågs befogat.224

Däremot framgick det av utredarens resonemang att det var skillnad på den avgiftsfria
utlåningen och uthyrningen av böcker. När det gällde den avgiftsfria utlåningen ansåg
han att de kulturintressen som uppbar biblioteksrörelsen var av den väsentliga
betydelsen att varje åtgärd borde undvikas som var ägnad att hämma rörelsens fortsatta
utveckling. Därför kunde inte utredaren förorda en absolut, under hela skyddstiden
gällande kontrollrätt åt författaren. En sådan kontrollrätt vore otvivelaktigt "i icke ringa
grad" vara ett hinder för bibliotekens verksamhet. Dessutom så antog den sakkunnige att
det skulle uppstå en stark och utbredd opinion mot en sådan anordning.225

När det gällde uthyrningen av böcker, (vilket kallades för lånbiblioteksrörelsen, min
anm.), så var läget i viss mån ett annat ansåg han. Betänkligheterna mot ett ingrepp i
utlåningsfriheten med hänsyn till det allmänna bildningsintresset gällde inte med samma
styrka i detta sammanhanget som när det handlade om den avgiftsfria utlåningen.226 Å
andra sidan, hävdade den sakkunnige, var omfattningen av den här typen av verksamhet
i vårt land av så ringa omfattning att den ekonomiska skadan för författarna inte borde
varit av så särskilt stor betydelse.227

Vidare pekade utredaren på förhållandena i andra länder. I Norge hade man t.ex.
avslagit en proposition från 1930 om införande av en kontrollrätt för författaren med
avseende på uthyrning av hans verk. Utredaren pekade också på förhållandena i
Frankrike där man trots att lånbiblioteksrörelsen florerade, inte hade lagstiftat när
framställda förslag i denna riktning har framlagts.228

Att i Sverige införa en under hela den allmänna skyddstiden gällande kontrollrätt för
författaren borde inte komma ifråga ansåg utredaren.229

��������.DUHQVWLG

Trots att den sakkunnige avvisade en kontrollrätt så ansåg han inte att det behövde
utesluta att till författarnas förmån meddela vissa skyddsregler av mer begränsad
räckvidd. Som exempel på detta nämnde han att vissa bibliotek iakttog en karenstid vid
inköp av nyutkommen litteratur.230 Den fördelen som det innebar för författarna att de
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allmänna biblioteken tillämpade en karenstid kunde dock tillintetgöras genom
lånbibliotekens rörelse befarade han.231

Därför ansåg utredaren att det borde övervägas huruvida denna praxis med karenstid
skulle kunna lagfästas. Den sakkunnige tänkte sig att författaren under en viss kort tid,
t.ex. ett eller möjligen två år efter att verket utgivits, kunde ha uteslutande rätt att
bestämma i fråga om verkets offentliga utlånande.232

Utredaren påpekade också att han fört samtal med skolöverstyrelsen och
riksbibliotekarien i detta ämnet och att de som representanter för biblioteksväsendet
med styrka framhållit, att systemet med karenstid icke borde avse annan litteratur än den
skönlitterära.233

Den sakkunnige ansåg vidare att frågan om rätt för författaren att under någon kortare
tid bestämma rörande sina verks offentliga utlåning och uthyrning måste göras till
föremål för utredning. Han menade att det torde fordras en allsidig utredning av
principfrågan jämte nu antydda och övriga detaljfrågor.234

��������gNDGH�VWDWVDQVODJ

Som nämnts tidigare så ansåg utredaren att tvåkronorslicensen inte borde införas men
att författarna ändå borde erhålla någon form av gottgörelse. Han skrev att:

Då jag funnit mig icke kunna i vidare mån, än nu angivits,
tillmötesgå författarnas krav på skyddsbestämmelser av
auktorsrättslig art, står det klart för mig att frågan, huru åt
författarna må kunna beredas kompensation för den förlust
som tillskyndas dem genom den fria utlåningen, icke kan
slutgiltigt lösas genom lagstiftningsåtgärder.235

Utredaren avslutar därför det här ärendet med orden att han ansåg att en väsentlig
ökning av statsanslaget skulle vara det enklaste och säkraste medlet för att råda bot på
det påtalade missförhållandet.236

������$QDO\V

Återigen togs frågan om en biblioteksersättning upp i en statlig utredning efter initiativ
från SFF som nu koncentrerade sina påtryckningar till att få ärendet att gälla en
upphovsrättslig fråga. Denna gången gjordes utredningen av en enmansutredare.

                                                
231 SOU 1937:18, s. 36
232 SOU 1937:18, s. 35
233 SOU 1937:18, s. 35
234 SOU 1937:18, s. 35 och 36
235 SOU 1937:18, s. 36
236 SOU 1937:18, s. 36



46

Till skillnad från den förra utredningen där det ansågs omöjligt att bevisa huruvida
biblioteken skadade eller rentav hjälpte författarn ekonomiskt, så utgick utredaren
bakom SOU 1937:18 från att biblioteksutlåningen faktiskt skadade författarna
ekonomiskt. Därför ansåg han att författarna borde få någon form av ersättning för
biblioteksutlåningen. Grundpremissen ändrades alltså i den här utredningen. Nu
byggdes resonemanget i fortsättningen på den premissen att författarna borde få
ekonomisk ersättning av det skälet att biblioteksutlåningen faktiskt skadade författarna.
Frågan var bara KXU�man skulle gå tillväga för att gottgöra författarna.

Utredaren ville inte gå så långt som att argumentera för ett införande av den tidigare
debatterade tvåkronorslicensen. Han ville inte heller argumentera för en upphovsrättslig
lagändring som skulle ge författarna en rätt att under hela verkets skyddstid kunna
bestämma om verket fick utlånas på biblioteken eller ej. Däremot kunde han sträcka sig
till att man borde utreda huruvida det skulle införas en lagändring som innebar att
författarna under en kortare tid, förslagsvis två år, skulle få möjlighet att kunna förbjuda
biblioteken att låna ut hans eller hennes verk. På så sätt skulle det i praktiken kunna bli
en karenstid som han trodde skulle kunna gynna författarens ställning på
bokmarknaden.

Utredaren kom slutligen fram till den tesen att statsmakten väsentligt borde öka
statsanslagen till författarna därför att han trodde att det skulle vara den enklaste
lösningen på det påstådda problemet.

����bUHQGHW�IRUWVlWWHU�VRP�XSSKRYVUlWWVIUnJD

SOU 1937:18 kom på remiss till SFF i maj. Efter flera styrelsebehandlingar avgav man
sitt remissyttrande i november 1937. SFF:s remissyttrande var mycket omfattande. Man
behöll sitt initiativ och fortsatte att pressa statsmakten.237

SFF:s ordförande, Hemming-Sjöberg, fortsatte flitigt sin lobbyverksamhet under tiden
som man inom SFF jobbade med remissyttrandet. Han begav sig till Danmark för att
med motsvarande myndigheter diskutera frågan om nordiskt lagsamarbete. Han träffade
också den finske justitieministern i samma syfte vilken enligt Hemming-Sjöberg hade
uppgivit ett gynnsamt svar. SFF:s ordförande planerade också att resa till Oslo för att
tala med norska myndigheter samt en norsk professor i upphovsrätt.238

På Nordiska författarrådets möte i november 1937 antogs ett uttalande om nordiska
överläggningar i lagstiftningsfrågan vilket SFF fick i uppdrag att aktualisera hos
Sveriges regering.239

Med anledning härav förordnade regeringen i maj 1938 Birger Ekeberg att tillsammans
med högst tre andra sakkunniga, förbereda ett nordiskt samarbete på upphovsrättens
område. Redan i samma månad träffades delegater för de samtliga nordiska
regeringarna i Stockholm till en förberedande överläggning. Hemming-Sjöberg fick
tillfälle att inför denna församling framlägga sina synpunkter.240
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De delegerade avgav en gemensam promemoria den 31 maj 1938 som utmynnade i att
man hos de nordiska regeringarna skulle begära att samarbetet skulle påbörjas så snart
som möjligt.241

Promemorian fick snabbt genomslag och den 28 oktober tillkallade justitieministern två
sakkunniga för revision av upphovsrättslagstiftningen.242

Ministern utsåg Birger Ekeberg och professorn Gösta Eberstein till sakkunniga.
Justitieministern kallade också företrädare för olika intressen att delta i utredningen och
från författarsidan utsågs SFF:s ordförande Hemming-Sjöberg.243

En av utredningens första åtgärder var att kalla till en nordisk konferens i maj 1939.
Arbetet kom emellertid att avstanna på grund av de rådande tiderna och efter den 9 april
1940 uppstod ytterligare svårigheter. Man höll ett par nordiska möten 1941 och 1942
men de norska delegerade kunde inte närvara. Efter 1942 låg arbetet helt nere för att
återupptas efter krigsslutet.244

����)UnJDQ�WDV�lYHQ�XSS�L�ERNXWUHGQLQJHQ

Hemming-Sjöberg avgick som ordförande 1940. Efter en sluten omröstning valdes
Marika Stiernstedt återigen som föreningens ordförande.245 År 1943 avsade sig Marika
Stiernstedt omval och Fredrik Ström utsågs då enhälligt till ny ordförande. Ström var
författare och journalist. Han var även socialdemokratisk politiker och aktiv i
Stockholms stadsfullmäktige samt ledamot av riksdagens första kammare.246

