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förfarande eftersomdet är just distinktionerna och
den terminologiska exaktheten somärhans huvud-
ärende. Han vill bygga en stabil grund att stå på
ochutvecklar sina analytiska resonemang i alltmer
komplexitetsmedveten riktning. Men när det som
är konsensusgrundade självklarheter omformule-
ras med en specificerande teknisk terminologi lig-
ger det löjeväckande oroande nära. Det är en risk
som vi alla humanvetare löper när vi utarbetar de-
taljerade tekniska apparater för att diskutera este-
tiska föremål och till exempel deras inbördes rela-
tioner. Men det tillhör också det goda vetenskap-
liga omdömet att gå förbi truismerna och avstå från
de mindre relevanta exkurserna.
Elleströms tolkningar har det gemensamt att de

alltid är utförda i sträng överensstämmelsemed in-
tentionerna och därtill är de exakta och i allt vä-
sentligt övertygande. Att de kan uppfattas som as-
ketiska hör till sakens natur – det är den visuella
ikoniciteten som står i centrum för interpretens
intresse. Likväl är det alltså så att vissa tolkningar
framstår som långtmer givande än andra, vilket be-
ror på den enskilda lyriska textens estetiska egen-
skaper, eller med Elleströms terminologi, den en-
skilda lyriska textens semiotiskamodalitet. Rör det
sig om en påfallande multimodal dikt, samspelet
mellan symboliska, ikoniska och indexikala teck-
enfunktioner, blir också explikationen mycket gi-
vande. Men det förekommer även korta, substan-
tiella analysermed ett prövande, öppet anslag vilka
inte i första hand demonstrerar den teoretiskamo-
dellens förträfflighet, utan snarast visar Elleströms
obestridliga sensibilitet och skarpsinne som dikt-
tolkare (se exempelvis analysen av Tommy Olofs-
sons dikt ”Radfall”).

HåkanMöller

Anna Gunder, Garanterade författare. Om biblio
teksersättningen och den garanterade författarpen
ningen 1972–2010 (Skrifter utgivna avAvdelningen
för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga
institutionen iUppsala, 63). Avdelningen för litte-
ratursociologi, Uppsala universitet. Uppsala 2012.

Pengar är något som påverkar de flesta författare.
Försörjning ger möjligheter att skriva och tid att
tänka. Det är ett nödvändigt ont även för den för-
fattare som kan leva mycket enkelt. I litteraturve-
tenskapliga studier finns detmånga exempel på hur
de ekonomiska villkoren påverkar även den för-

fattare som gör allt för att sky marknaden och allt
vad kommersiellt tänkande heter. I Litteraturut-
redningen från 2012 visas tydligt att de skönlitte-
rära författarnas inkomster ligger en bra bit under
medelinkomsten för befolkningen i sin helhet.Att
det är svårt att försörja sig som författare är knap-
past någon överraskning, men utredningen pekar
också på hur viktiga olika slags inkomster är, och
för de allra flesta författare utgör royalty för utgi-
ven bok endast en liten del av försörjningen (Lä
sandets kultur– slutbetänkande avLitteraturutred
ningen, SOU 2012:65, s. 152 ff ).
Trots pengars betydelse för litteraturen och för-

fattarna finns det få vetenskapliga studier som be-
lyser författarförsörjning generellt, ävenomdet se-
dan några år i Uppsala finns ett profilområde för
forskning inomämnet: FIFFI, Författarförsörjning
och författaridentitet i Sverige, ca 1810–2010. Den
föreliggande studien är genomförd ochpublicerad
inom ramen för detta område, och med sina cirka
120 sidor (exkl. förordochbilagor) kandenbeskri-
vas som ett grundarbete.
Garanterade författare är en noggrann genom-