Under hans ordförandetid uppvaktade styrelsen i november 1947 ecklesiastikministern
Josef Weijne och överlämnade en skrivelse med preciserade förslag om en
biblioteksersättning och dess användning.247

Under det här året hade också tre motioner avgivits till 1947 års riksdag som
behandlade bokmarknaden. I första och andra kammaren väcktes likalydande motioner
vari hemställdes att riksdagen måste anhålla hos Kungl. Maj:t/regeringen om en allsidig
och förutsättningslös utredning  av förhållandena inom bokförlagsverksamheten och
bokdistributionen inom landet. Den tredje motionen behandlade också förlagsbranschen
och föreslog att ett statligt förlag skulle inrättas.248

Alla motionerna remitterades till respektive kammares första tillfälliga utskott. Dessa
ville i sin tur att SFF skulle avge yttranden över motionerna. SFF:s styrelse instämde i
motionärernas yrkanden och syfte. Varken motionärerna eller SFF:s remissyttranden i
det här sammanhanget hade dock berört frågan om biblioteksersättningen.249
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Efter att motionerna riksdagsbehandlats anhöll riksdagen hos regeringen om en
utredning av allsidig och förutsättningslös karaktär.250 Genom beslut den 26 juni 1948
bemyndigades således chefen för ecklesiastikdepartementet att tillkalla högst åtta
sakkunniga. Dessa skulle inom departementet biträda med utredning och avge "förslag
rörande åtgärder för att ge större spridning åt god litteratur samt rörande författarnas
ställning och villkor".251

I direktivet till utredningen sades en huvuduppgift vara att utreda vilka åtgärder som
från det allmännas sida borde vidtagas för att göra "värdefull litteratur tillgänglig för
alla svenska hem".252

I direktivet sades också att:

Något vid sidan av här behandlade spörsmål men av
den största betydelse för författarnas ekonomiska ställning
är den av Sveriges Författarförening på nytt aktualiserade
frågan om ersättning till författarna vid biblioteksutlåning av
deras skönlitterära verk. Även Minerva253, förening för
Sveriges vetenskapliga och populärvetenskapliga författare,
har till Kungl. Maj:t gjort en framställning av liknande innebörd.
De förslag, som de nämnda organisationerna framställt, böra
uppmärksammas för prövning inom auktorrättskommittén.
De sakkunniga böra därför i denna fråga samråda med nämnda kommitté.254

Därmed var nu frågan om en biblioteksersättning aktuell i två statliga utredningar.

Samma år som bokutredningen tillsattes bytte SFF ordförande igen. Då Ström inte ville
bli omvald till ordförande 1948 på grund av sjukdom så utsågs istället Gunnar Beskow.
Beskow var dock endast ordförande i två år efter att han inte ansåg sig kunna fortsätta
att fungera i SFF:s ledning sedan han blivit utnämnd till professor vid Chalmers i
Göteborg.255

����628�����������%RNXWUHGQLQJHQ

Den 26 juni 1948 bemyndigades alltså chefen för ecklesiastikdepartementet att inom
departementet tillsätta en utredning och till den fick han tillkalla högst åtta sakkunniga.

I augusti samma år tillkallade ecklesiastikministern de åtta utvalda. Dessa kom sedan att
verka under namnet "Bokutredningen". Ordförande i bokutredningen blev fil dr Ragnar
Edenman.256 Övriga sakkunniga blev bokförläggaren Kaj Bonnier, författaren Carl-Emil
Englund, studiesekreteraren Oscar Hallbeck, ledamoten av riksdagens första kammare
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och direktören Ewald Johannesson, bokhandlaren Gunnar Josephson, fru Maj Larsson
och redaktören Gösta A. Svensson. Till de sakkunnigas sekreterare utsågs amanuensen
Gösta Forsström. 257

Bokutredningen hade sitt arbete förlagt till Stockholm. Sammanlagt hade man haft 50
träffar då samtliga sakkunniga deltagit.

Utredningen samlade sin information på flera olika sätt. Sekreteraren reste till
Köpenhamn i fem dagar för överläggningar med representanter för Dansk forfatterfond
och den danska författareföreningen. Man beställde en opinionsundersökning för att
informera sig om allmänhetens fritidssysselsättningar och läsvanor. I samråd med
Sveriges författareförenings styrelse utarbetades ett frågeformulär som utgjorde
grundvalen för utredningens författarenkät. I författarenkäten ville man informera sig
om författarnas ekonomiska situation samt författarnas inställning till metoder och
principer för en eventuell ersättning till författare för biblioteksutlån. Det skedde också
överläggningar med representanter för författareföreningen,
ungdomsförfattareföreningen och skolöverstyrelsens bibliotekskonsulenter vid flera
tillfällen.258

Från det att de sakkunniga hade sitt första sammanträde i oktober 1948 och fram till att
betänkandet var klart den 17 juni 1952 tog det endast ca 9 månader.

������$UJXPHQW�L�628��������

Bokutredningen tillsattes alltså först och främst för att utreda förhållandena inom
bokförlagsverksamheten och bokdistributionen i landet men man fick även i uppdrag att
utreda frågan om en biblioteksersättning.

I den här utredningen klargjorde kommittén att man var av den åsikten att det bästa
stödet åt författarna var ett ökat intresse från allmänhetens sida även om man trots detta
ansåg det riktigt med olika former av statligt stöd till författarna. Kommittén ville dock
understryka att det i viss mån var på detta område som de långsiktigt verkande
åtgärderna måste sättas in. Ett ökat intresse från allmänhetens sida skapades dock inte
över en natt utan var resultatet av en lång upplysningsverksamhet enligt
bokutredningen.259

Efter att man hade klargjort detta gick man in på att diskutera olika former för statligt
stöd åt författare. Bokutredningen ansåg att det främst var två vägar som stod till buds.
Den ena vägen var att ge författarna en ekonomisk gottgörelse för det förfogande över
deras litterära alster som skedde vid de offentliga bibliotekens utlåning. Den andra
vägen var att höja anslaget till de statliga författarstipendierna.260
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Bokutredningen började med att diskutera igenom den första vägen, d.v.s. en
biblioteksersättning till författarna. Man redovisade och beskrev vilka argument och
synpunkter som hade ventilerats i frågan tidigare. Ärendet beskrevs från och med 1933
och fram till och med 1937. Efter den här genomgången konstaterade man i
bokutredningen att synpunkterna på frågan om ersättning för biblioteksutlåningen som
en rättighet hade vunnit i slagkraft.

Tungt vägande för bokutredningen var att "den opartiske hovrättsrådet Hj.
Himmelstrand" i sin promemoria (SOU 1937:18) hade funnit sig kunna acceptera kravet
på en ersättning till författarna för biblioteksutlåningen. Därför ansåg man i
bokutredningen att det inte verkade kunna riktas några invändningar längre mot en
sådan ersättning. Dock under förutsättning att det var i form av ett statligt anslag och
inte med någon licensavgift.261

Bokutredningen gick också igenom vad som var utländsk praxis i den här frågan. Man
redogjorde för hur frågan hanterats i Danmark, Norge och i Finland. I Danmark fick
författarna en biblioteksersättning sedan 1946. Staten bekostade ersättningen för de
offentliga bibliotekens utlåning och när det gällde den privata utlåningen och
uthyrningen så upptogs det särskilda avgifter bland låntagarna som skulle gå till
författarna.262

I Norge hade man 1947 inrättat en fond dit det varje år avsattes ett belopp motsvarande
högst 5% av statsanslaget till inköp av böcker till folk- och skolbibliotek.
Lånebiblioteken som hyrde ut böcker tvingades också erlägga en avgift till samma fond,
den s.k. Norsk Forfatterfond.263

När det gällde Finland så hade inget beslut ännu fattats i riksdagen. I samband med att
de hade gjort en utredning om en allmän revidering av bibliotekslagstiftningen så hade
dock frågan om en ersättning till författarna kommit upp. I det finska betänkandet hade
kommittén föreslagit att man skulle införa en författarfond och att anslaget till den
skulle begränsas till 2% av bibliotekens statsbidrag.264

Efter att ha tittat på situationen i de här länderna så återgick bokutredningen till
situationen i Sverige. Inför den här utredningen hade Sveriges författareförening liksom
Föreningen Minerva uppvaktat statsmakten. I bokutredningen konstaterade man att
Föreningen Minervas framlagda förslag enbart tog sikte på den vetenskapliga och
populärvetenskapliga litteraturen medan författareföreningens enbart beaktade de
skönlitterära författarnas önskemål.265

Principiellt ansåg bokutredningen dock "att starka skäl talar för att författarvärlden skall
tillerkännas rätt till ersättning för bokutlåningen".266 Såsom författarrätten såg ut nu så
innebar den en "obillighet" emot upphovsmannen till ett litterärt verk ansåg
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bokutredningen.267 Vidare menade man från kommitténs sida att det var ett allmänt
kulturpolitiskt intresse att stödja biblioteksverksamheten och att den verkade stå inför en
period av stark utveckling. Författarna borde dock beredas en kompensation för det
samhälleliga utnyttjandet av deras verk ansåg man i SOU 1952:23.268

��������%LEOLRWHNVHUVlWWQLQJ�RFK�XSSKRYVUlWWHQ

 Bokutredningen meddelade också att man under hand hade inhämtat uppgifter från
auktorrättskommittén. Det var den kommittén som hade i uppdrag att bearbeta
bestämmelserna rörande författarrätten. Auktorsrättskommittéen hade meddelat
bokutredningen att de avsåg att "i samråd med motsvarande organ i andra nordiska
länder framlägga ett förslag i syfte att modernisera lagstiftningen i detta och närliggande
hänseenden".269

På ett annat ställe i bokutredningen återkommer man ännu en gång till detta med
auktorrättskommittén och en eventuell förändring av författarrättslagstiftningen. Denna
gången påpekade man i bokutredningen att nu gällande författarrätt inte gav författaren
någon kompensation för det slag av förfogande över hans verk, som ägde rum vid
biblioteksutlåningen. Författarna å sin sida hade upprepade gånger uttryckt önskemål
om en sådan gottgörelse. Bokutredningen menade då att:

Frågan står nu inför sin lösning, ty enligt de uppgifter,
som bokutredningen inhämtat från auktorrättskommittén,
ämnar dessa sakkunniga framlägga ett förslag till
utvidgande av författarrätten, som kommer att tillförsäkra
författarna ett ökat rättsskydd i fråga om vissa former
av förfogande som hittills icke varit innefattade i författarrätten.270

��������(Q�SUDNWLVN�O|VQLQJ

Bokutredningen väntade sig alltså ett förslag från auktorrättskommittéen om en
förändring av något slag i upphovsrätten som skulle vara till författarnas förmån.
Innan detta förslag skulle föreligga och bli till föremål för vidare behandling så ansåg
bokutredningen att frågan om ersättning till författarna för bokutlåningen borde "bringas
till praktisk lösning."271

Eftersom man i utredningen hade kommit fram till den ståndpunkten att författarna
borde få en ersättning för biblioteksutlåningen så övergick man till nästa fråga,
nämligen hur det skulle gå till i praktiken.

Det fanns två vägar att finansiera en biblioteksersättning. Den ena var genom att ta ut en
avgift av låntagarna och den andra vägen var att låta staten stå för kostnaden.
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Bokutredningen kom dock fram till att avgörande skäl talade emot en låntagaravgift.
Argumenten för detta var flera men det tyngst vägande var att man ansåg att förmånen
av fria bibliotekslån var av största betydelse för folkbildningsarbetet. En gottgörelse för
biblioteksutlåningen borde alltså utgå från allmänna medel ansåg man.272

Därefter följde en diskussion om hur man skulle beräkna vilken summa författarna
skulle ha. Skulle den baseras på utlåningsfrekvensen eller på det årliga bokinköpet?
Kommittén ansåg att utlåningsfrekvensen var det bästa måttet.273

Ytterligare en diskussion som togs upp i bokutredningen var vilka författare som skulle
bli berättigade till en biblioteksersättning. Man kom i kommittén fram till att man inte
ansåg att utländska författare borde få någon ersättning och inte heller översättare som
översatt verk till svenska språket.274

Däremot ville man från bokutredningens sida inte göra någon principiell skillnad mellan
barn- och ungdomsförfattare och övriga författare.  Det skulle inte heller göras någon
skillnad mellan skönlitterära och facklitterära författare.

När det gällde de facklitterära författarna så ansåg man att det i första hand borde vara
de populärvetenskapliga författarna som skulle komma i åtnjutande av en
biblioteksersättning eftersom de på vetenskap i strängare mening inriktade författarnas
verk i huvudsak disponerades på de vetenskapliga forskningsbiblioteken. Utlåningen på
dessa bibliotek borde alltså inte inräknas i den ersättningsberättigade utlåningen enligt
utredningens uppfattning. Om dessa författare däremot hade några verk som var
representerade på folkbiblioteken så borde det utgå en ersättning för utlåningen i vanlig
ordning skrev man i betänkandet.275

Vidare resonerade kommittén om hur de anslagna medlen skulle fördelas bland
författarna. Antingen kunde man fördela medlen i matematisk proportion till utlåningen
av de ersättningsberättigade författarnas böcker, (d.v.s. att varje författare skulle få
betalt för varje utlån), eller så kunde man betrakta hela författarvärlden som ett kollektiv
och fördela medlen efter förtjänst och behov. Ingendera metoden ansågs helt
tillfredsställande. 276

Bokutredningens slutliga förslag på den här punkten var att man skulle låta halva
anslaget disponeras för en individuell gottgörelse till författarna, baserad på
lånefrekvensen vid de statsunderstödda folkbiblioteken och halva anslaget skulle
användas för pensioner och understöd åt förtjänta författare och deras efterlevande, samt
bidrag till särskilda ändamål.277 På så sätt ansåg man att man tillgodosett både
rättsprincipen och hjälp- och understödsbehovet.
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Som nämnts tidigare i det här avsnittet om SOU 1952:23 så ansåg bokutredningen att
när det gällde former för statligt stöd till författare så fanns det två vägar som stod till
buds. Den ena vägen var gottgörelse för det förfogande av författarens litterära verk som
skedde vid biblioteksutlåningen och det andra var ökat statligt stöd. Efter att ha gett sin
syn på saken om hur författarna i praktiken borde ersättas för biblioteksutlåningen så
menade man från bokutredningens sida att det statliga stödet totalt sett borde ökas:

Det statliga stödet till svenska författare kommer
genom utredningens förslag att väsentligt ökas.
En betydande del av anslaget till bibliotekslåneersättningen
kommer sådana författare till godo, som åtnjuter en
grundmurad popularitet hos den litterära publiken.
Ersättningen för bibliotekslånen bör ej medföra någon
minskning i de nu utgående statsstipendierna till
skönlitterära författare av utmärkt förtjänst.278

������$QDO\V

I SOU 1952:23 byggde man argumentationen om biblioteksersättningen på premissen
att biblioteksutlåningen skadade författarna ekonomiskt. Anledningen till att man intagit
detta synsättet var därför att den förra enmansutredaren (i SOU 1937:18) hade denna
inställningen. Att en biblioteksersättning införts i Norge och Danmark samt att staten
hade råd med det påverkade naturligtvis också kommitténs handlingsutrymme.

Frågan för bokutredningen kom därför istället mer att handla om hur en
biblioteksersättning skulle se ut i praktiken än om den skulle införas överhuvudtaget.
Man argumenterade således för en biblioteksersättning bekostad med statliga medel och
som skulle utbetalas till svenska författare som utlånades på folk- och skolbibliotek.

I bokutredningens förslag argumenterade man vidare för att anslaget till
biblioteksersättningen både skulle knytas till utlåningsfrekvensen men också fördelas
som ett stöd till de författare som hade mest behov av ekonomisk hjälp. Man utgick
alltså inte från ett rent rättsligt tänkande där författarna skulle ersättas individuellt för
varje enskilt bokutlån.

Den här gången blev alltså tesen att staten borde bekosta och införa en
biblioteksersättning utan att sänka övriga statsanslag till författarna. Utredarna
förespråkade alltså att den totala summan från staten till författarna skulle öka.

����)|UIDWWDUQDV�UHDNWLRQ�RFK�lUHQGHWV�YLGDUH�XWYHFNOLQJ

Två år efter att bokutredningens betänkande offentliggjorts så beslutades i 1954 års
riksdag att man skulle bilda en statlig fond, kallad Sveriges författarfond. I enlighet med
bokutredningens förslag så fördelades fondens medel både till enskilda författare
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(författarpenningen) och till stipendier och pensioner (fondens fria del). Ersättningen
utgick till de författare som utlånades på folk- och skolbiblioteken.

Som tidigare nämnts bytte SFF ordförande 1948. Den dåvarande ordföranden Gunnar
Beskow anklagades bl.a. på föreningens höstmöte för att han inte hade bevakat
utredningsdirektiven till bokutredningen. Höstmötet drog så ut på tiden att författarna
var tvungna att ajournera mötet till december för att få utrymme för den viktiga
rapporten om bokutredningen.