gång av garanterad författarpenning (sedan 2011
kallad särskild författarpenning) vad avser syste-
mets utformning och fördelning, ekonomiska sum-
mor, de författare som uppburit stödet, samt de-
ras produktivitet, uppmärksamhet och populari-
tet. Systemet för garanterad författarpenning in-
fördes 1972 och sedan dess har närmare 500 för-
fattare uppburit stödet.Det finansieras genomden
statliga biblioteksersättningen, sombetalas till Sve-
riges Författarfond för att därefter fördelas i olika
ersättningar, stöd och stipendier. I vissa samman-
hangbetonas det att biblioteksersättningenbör ses
somen ersättning för en inskränkning av upphovs-
rätten (i det att biblioteken lånar ut författarnas
böcker gratis), men i andra framhålls det istället
att det rör sig om ett slags kulturstöd till litterära
upphovsmakare.
Syftet med Garanterade författare är ”att ana-

lysera hur den garanterade/särskilda författarpen-
ningen fungerar, särskilt då med avseende på vilka
effekter denkanha för den litterära kulturen” (s. 4).
Undersökningen avser i vissmånprocessen fram till
beviljande,men fokus ligger på den grupp somhar
tilldelats stödet.Detta sker genomengranskning av
fyra områden: hurmycket innehavarnahar publice-
rat (produktivitet), vilka stipendier de har tilldelats
(stipendiekarriär), vilka litterära priser de har fått
(prisframgångar) samt hur mycket deras verk har
lånats på svenska folkbibliotek (lånepopularitet).
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Boken inledsmed ett förord av Johan Svedjedal
somöversiktligt sätter in den garanterade författar-
penningen i ett historiskt, kulturpolitiskt och so-
cialt sammanhang. Detta följs upp av Gunders in-
ledning, som kort går igenom betydelsen av olika
slags stipendier, ersättningar och andra inkomster
för kreativ verksamhet. Den första halvan av stu-
dien utgörs sedan av bakgrund och en genomgång
av systemet, dels biblioteksersättningen och dels
den garanterade författarpenningen. Detta är den
första större undersökningen av de statliga ersätt-
ningarna till författare och som sådan mycket be-
tydelsefull. Den ger dels en god överblick av syste-
met, dels en noggrann och detaljerad genomgång
av regler, summor och praxis. Gunders studie må
vara liten till omfånget, men hon hinner ändå vara
nyanserad och geflera intressanta vinklar på ämnet.
Den andra halvan av undersökningen utgörs

av olika aspekter av den garanterade författarpen-
ningen. Det är också i denna del som det blir rik-
tigt intressant och där Gunder kan uppvisa vik-
tiga resultat –och inteminst belägga ofta förekom-
mande påståenden. Till att börjamed visar hennes
analys av ålder och kön på tydliga strukturer. Att
många tilldelas garanterad författarpenning vid re-
lativt sett hög ålder beror givetvis på kravet attman
måste ha publicerat ett flertal böcker samt även på
att man vanligenmåste ha tilldelats flera andra sti-
pendier.När det gäller kön är det påtagligt attmän
i högre gradhar beviljats den garanterade författar-
penningen änkvinnor.Gunder ställer också frågan
omdet står i proportion till hur bokmarknadenoch
bokutgivningen ser ut i sin helhet, något som ty-
värr inte går att besvara.
I en genomgång av biblioteksersättningens

struktur och vilka typer av pengar som kommer in
till Författarfonden kan Gunder visa att det ofta
upprepade påståendet att publikmässigt fram-
gångsrika författare sponsrar mindre lästa förfat-
tare måste nyanseras. Hon visar hur få författare
det är som berörs av avtrappningsregeln, och där-
med inte får betalt för alla sina utlån, och hur liten
andel av Författarfondens fria del somhärstammar
fråndenna grupp författares utlån.Dessutom, kon-
staterarGunder, får deminst framgångsrika förfat-
tarna inte ersättning alls, och dessa pengar utgör
cirka en sjättedel av fondens fria del. Beroende på
omman ser systemet somen individuell ersättning
eller som ett kollektivt stöd till författare kanman
uppfatta fördelningen som mer eller mindre rätt-
vis.Gunder visar även att den ekonomiska betydel-
sen av den garanterade författarpenningen varierar

mellan olika författare beroendepåderas samman-
tagna inkomst.
Den garanterade författarpenningen är en om-