Det som retade några i SFF var att när biblioteksersättningen nämndes i direktiven till
utredningen så sades det ingenting om de andra nordiska systemen och man hade därför
ingen möjlighet att förutsätta hur ett eventuellt kommande förslag skulle se ut.
Föreningsmedlemmarna var otåliga och trodde att utredningen skulle komma att dra ut
på tiden. Dessutom ville man att det snarast skulle komma till bokutredningens
kännedom hur den danska och den norska modellen för biblioteksersättning såg ut. Ett
konkret förslag som framfördes inom SFF som ett alternativ till den ursprungliga tanken
på att varje boklånare skulle lösa ett årskort var ett frimärkssystem som också skulle
bekostas av boklånarna själva.279

I september 1948 kom en signal från auktorsrättskommittéen då de i sitt andra
presenterade utkast föreslog att en huvudregel om fri utlåning och uthyrning skulle
kompletteras med en bestämmelse som innebar att regeringen skulle kunna föreskriva
avgiftsbeläggning av sådan verksamhet.280

I och med bokutredningens betänkande 1952 återupptogs den interna debatten inom
SFF. Den här gången var Stellan Arvidsson ordförande i SFF sedan två år tillbaka. Han
var poet och litteraturforskare. Han var dessutom skolman och socialdemokratisk
politiker.281 Han valdes som ordförande utan motkandidat 1950 och kvarstod som
föreningens ordförande ända tills han 1965 avsade sig uppdraget.282

Vid tiden för Arvidssons tillträdande rådde det oro i föreningen. Många antydningar
fanns om att man lastade sittande styrelser för att ärendet med en biblioteksersättning
inte hade blivit löst.283

När bokutredningens betänkande var färdigt skickades det ut på remiss till bl.a. SFF.
Inför föreningens höststämma 1952 då man skulle behandla remissen skrev föreningens
ordförande Stellan Arvidsson en promemoria till medlemmarna. I den framhöll han
olika fördelar med ett avgiftssystem bl.a. att allmänheten fick lära sig att betala "för
andlig spis" samt att rättvisesynpunkten blev starkare framhävd. Ordföranden menade
också att SFF inte kunde "lägga sig i" om staten övertog ett betalningsansvar som
"egentligen" var låntagarnas.284

Styrelsens utkast till remissyttrande diskuterades livligt även ur principiell synvinkel.
Det slutade dock med att man tillstyrkte bokutredningens modell, varvid SFF framhöll
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att ersättningen borde grundas på det högsta av bokutredningens alternativ vilket
innebar fem öre per lån.285

Remisstiden gick ut i december 1952. Författarna ville att en proposition i ärendet
skulle skrivas så fort som möjligt. SFF:s styrelse beslöt att tillsätta en kommitté som
skulle uppvakta regeringen. I mars år 1953 rapporterade Stellan Arvidsson att han varit
hos statsminister Tage Erlander som uppmanat honom att uppvakta riksdagsgrupperna
för att förmå dem till en riksdagsskrivelse i ärendet.286

Ragnar Edenman, bokutredningens ordförande och sedan 1949 statssekreterare på
ecklesiastikdepartementet, var också otålig över att allt gick så sakta och han försökte
också bearbeta de ansvariga.

Enligt uppgifter från Edenman så hade dåvarande ecklesiastikministern fått ett så
otrevligt bemötande från finansministern när det gällde frågan om det statliga anslaget
till biblioteksersättningen, så att han inte vågade ta upp frågan igen!

När Edenmans ständiga uppmaningar till ecklesiastikministern att agera i frågan inte
gav något resultat förklarade Edenman att han då tänkte agera själv, t.ex. direkt hos
statsministern. Det gick ecklesiastikministern med på om han inte sade att han kom från
honom utan gjorde det på eget initiativ.

Edenman gick då direkt till statsminister Erlander, (som också hade varit kulturansvarig
minister). Vad statsministern sade är inte känt men en tid senare kallades Edenman till
finansministern som då var lite mer villig att diskutera hur stort anslag som skulle
avsättas till biblioteksersättningsfonden.287

I februari 1954 framlades ett beslut utifrån propositionen i ärendet. Propositionen följde
i allt väsentligt bokutredningens förslag. Några skillnader var dock att underlaget för
biblioteksersättningen skulle vara lån av svenska medborgares verk för vilka
skyddstiden ännu gällde. Bara hemlån skulle ge ersättning. Frågan om ersättning för
referensexemplar borde utredas av den blivande författarfondens styrelse. Riksdagen
godtog i alla delar regeringens förslag vilket innebar att en del framlagda motioner om
låneavgifter avslogs. Därefter infördes Sveriges författarfond.288

Sveriges författarfond infördes alltså och en styrelse skulle utses av representanter både
från statsmakten och från författarfackligt håll. SFF, Sveriges Ungdomsförfattare-
förening och Minerva fick två representanter vardera. Regeringen utsåg tre
representanter.289

Styrelsen sammanträdde första gången i oktober 1954. Det uppstod genast vissa
motsättningar. En orsak var författarrepresentanternas uppfattning dels att fondens
medel var författarnas, dels att de som företrädare för kåren visste mer om dess villkor
och behov än statsrepresentanterna.290
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Det rådde också diskussioner mellan de olika nordiska författarfacken huruvida den
svenska biblioteksersättningen ansågs som bra eller dålig. I maj 1954 träffades nordiska
författarrådet på ett möte i Köpenhamn. Där blev den svenska ersättningsmodellen
föremål för en häftig debatt. De danska författarna menade att den svenska fördelningen
på individuell ersättning och kollektiv del i sak innebar att man tog (eller stal som man
senare uttryckte det) från de ersättningsberättigade för att ge till de författarna som inte
var så mycket lästa. De svenska författarrepresentanterna försvarade å sin sida den
svenska biblioteksersättningsmodellen och menade att om de inte godkänt den
solidariska delen av fonden hade alternativet blivit att de inte fått någon
biblioteksersättning alls.291

Angående ersättning för referensexemplaren så hade författarfondens styrelse fått i
uppdrag att lösa kravet på ersättning även för dessa verk och från och med 1957 avsattes
en del av fondens medel till ersättning för referensexemplaren.292
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Auktorsrättskommittén tillsattes som tidigare nämnts redan 1938. Dess uppdrag var att
framkomma med ett förslag på en revision av upphovsrättslagstiftningen.293

Först i augusti år 1956 lämnade man sitt betänkande till justitieministern. Förslaget
innehöll en total omstrukturering av auktorsrätten. De gamla lagarna om rätt till litterära
och musikaliska verk (vanligen kallad författarlagen) och lagen om rätt till verk av
bildande konst (även kallad konstverkslagen) skulle föras samman till en gemensam lag.
För den nya lagen introducerades begreppet "upphovsmannarätt". Senare byttes även
detta begreppet ut och man kallade lagen istället för "upphovsrätt".294
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I SOU 1956:25 påpekade auktorsrättskommittén att man i sitt förslag till en ny
upphovsrätt även omfattade upphovsmannens rätt principiellt sett vilket inkluderade
offentlig uthyrning eller utlåning av exemplar.

Mot upphovsmannens anspråk stod dock viktiga kulturella och samhälleliga intressen,
bl.a. så berördes hela den offentliga biblioteksutlåningen av detta. Därför hade man i
auktorsrättskommittén ansett sig tvungna att undersöka huruvida förslagets principiella
ståndpunkt eventuellt borde modifieras på grund av särskilda skäl.

Från utredningens sida gjorde man skillnad mellan utlåning och uthyrning av litterärt
verk. Man gjorde även skillnad mellan förfogandet över litterära och musikaliska
verk.295
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Återigen har jag valt att presentera vad som sägs i utredningen genom att dela in
resonemangen i vissa teman. Den här gången tas följande teman upp:
biblioteksersättningens som en omtvistad fråga, avvägningen mellan upphovsmännens
och samhällets intressen, principiella och praktiska ståndpunkter, fullmakt åt
regeringen, frågan om vilka författare som borde få ersättning samt låntagaravgifter.

���������(Q�RPWYLVWDG�IUnJD

"Frågan om möjligheten att tillgodose författarnas rätt, då deras böcker utlånas vid de
offentliga biblioteken, har varit ett av de mest omtvistade spörsmålen inom den svenska
författarrättsliga diskussionen under senare år".296 Efter detta konstaterande redovisades
för författarnas tidigare uppvaktningar i frågan och statsmaktens behandling av detta i
de tre tidigare utredningarna. Ur praktisk synpunkt hade frågan dock nyligen bragts till
en lösning menade man i SOU 1956:25 varvid man syftade på införandet av Sveriges
författarfond som även fick en presentation.297

Vidare poängterade man från auktorrättskommitténs sida att denna ordning som
genomförts där man infört Sveriges författarfond, hade grundats på allmänna rättvise-
och skälighetsöverväganden. Den ledande synpunkten hade varit att
biblioteksutlåningen utgjorde ett samhälleligt utnyttjande av författarnas verk och därför
var det rimligt att författarna erhöll en skälig gottgörelse från staten menade
utredarna.298

Oavsett att frågan om författarnas rätt vid biblioteksutlåningen sålunda erhållit en
lösning som i praktiken tillgodosåg vad statsmakterna funnit varit rimliga anspråk från
deras sida så ville den här kommittén ändå I|UXWVlWWQLQJVO|VW (min kurs.) pröva på vilket
sätt frågan borde regleras utifrån upphovsmannarättsliga synpunkter.299
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Enligt den gällande lagstiftningen så ägde författarna inte något upphovsmannarättsligt
anspråk att få bestämma över utlåningen av sina böcker.300 Så som förslaget till den nya
upphovsrätten var uppbyggt omfattade det även upphovsmannens principiella rätt över
offentlig uthyrning eller utlåning av exemplar. Mot upphovsmannens anspråk stod dock
viktiga kulturella och samhälleliga intressen, bl.a. berördes här hela den offentliga
biblioteksutlåningen. Därför måste det närmare undersökas huruvida förslagets
principiella ståndpunkt borde modifieras av särskilda skäl enligt kommittén.301

En riktpunkt för kommitténs bedömning angående avvägningen mellan
upphovsmännens och samhällets intressen, hade varit att sådana former för verkets
utnyttjande som ägde större ekonomisk eller praktisk betydelse borde förbehållas
upphovsmännen om inte mycket starka samhällsintressen talade däremot. Därvid borde
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det uppmärksammas att biblioteksutlåningen i våra dagar (1950-talet, min anm.) nått en
sådan omfattning att denna form för utnyttjande blivit en av de allra viktigaste och mest
omfattande menade man i denna utredningen.302

Vidare menade man att upphovsmännen borde honoreras för denna form av utnyttjande
och att det inte kunde anföras något godtagbart skäl mot att författarna i princip erhöll
befogenhet att kräva ersättning för utlåningen. Principiellt riktigast vore därför att
såsom en inskränkning i författarnas rätt stadga att utlåning fick bedrivas fritt men att
författarna ägde rätt till ersättning, d.v.s införa en tvångslicens.303

Samhälleliga och praktiska hänsynstaganden krävde emellertid beaktande i fråga om
den form, i vilken författarnas rätt borde tillgodoses. Om annat icke stadgades så skulle
författarna på grund av huvudregeln i 2§ äga ensamrätt med avseende på
biblioteksutlåningen. Detta skulle alltså innebära att vid bibliotekens bokutlån skulle
biblioteken i varje enskilt fall vara beroende av den enskilde författarens samtycke. Av
flera skäl kunde emellertid uppenbarligen någon sådan ensamrätt icke genomföras.304

Utredarna påpekade att såsom framhållits i 1937 års promemoria så var de
kulturintressen som uppbar biblioteksrörelsen av den väsentliga betydelse, att varje
åtgärd borde undvikas som var ägnad åt att hämma rörelsens fortsatta utveckling. En
ensamrätt skulle otvivelaktigt vålla biblioteken mycket merarbete och framförallt kunna
orsaka icke önskvärda luckor i bokbeståndet ansåg kommittén.305

���������3ULQFLSLHOOD�RFK�SUDNWLVND�VWnQGSXQNWHU

Som redan nämnts ovan så ansåg auktorsrättskommittén att det principiellt riktigaste
vore att såsom en inskränkning i författarnas rätt stadga, att utlåningen fick bedrivas fritt
men att författarna skulle ha rätt till ersättning. Man ansåg alltså egentligen att en
tvångslicens vore principiellt riktigast.

Men sedan man övervägt ett antal praktiska ståndpunkter så ändrades kommitténs
inställning. Utredarna trodde att ett tvångslicenssystem sannolikt skulle leda till
praktiskt taget samma resultat för författarna som den redan genomförda ordningen med
Sveriges författarfond. Eftersom slutresultatet skulle bli detsamma med en tvångslicens
som med den nuvarande biblioteksersättningen så ansåg man att det var mest praktiskt
att behålla den nuvarande lösningen.

Till förmån för ett tvångslicenssystem kunde därför endast åberopas att ur principiella
synpunkter skulle ett sådant system vara riktigare menade utredarna. Att av detta skäl
frångå den nu rådande ordningen kunde emellertid knappast vara lämpligt resonerade
utredarna vidare. Enligt kommitténs mening borde därför förevarande spörsmål alltjämt
regleras så, att biblioteksutlåningen förklarades helt fri och författarna erhöll ersättning
genom statsanslag.306
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303 SOU 1956:25, s. 248-249
304 SOU 1956:25, s. 248
305 SOU 1956:25, s. 248
306 SOU 1956:25, s. 249
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Trots att man förespråkade denna ståndpunkten ville man från kommitténs sida ändå
understryka att denna lösning var betingad av praktiska överväganden och inte innebar
något uppgivande av förslagets principiella ståndpunkt, nämligen att författarna i ett
upphovsmannarättens grundat anspråk på rätt till ersättning för biblioteksutlåningen.307

Genom undantagsregeln i 2§ första stycket, frigavs alltså den offentliga utlåningen av
böcker. Stadgandet innebar att biblioteksutlåningen fick bedrivas utan upphovsmannens
samtycke och utan skyldighet för den som bedriver utlåningen att utgiva ersättning till
upphovsmannen.308

���������)XOOPDNW�nW�UHJHULQJHQ

Enligt kommitténs mening kunde man emellertid inte låta det stanna här. I så fall vore
det att låta en på lång sikt syftande lagstiftningsåtgärd forma sig alltför mycket efter ett
aktuellt arrangemang. En ny revision av de grundläggande principerna på denna
lagstiftnings område kommer inte att väntas på mycket länge, bland annat därför att en
sådan bör ske i nordiskt samarbete. Med hänsyn härtill ansåg kommittén att den nya
lagen borde innehålla en regel som garanterade, att författarnas rättmätiga anspråk på
ersättning skulle tillgodoses även om det nuvarande statsanslaget ej skulle förnyas.309

Kommittén ansåg att en lämplig utväg skulle vara att i lagen inrymma en fullmakt åt
regeringen att utfärda bestämmelser om skyldighet för bibliotekens huvudmän att utgiva
ersättning åt författarna.310

Utredarna skrev också i sitt betänkande att man var väl medveten om att det på
privaträttens område var en ovanlig utväg att låta en del av lagstiftningen anstå tills en
viss yttre förändring i läget eventuellt har inträtt. Därför ville man inte redan nu utforma
bestämmelser i detalj. Skulle det i framtiden bli aktuellt att ta den föreslagna fullmakten
i anspråk, borde bestämmelserna i ämnet meddelas i en av Kungl. Maj:t/Regeringens
utfärdade författningar.311

���������9LOND�I|UIDWWDUH�ERUGH�In�HUVlWWQLQJ"

Frågan om vilka författare som enligt auktorsrättskommittén borde äga rätt till
ersättning samt hur fördelningen av ersättningsbeloppen skulle fördelas dem emellan,
skulle besvaras under hänsynstagande till upphovsmannarättsliga huvudprinciper ansåg
man i betänkandet. I detta sammanhang inställde sig dock frågan huruvida ersättning
borde utgå till alla författare, vilkas böcker utlånades från biblioteken eller stod till
förfogande för utlåning därifrån, utländska författare såväl som svenska diskuterade
utredarna. De menade också att den ordning som man i kommittén syftade på, icke hade
några motsvarigheter i andra länder. Därför avsåg kommittén inte att i sitt förslag
anpassa den svenska rätten till internationell sedvänja på området eller till att uppfylla
våra förpliktelser enligt Bernkonventionen. Till sitt försvar för att man inte tänkte
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uppfylla sina förpliktelser mot Bernkonventionen antydde man att den "icke innehåller
någonting i ämnet".312

Det ersättningssystem som auktorsrättskommittén talade om bottnade i ett elementärt
rättvisekrav, som främst influerats av förhållandena i vårt eget land, menade man.
Utredarna förtydligade sitt resonemang genom att peka på jämförelsen mellan å ena
sidan biblioteksväsendets ofantliga betydelse vår folkbildning, å andra sidan de alltför
blygsamma villkor som erbjuds författarna i ett litet språkområde. "Det framstår därför
som en naturlig åtgärd, att denna fråga löses som en nationell angelägenhet och att
ersättningen begränsas till svenska författare".313

Oron för hur detta skulle kunna förenas med Sveriges förpliktelser till
Bernkonventionen lyste dock igenom i betänkandet. Utredarna lade fram flera argument
som försvar mot eventuell kritik som skulle kunna resas mot deras förslag. Bl.a. menade
man att om det skulle ifrågasättas, om icke en sådan åtskillnad mellan svenska och
utländska författare skulle komma i strid med Bernkonventionens huvudprincip, att
utländska författare skola erhålla samma skydd som inländska, så var det inte säkert att
man gjorde fel från svensk sida. Det var nämligen omtvistat huruvida denna princip var
tillämplig även i fråga om rättigheter ansåg den svenska kommittén. Bernkonventionen
syntes alltså icke utgöra något hinder för att ersättningen begränsades till svenska
författare försökte kommittén övertyga i betänkandet.

Att detta trots allt var en känslig fråga framgick av att man sedan garderade sig med att i
nästa stycke diskutera om inte författare från andra länder skulle kunna erhålla samma
rätt till ersättning om ömsesidigt grundade avtal i ämnet skulle kunna träffas.314

Vidare diskuterade man i SOU 1956:23 huruvida bearbetare och översättare borde äga
rätt till ersättning. Med tanke på litteraturens knappa villkor i ett litet språkområde
ansåg man i kommittén att det även vore önskvärt att förkovra översättarverksamhetens
ekonomi och anseende.315

���������/nQWDJDUDYJLIWHU

I den diskussion, som sedan lång tid förekommit i detta ämne, har även frågan huruvida
en ersättning åt författarna för biblioteksutlåningen borde finansieras genom att
låntagarna betalade avgifter till biblioteken för varje lån, för rätt att låna under en viss
tid eller efter annan liknande grund. Kommittén ville  starkt understryka att detta var en
fråga helt för sig, som man inte hade tagit ställning till.