debatterad del av den svenska kulturpolitiken och
har ett flertal gånger kritiserats för att ge för liten –
eller ingen – effekt, för att gå till fel författare och
för att påverka det kreativa skapandet negativt. En
viktig del av denna studie utgörs därför av enutred-
ning av i vilken grad dessa påståenden är berätti-
gade eller bara ideologiskt grundade. SomGunder
konstaterar gör polemiken författarna antingen till
tiggare eller till lyxlirare. Tiggare innan de får den
garanterade författarpenningen och giriga högin-
komsttagare när de haft stödet en tid. I samman-
hanget påstås också å ena sidan att det finns en risk
att författarna blir för beroende av staten, och å
andra sidan att ett mer merkantilt system borde
råda där endastmarknadsförfattare har existensbe-
rättigande. Upprepats har frågor som: får rätt för-
fattare garanterad författarpenning? Vems pengar
är det som fördelas och är systemet ett bra sätt att
använda pengarna på? Det är i relation till denna
kritik som Gunders studie blir riktigt intressant
och användbar. Bland annat kanhonbestrida upp-
fattningen att systemet bidrar till att författare blir
inaktiva eller improduktiva. Genom en noggrann
stickprovsanalys visarGunder att de allra flesta för-
fattarna med garanterad författarpenning förblir
litterärt aktiva. De få författare som inte publice-
rat sig i bokform särskilt ofta har i de flesta fall varit
litterärt aktiva på annat sätt: genom att skriva dra-
matik, hålla föredrag eller vara aktiva i författaror-
ganisationer. Produktiviteten mellan olika förfat-
tare skiljer sig kraftigt, och särskilt barn- och ung-
domsförfattare och översättare publicerar sig ofta.
Gunder kan dock visa att den garanterade förfat-
tarpenningen inte inverkarmenligt på den fortsatta
produktionen. En del författare ger ut färre titlar
sedande fått stödet och andra fler,men sammanta-
get finns det inte någon entydig bild av hur det på-
verkar produktiviteten.Här är ocksåGunder tydlig
med att påpeka att stödet kan ge författaremöjlig-
het att vara mer eftertänksamma, skriva långsam-
mare och slippa behövaha enmarknad i åtanke, vil-
ket sannolikt kan få betydelse för produktionstak-
ten, men också kvaliteten. Produktionstakt fram-
står som ett ganska fyrkantigt sätt att betrakta lit-
terärt skapande på, men det är viktig kunskap som
Gunder har tagit fram och den kan komma att få
konsekvenser för synen på stöd till författare.
Nästa fråga som Gunder analyserar är påståen-

det att det inte finns något allmänintresse att läsa
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de författare som tilldelats den garanterade förfat-
tarpenningen.Gunder undersöker detta genomatt
studera utlåningen på svenska folkbibliotek. Det
rör sig om noggrant analyserade siffror och statis-
tik, men här hade jag gärna sett en fördjupad dis-
kussion kring faktorer som påverkar generellt, ex-
empelvis konsekvenserna av bibliotekens omstruk-
tureringar under den undersökta perioden. Detta
hänger samman med den främsta invändningen
mot Garanterade författare, att den inte fullföljer
analyser som skulle kunna vidga perspektiven ytter-
ligare. Det finns många frågor kvar att ställa eller
utreda, vilket också Gunder själv påpekar vid flera
tillfällen. Studien innehåller flera brasklappar om
att det rör sig om en liten undersökning, och där-
med kanman inte kritisera dessa val; ibland räcker
helt enkelt inte tid och resurser till för att ställa alla
de frågor vi skulle vilja som forskare. Samtidigt kan
jag inte låta bli att önska att studien hade fått ta
ett steg till, kompletterats med intervjuer och lå-
tit vissa större frågor ta plats i analyserna. Det blir
helt enkelt lite för mycket siffror och statistik och
för lite utrymme att komplicera frågorna. I gen-
gäld kanske jag ska hoppas att Gunder får möjlig-
het att följa upp denna undersökning med ett mer
omfattande arbete.