Frågan om bibliotekens verksamhet borde helt bekostas av det allmänna eller till någon
del med låntagaravgifter, hade inget att skaffa med det här avhandlade problemet
menade utredarna. Vidare ansåg auktorsrättskommittén att det var av vikt att dessa
skilda ämnen hölls isär i den offentliga diskussionen.316
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�������$QDO\V

Tesen i kommitténs betänkande var att den enskilde (svenske) författaren borde få
ersättning för biblioteksutlåningen av sina verk. Huruvida gottgörelsen skulle bekostas
av låntagarna eller med statliga medel ansåg man inte var relevant i detta sammanhanget
och man lyfte alltså ut denna frågan från argumentationen till skillnad från de tidigare
utredningarna.

Själva tanken på att författarna borde få en gottgörelse byggde alltså liksom i de två
tidigare betänkandena på premissen att biblioteksutlåningen skadade författarna
ekonomiskt.

Att man sedan inte argumenterade för en upphovsrättslig ändring hade mera med en
pragmatisk hållning att göra än att man inte ansåg det berättigat. Egentligen menade
man att en upphovsrättslig ändring skulle varit det principiellt riktigaste att göra men
eftersom den nuvarande ordningen med författarpenningen i praktiken ansågs leda till
samma resultat för författarna så accepterade man detta.

Att detta kunde vara till en nackdel för författarna på längre sikt insåg man dock och
därför ville man införa en fullmakt för regeringen att kunna besluta om en tvångslicens i
framtiden.

Att en upphovsrättslig ändring skulle kunnat komma i konflikt med Bernkonventionen
stod också klart även om man i utredningen försökte komma fram med argument om att
så inte var fallet.

�����(Q�Q\�ODJ�WUlGHU�L�NUDIW

Grundprincipen i auktorsrättskommitténs lagförslag var alltså att en författare hade
ensam förfoganderätt till sitt verk. I praktiken trädde dock inte författarnas rättigheter i
kraft fullt ut eftersom man ansåg att en del inskränkningar borde göras i lagen. Genom
en inskränkning i spridningsrätten skulle t.ex. biblioteken fritt få låna ut ett förvärvat
bokexemplar.317

Efter sedvanliga rutiner med proposition och riksdagsbehandling trädde den nya
upphovsrättslagen i kraft den 1 juli 1961.318
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���'LVNXVVLRQ�RFK�VOXWVDWVHU

Som framgått i den här uppsatsen så kan det råda oenighet huruvida en
biblioteksersättning bör finnas eller ej och det kan också råda oenighet om den ska
anses vara en kulturpolitisk eller en upphovsrättslig angelägenhet. I kapitel 2 "Tidigare
forskning" beskrev jag bl.a. Duelunds iakttagelser om hur det på 1990-talet förekommer
olika uppfattningar om hur en biblioteksersättning bör definieras. Det råder olika
uppfattningar såväl mellan EU-länder (t.ex. mellan det kulturpolitiskt förespråkande
Danmark och det upphovsrättsligt förespråkande Tyskland) som inom ett länderna.
(T.ex. inom Holland). Även i Sverige var det mellan 1934 och 1956 oklart om
biblioteksersättningen skulle betraktas som en kulturpolitisk eller en upphovsrättslig
fråga. Därför kom den att utredas flera gånger och under olika departement.

Att frågan om en biblioteksersättning överhuvudtaget kom upp på den politiska
dagordningen berodde enligt Bennich-Björkman på att författarna initierade och drev
frågan. Utan författareföreningens påtryckningar hade frågan aldrig tagits upp i någon
statlig utredning.

En fråga som infunnit sig under arbetet med den här uppsatsen är: Varför valde man
från statsmaktens sida att just på 1930-talet lyssna till SFF:s åsikter och tillsätta en
statlig utredning? Enligt Gehlin hade ju frågan redan diskuterats inom författarkretsar i
alla fall sedan 1919 och författarna hade gjort flera uppvaktningar i ärendet hos
statsmakten. Trots detta hade SFF inte fått något politiskt gehör förrän 1934.

I kapitel 4 "Statens offentliga utredningar, SOU" framgick att staten inte alltid tillsätter
en utredning för att man vill lösa frågan eller tillmötesgå den eller de aktörer som
efterfrågat en utredning. En statlig utredning kan även tillsättas för att man från
regeringens sida vill "kyla ned" en fråga.

På den uppkomna frågan om varför statsmakten 1934 tillsatte en stalig kommitté som
skulle utreda en låntagarlicens tror jag svaret handlar om att man från regeringens sida
ville försöka kyla ned frågan. Som Torstensson visat så satsade staten på
folkbibliotekens verksamhet bl.a. genom att införa statsbidrag samt genom att man
införde en statlig myndighet med uppdrag att granska biblioteken. Redan tidigt på 1900-
talet hade staten insett betydelsen av att det hölls en låg avgift på folkbiblioteken för att
stimulera bokutlåningen och 1930 kom staten med en kungörelse om att det inte fick tas
ut någon avgift alls för bokutlåningen på de statsunderstödda biblioteken. Att man från
statsmaktens sida på allvar skulle överväga en låntagarlicens så snart efter kungörelsen
tycker jag låter osannolikt.

En annan fråga som uppkommit under det här arbetet är: Varför tillsatte man SFF:s
ordförande Marika Stiernstedt som ordförande även i kommittén? I kapitel 4 beskrev
jag hur viktigt valet av ordförande är. Det anses som ett av de viktigaste personvalen
och ett val som ofta debatteras i regeringskansliet före tillsättandet. Hur diskussionerna
gick i regeringskansliet när man beslutade sig för att tillsätta Marika Stiernstedt
ordförandeskapet framgår inte av mitt material. Stiernstedt hade ju alltså själv varit med
och uppvaktat regeringen med SFF:s förslag som hon dessutom varit med och utarbetat.
Genom att bli ordförande i den statliga kommittén kom hon ju att sitta på två stolar
samtidigt.
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Om man som jag, utgår från att utredningen om en låntagarlicens tillsattes för att man
ville kyla ned frågan, så förefaller plötsligt tanken att sätta SFF:s ordförande som ledare
för kommittéarbetet logisk. Förmodligen var statens tanke att låta Stiernstedt själv
komma fram till att författarnas förslag inte borde genomföras. Denna tanken stärks
ytterligare av de uppgifter som Marika Stiernstedt lämnat. Hon menade att hon fick
påtryckningar från politiskt håll där man ville få henne att inse att en låntagarlicens var
en politisk omöjlig väg att gå. Stiernstedt hade några år tidigare dessutom själv talat på
ett nordiskt författarmöte där hon propagerade för att en biblioteksersättning borde
finansieras med allmänna medel och inte låntagaravgifter. Kanske regeringen kände till
detta och visste att hennes inställning till låntagarlicenser var kluven?

Utifrån mitt material i den här studien framgår det att staten lyckades med att få
Stiernstedt på andra tankar. Hon övergav idén med en låntagarlicens eftersom hon insåg
att låntagaravgifter var otänkbara med en socialdemokratisk regering vid makten.
Stiernstedt försökte som kommittéordförande istället att med andra medel försöka
förbättra situationen för SFF:s medlemmar. Bl.a. tog hon i SOU 1935:22 upp förslag på
olika åtgärder som skulle kunna komma författarna tillgodo, t.ex. en karenstid för
bibliotekens bokinköp. Det är också troligt att det var tack vare Marika Stiernstedts
insats som man i slutet av denna utredningen pläderade för en ny utredning som borde
inrikta sig på den upphovsrättsliga aspekten i ärendet. Därmed bäddade man för att
frågan kanske skulle komma att bli tvungen att utredas igen, fast i ett annat
sammanhang.

I kapitel 4 diskuterade jag också att kommittéarbetet inte sker förutsättningslöst utan har
att förhålla sig till samhällsstrukturen samt regeringens vilja. Att personerna som deltar i
en utredning skulle lägga ned mycket arbete i en kommitté för att sedan avge ett förslag
som det inte är troligt att regeringen vill eller har möjlighet att förverkliga är föga
troligt.

Jag tycker mig se spår till anpassning i alla de fyra undersökta SOU-texterna men allra
tydligast framgår det nog i auktorsrättskommitténs betänkande (SOU 1956:25).
Kommittén hade velat se biblioteksersättningen som en upphovsrättighet. De ansåg det
som principiellt riktigast med en sådan lösning. Regeringen och SFF verkade å sin sida
nöjda med den införda ordningen med författarpenning och fondens fria del och det är
väl därför inte så konstigt att auktorsrättskommittén i sitt betänkande inte förespråkade
biblioteksersättningens infogande i upphovsrättslagen även om det var så man från
kommitténs sida egentligen hade velat lösa frågan. Man skrev dock i klartext att man
ansåg sig tvungna att ta hänsyn till praktiska överväganden och därför fick förespråka
att biblioteksutlåningen skulle förklaras fri. Vidare måste dock auktorsrättskommittén
haft ett stort inflytande på Bokutredningen och idén med att införa en s.k.
författarpenning som skulle kopplas samman med bibliotekens bokutlåningsfrekvens
verkar uppenbarligen kommit från auktorsrättskommittén.

I avsnittet "Metod och material" beskrev jag hur offentligt beslutsfattande inte är
resultatet av ett enstaka beslutstillfälle utan att det i själva verket är resultatet av en lång
process. Varje beslut föregås av en mängd handlingar, händelser och muntlig
kommunikation som inte avspeglas i texter. Den LQIRUPHOOD�GHOHQ av beslutsprocessen
med diskussioner i regeringskansliet med såväl interna som externa intressenter är ett
för allmänheten dolt skede.
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Naturligtvis kan man inte låta bli att undra hur den LQIRUPHOOD�GHOHQ i det här ärendet har
sett ut och hur stor betydelse den har haft! Hur löd t.ex. diskussionerna mellan SFF:s
ordförande Hemming-Sjöberg och enmansutredaren Himmelstrand? Båda två var
juridiskt utbildade och det är väl inte helt omöjligt att de känt varandra sedan tidigare?
Kanske hade de rentav en god relation med varandra? Det borde uppenbarligen varit
lättare för SFF:s ordförande att diskutera lagaspekter två jurister emellan än om SFF
valt någon icke juridikutbildad ordförande som skulle driva frågan. Det borde också
varit lättare för Hemming-Sjöberg att övertyga HQ person med sina argument än om
utredningen bestått av flera ledamöter och dessutom om den i sin tur hade innehållit
representanter för folkbildningen. Det är också intressant att konstatera att det var i och
med Himmelstrands betänkande som statens uppfattning i frågan ändrades. Tidigare var
det inte självklart för staten att bokutlåningen ledde till minskad bokförsäljning. Nu blev
det plötsligt en självklarhet att så var fallet och det ifrågasattes inte längre om det
verkligen var på det sättet. Frågan för staten var plötsligt inte RP författarna skulle få en
"gottgörelse" utan istället KXU den skulle se ut i praktiken!

Vidare undrar man också hur relationen mellan SFF:s två socialdemokratiska
ordföranden Fredrik Ström och Stellan Arvidsson och regeringen såg ut och vilken
betydelse de har haft för ärendets utveckling. Under Ströms ordförandeskap
uppvaktades ecklesiastikministern och frågan om en biblioteksersättning kom att tas
upp i Bokutredningen. Under Arvidssons ordförandeperiod inrättades Sveriges
författarfond. Vilken betydelse hade det att SFF hade socialdemokratiska ordföranden
under den här tiden? Innebar det att SFF fick ett större inflytande att påverka så att det
infördes en biblioteksersättning? Eller innebar det att regeringen å sin sida fick större
makt att på sina villkor ordna en lösning som SFF kunde acceptera och därmed försöka
få ett slut på hela ärendet?

I början av den här uppsatsen ställdes en del frågor som jag nu ska svara på. Den första
frågan löd:

9DUI|U�EHVO|W�VWDWHQ�DWW�JH�I|UIDWWDUQD�HNRQRPLVN�HUVlWWQLQJ�I|U
ELEOLRWHNVXWOnQLQJHQ"

Det var flera faktorer som bidrog till att staten beslöt införa författarpenningen:
o argumentet att biblioteksutlåningen skadade författarna vann i kraft
o författarna var en stark opinionsbildare
o gynnsammare ekonomiskt och politiskt klimat

För det första hade alltså författarnas argument om att biblioteksutlåningen skadade dem
vunnit i kraft. Detta argumentet ifrågasattes inte längre från statens sida. (Det var bara
folkbildningsförbunden som helt avvisade argumentet och hävdade motsatsen, nämligen
att bibliotekens verksamhet gynnade författarna).

För det andra hade författarna en stark opinionsbildande roll i samhället och precis som
Bennich-Björkman hävdat så var man från statsmaktens sida medveten om det och ville
hålla sig på god fot med författarna.

För det tredje hade det ekonomiska och politiska klimatet ändrats och var mer gynnsamt
vid tidpunkten för införandet av Sveriges författarfond. Staten ansåg sig alltså att ha råd
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att stå för kostnaden av en författarpenning vilket verkade vara själva
grundförutsättningen för att staten gick med på en biblioteksersättning. Låntagaravgifter
sågs aldrig som något alternativ från statens sida.

9DUI|U�WRJ�GHW����nU�IUDP�WLOO�HWW�DYJ|UDQGH"

Under arbetets gång med den här uppsatsen har jag förstått att det inte är ovanligt att det
kan ta 20 år för statsmaktens kvarnar att mala. Att det tog 20 år i just den här frågan
hänger delvis ihop med att ärendet berörde två olika politiska sakområden: både det
kulturpolitiska och det juridiska. Detta gjorde att frågan komplicerades och behövde
utredas under olika departement. Att ändra premissen i frågan tog däremot inte så lång
tid. Redan 1937 hade författarnas skadeståndsargument vunnit i kraft. Hur staten skulle
åtgärda det var däremot inte fastställt och det var denna processen liksom det rätta
ekonomiska och politiska klimatet som behövde väntas in.

9DUI|U�EOHY�GHW�LQJHQ�XSSKRYVUlWWVOLJ�O|VQLQJ"

Statsmakten hoppades nog att med införandet av Sveriges författarfond så skulle frågan
äntligen kunna lösas och så blev det delvis också. (Diskussionen mellan författarna och
staten ändrades till att istället handla om anslagets storlek och vilken öressumma
författarpenningens grundmultipel skulle bestå av). Att ändra lagstiftningen på det sättet
att det skulle ge författarna kontrollrätt att bestämma över om deras verk fick lånas ut
eller inte på biblioteken skulle förmodligen inte vunnit gehör hos staten eftersom det
skulle vara ett hinder för folkbildningen samt avsevärt öka bibliotekens arbetsbörda. Att
folkbildningen fortfarande prioriterades av staten framgick bl.a. av att man till varje pris
ville förhindra att bokutlåningen skulle bli avgiftsbelagd för låntagaren. En
upphovsrättslig lösning på frågan skulle också kunnat vålla en del oönskade effekter.
Det skulle bl.a. inneburit att man inte kunde göra någon skillnad på folk- och
skolbibliotekens bokutlåning och de vetenskapliga bibliotekens. Man riskerade också att
komma i konflikt med de övriga länderna som ingick i Bernkonventionen om man via
upphovsrätten gav de svenska författarna ersättning men inte de utländska.

9DUI|U�nWHUNRP�IUnJDQ�L�IOHUD�XWUHGQLQJDU�RFK�L�ROLND�GHSDUWHPHQW"

Svaret på detta har redan nämnts ovan, nämligen att frågan tangerade två olika politiska
sakområden och därför krävde politisk behandling under olika departement. Svaret är
också att SFF hela tiden pressade statsmakten och tog initiativ till att ärendet kom upp i
flera utredningar. Utan SFF:s ständiga påverkan hade frågan inte behandlats i så många
utredningar.

9LOND�DUJXPHQW�IUDPI|UGH�VWDWHQ�L�IUnJDQ�RP�HQ�ELEOLRWHNVHUVlWWQLQJ"

I den första utredningen hävdade man i den statliga utredningen att det inte gick att
bevisa huruvida biblioteken skadade eller hjälpte författarna. Efter den första
utredningen ändrades emellertid statens argument till ett godtagande av författarnas
skadeståndsargument. I de statliga utredningarna menade man nu istället att
bokutlåningen skadade författarna ekonomiskt Sn�NRUW�VLNW men att det gynnade dem Sn
OnQJ�VLNW eftersom biblioteken bidrog till att öka allmänhetens efterfrågan på böcker.
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9LOND�DUJXPHQW�HPRW�HQ�ELEOLRWHNVHUVlWWQLQJ�IDQQV�YLG�lUHQGHWV�E|UMDQ�VRP�LQWH
IDQQV�VHGDQ"

Svaret hänger ihop med svaren på frågorna ovan. Först behövde författarnas argument
vinna i kraft hos statsmakten vilket de gjorde från och med 1937 års utredning. Sedan
var det den praktiska frågan som behövde lösas. När man funnit hur lösningen skulle gå
till i praktiken och funnit att staten hade råd att stå för kostnaden då fanns det inga skäl
kvar för staten att inte genomföra en biblioteksersättning.

9DUI|U�XWIRUPDGHV�I|UIDWWDUSHQQLQJHQ�Sn�GHW�VlWWHW��DWW�GHQ�EDUD�JlOOHU�YLVVD
I|UIDWWDUH�VRP�XWOnQDV�Sn�HQ�YLVV�W\S�DY�ELEOLRWHN"

Bennich-Björkman menade att utformandet av författarfonden var ett "eko" på de
organiserade författarnas agerande vilket stämmer. Redan i SOU 1935:22 står det
uttryckligen att det aldrig kommer att bli aktuellt för staten att ge de författare
gottgörelse som aldrig begärt det. SFF:s medlemmar, som fanns representerade på folk-
och skolbiblioteken, var nöjda med att författarpenningen utbetalades till författarna på
dessa bibliotek. Dessutom var det redan i SFF:s förslag från 1930-talet en åtskillnad på
folk- och skolbiblioteken gentemot de vetenskapliga och specialbiblioteken. Inte heller
Minerva, som representerade de populärvetenskapliga författarna, verkade ha några
större invändningar mot detta arrangemang. Författarpenningens utformande hänger
alltså ihop med att det var en viss kategori författare som agerade för införandet av den.

Efter att ha svarat på dessa frågor ska jag till sist presentera en del slutsatser som man
kan dra utifrån den här undersökningen.

En slutsats blir att frågan om en biblioteksersättning först och främst verkar vara en
angelägen fråga för de skönlitterära författarna. Enligt Bennich-Björkman var det
budskapsförfattarna, vilka hade svårare att försörja sig på sin bokförsäljning än vad de
populärlitterära författarna hade, som i första hand var de som drev frågan i Sverige.
Duelund poängterar också att biblioteksersättningen även i Danmark är mer angelägen
för de skönlitterära författarna än för fackförfattarna. Fackförfattarna har ofta
anställningar och är därmed inte lika beroende av inkomsten från en biblioteksersättning
än vad de skönlitterära författarna är. Att biblioteksersättningar införts visar också på att
författare som grupp verkar ha eller åtminstone har haft ett relativt stort inflytande på
politiken. Ett intryck som bekräftas både av Bennich-Björkman och av Vestheims
kommentarer angående de norska författarnas inflytande på den norska politiken.

En annan slutsats blir att de nordiska länderna (utom Island) på många sätt har följt en
likartad politisk tradition på det här området. Bl.a. så samarbetade de och inrättade i
stort sett likartade upphovsrättslagar vilket framgick i kapitel 3 om upphovsrätten. De
nordiska länderna var också tidiga med att inrätta biblioteksersättningar, speciellt
Danmark som var det första landet i världen. (Modellen för hur man ansåg hur en
biblioteksersättning skulle se ut i praktiken skilde sig dock åt länderna emellan).
Ytterligare likheter som framkommit är synen på folkbiblioteken. Folkbiblioteken och
den avgiftsfria bokutlåningen har haft en speciell betydelse för statsmakten vilket både
Torstensson och Vestheim har kunnat visa. Kombinationen folkbibliotek och gratis
bokutlåning har i dessa länder prioriterats på grund av statsmaktens intresse för
folkbildning och demokrati.
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Det har även visat sig i den här studien att den svenska statsmakten via
biblioteksersättningen ville stödja de VYHQVND författarna. Enligt Duelund ville man i
Danmark stödja de GDQVND författarna och den holländska staten ville stödja de
KROOlQGVND författarna. Anledningen var att man ansåg det som en kulturpolitisk viktig
fråga att stödja de inhemska författarna eftersom man tillhörde ett litet språkområde.
Detta verkar vara ett vanligt resonemang i länder som tillhör små språkområden. Utifrån
Vestheims forskning framgår det även att det var så man resonerade när man införde
inköpsordningen i Norge 1965. Jag misstänker att man även förde sådana resonemang
vid inrättandet av en biblioteksersättning i Norge men det är inget som jag har kunnat
belägga i den här studien.

En annan slutsats är att argumenten i debatten angående biblioteksersättningen verkar
tidlösa. De argument som vid sekelskiftet 2000 förekommit i den franska debatten
känns igen från den debatt vi hade i Sverige på 1930-talet! Liksom man gjorde i den
första statliga utredningen (SOU 1935:22), så ifrågasätter även Poissenot
grundpremissen i påståendet om att det är bibliotekens bokutlåning som är orsaken till
en minskad (eller stagnerad) bokförsäljning men ingen verkar kunna bevisa hur det
egentligen är med den saken.

Slutligen kan man konstatera att frågan om en biblioteksersättning hänger ihop med
många andra frågor och att olika parter har olika intressen av hur den utformas. Hur den
utformas får dock betydelse för biblioteken och låntagarna.
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Som jag nämnde i inledningen på den här uppsatsen så är detta ämnet ett outforskat
område och här finns mycket kvar att undersöka. Därför har det varit en av
svårigheterna med den här uppsatsen att behöva begränsa materialet. Det finns nämligen
många källor kvar att ösa ur! T.ex. hade man kunnat fördjupa studiet både av
författarnas interna diskussioner samt statens.

Mitt material har ju huvudsakligen bestått av de fyra SOU-texterna, Gehlins bok samt
den tidigare forskningen. Via Gehlins bok kan man få ytterligare tips till texter att
studera för den som vill fördjupa sig. T.ex. så hänvisas man till Björn Juhléns bok som
mer detaljerat beskriver "stormen kring tvåkronan". När det gäller den statliga
diskussionen återstår motioner, propositioner, remissyttranden och
riksdagsbehandlingar att eventuellt studera närmare.

Dessutom bör man inte glömma allt äldre material som återstår i form av dagstidningar
samt fackpress såsom "Författaren" och "Biblioteksbladet" från den här tiden. Vilken
syn på biblioteksersättningen framgår i dessa? Dagstidningar kan vara särskilt
intressanta att studera med tanke på att det ger en bild av vilken information
allmänheten fick av frågan.

En annan idé är att förlänga tidsperioden och studera frågans utveckling fram till våra
dagar. Frågan om en biblioteksersättning är som framgått fortfarande aktuell. I Danmark
togs biblioteksersättningen bort tidigare i år (2002) när det blev regeringsskifte. I
Frankrike har frågan varit aktuell de senaste åren med diskussioner som pågått och nya
intresseorganisationer som har bildats. Det vore med andra ord mycket intressant att
förlänga studiet fram till våra dagar. Speciellt med tanke på att vi nu dessutom står inför
en förändring av upphovsrättslagstiftningen på grund av EU.

Förutom att studera den nationella diskussionen skulle man även kunna utöka studiet till
att behandla den överstatliga nivån. Hur har diskussionerna kring författarna,
biblioteken och upphovsrätten förts på EU-nivå?

Ytterligare en aspekt som man skulle kunna utforska är jämförandet av
biblioteksersättningsfrågan i Sverige och något annat land, t.ex. Danmark eller
Frankrike.

Detta var bara några exempel på vad man skulle kunna undersöka. Det finns säkert fler
infallsvinklar än vad som kommit upp här.
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Den här uppsatsen handlar om framväxten av en svensk biblioteksersättning.
Uppsatsens syfte är att belysa hur frågan om en biblioteksersättning har diskuterats på
framförallt en nationell statlig politisk nivå. Syftet är också att låta de aktörer och
strukturer som bidragit till ärendets förlopp framträda. Det är främst vad som skett från
det att biblioteksersättningen kom upp på den politiska dagordningen år 1934 fram till
att betänkandet om upphovsrättsreformen kom år 1956 som behandlas.

Den metod som använts är en kombination av samhällsvetenskaplig textanalys och
historisk metod. Huvudmaterialet består av fyra SOU-texter och )ORGHQ�RFK�YLUYODUQD
av Gehlin.

En viktig frågeställning i studien har varit varför det gick 20 år från det att
biblioteksersättningen första gången var uppe i en statlig utredning fram till dess att
författarpenningen infördes i samband med att Sveriges författarfond inrättades år 1954.
En annan fråga har varit varför författarpenningen bara gäller de författare som utlånas
på folk- och skolbibliotek och t.ex. inte utbetalas till de författare som utlånas på de
vetenskapliga biblioteken. Sammanlagt har sju frågor ställts och besvarats.

I uppsatsen konstateras att frågan om en biblioteksersättning komplicerats eftersom den
berört två olika politiska sakområden, det kulturpolitiska och det juridiska. Det är också
en orsak till varför frågan tagits upp i så många utredningar. Det konstateras också att
det är på grund av Sveriges författareförenings påtryckningar som frågan
överhuvudtaget kom att utredas.

Anledningen till att en biblioteksersättning infördes på 1950-talet var bl.a. att
författarnas argument om att biblioteksutlåningen skadade dem ekonomiskt hade vunnit
gehör hos statsmakten. Detta i kombination med att statens ekonomi kunde tillåtas att
bekosta en biblioteksersättning till författarna bäddade för genomförandet av
författarpenningen. Genom detta arrangemang kunde staten förbättra de svenska
författarnas ekonomi vilket man från statens sida ansåg vara angeläget eftersom de
svenska författarna verkade i ett litet språkområde och därmed hade sämre möjligheter
att försörja sig på marknadsmässiga villkor än vad deras kollegor från större
språkområden hade.

Genom författarpenningen kunde man alltså skapa vissa restriktioner som hade varit
svårare om inte omöjliga att genomföra med en upphovsrättslagstiftning. Förutom att
man kunde välja att enbart ersätta svenska författare kunde man också välja att enbart
ersätta de författare vars verk utlånades på folk- och skolbibliotek. Denna lösningen
byggde i sin tur på de idéer som de organiserade författarna, framförallt de skönlitterära
författare som företrädde den s.k. seriösa litteraturen, själva hade kommit fram till.
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