Ann Steiner

Karl Berglund, Deckarboomen under lupp. Statis
tiska perspektiv på svensk kriminallitteratur 1977–
2010 (Skrifter utgivna avAvdelningen för litteratur-
sociologi vidLitteraturvetenskapliga institutionen
iUppsala, 64).Avdelningen för litteratursociologi,
Uppsala universitet. Uppsala 2013.

I sitt pågående avhandlingsprojekt om svensk kri-
minallitteratur i skiftetmellan 1900-tal och 2000-
tal har Karl Berglund samlat en stor mängd statis-
tik om utgivning, försäljning och biblioteksutlå-
ning av deckare i Sverige 1977–2010.Det har blivit
såmycket data attBerglundkunna göra enbok som
helt och hållet ägnas att presentera, kommentera
och analysera den svenska deckarboomen. Detta
material ska enligt författaren ligga till grund för
det fortsatta avhandlingsarbetet.
Texter sombygger på statistisktmaterial kan vara

mördande tråkig sifferexercis i fel händer. Det krä-
ver sin skribent att levandegöra ett i sig dött siffer-
material. Berglundhar förmågan attmed lätt hand,
men samtidigtmycket precist, i löpande text återge,

kommentera och förklara vad som berättas i bo-
kens inte mindre än 99 tabeller och diagram. Det
finns alltsåmycket att fördjupa sig i för siffernördar
och tabellbitare, men för personer med tendenser
till dyskalkyli är det möjligt att följa ordens snits-
lade bana genomden grafiska framställningenmed
full behållning. På bara ett ställe blir jag förvirrad
av hur texten talar om försäljningens topp 10-lis-
tor varvat med topp 40-listor, intill en tabell över
topp 40-listornas deckarförfattare (80). Jag för-
står att Berglund velat undvika att tynga framställ-
ningen med tabeller och stoppat undan det mesta
i bilagor. Men här hade framställningen tjänat på
att förtydligas och att även tabellC43 hade fått ut-
rymme bredvid tabell 4.
För den särskilt intresserade finns även en ut-

märkt metodbeskrivning, med vars hjälp läsaren
kan ta ställning till hur Berglund gjort avgräns-
ningar och definitioner. Man kan sedan välja att
inte instämma i hans bevekelsegrunder, men det
är i alla fall på ett mycket tydligt sätt redovisat hur
exempelvis fördelningen av deckarutgivande för-
lag gjorts i fem grupper (18f ). Grupperingen har
gjorts på grundval av såväl storleken på förlagens
utgivning som inriktningen i utgivningen som om
de är förlag i egentlig mening. Utan att kunna ge
något förslag till hur en annankategorisering skulle
se ut för att ge en heltäckande återgivning av deck-
arförlagen och -utgivarna, kan man ändå konsta-
tera att grupperna är sammansatta efter olika prin-
ciper. Även diskussionen kring variablerna för att
sålla fram demest framgångsrika författarna är fö-
redömligt noggrann (52f ), och en möjlig diskus-
sion om alla de fem variablerna är oavhängiga var-
andra undanröjs genom en tydlig redovisning av
kriteriernas uppfyllande i bilagans tabeller.
Från bokensmetodavsnitt kanman även hämta

konstaterandet att det är nödvändigt att använda
olika källor för att sammanställa heltäckande bok-
statistik. Berglund visar att Nationalbibliografin
är otillräcklig för studier av genreavgränsade delar
av den svenska bokutgivningen. Detta är visserli-
gen sagt av andra före honom, men det förtjänar
att göras om igen.MedBerglunds aktuella genom-
gång somunderlag finns förutsättningar att föra en
mer principiell diskussionomvilken sorts nationell
bok- och bokmarknadsstatistik det finns behov av
i Sverige och hur tillgängliga datakällor kan tjäna
till att skapa sådan statistik.
Berglund redovisar inledningsvis en rad frågor

somhan avser att besvara i boken.Hurmångadeck-
are publiceras i Sverige årligen? Hur mycket har


