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Texten gäller endast de delar som omfattar litteratur och författare. 

Den text nedan som är skriven i fet stil är raka citat ur remissen av kulturplanen. 

Texten i övrigt är yttrande, förslag och kommentarer. 

  

Kronoberg ska vara ledande i arbetet med yttrandefrihet och infrastrukturen 

för litteratur och läsfrämjande ska stärkas 

I begreppet infrastruktur ligger att det är något fast, beständigt, vilket är något helt annat än 

projekt, för alla projekt har en sak gemensam, de ska avslutas. Därför är det viktigt att alla 

åtgärder inom litteraturens område har permanent karaktär. Villkor och förutsättningar ska 

vara kända för alla och gälla under lång tid. 

 

Kronobergs län bär på ett rikt litterärt arv och värnandet av det fria ordet har en 

särskilt stark ställning i länet. 

Att det litterära arvet är rikt kan så vara, men detta märks sällan i det löpande kulturlivet, få 

författare lyfts fram. Av de 152 professionella författare, som sedan cirka 1750-talet har 

varit verksamma i länet och som kan kallas för Kronobergsförfattare, är det få som 

uppmärksammas, ett par stycken, det är allt. (Antalet författare enligt uppgift från 

Stadsbiblioteket i Växjö, Ella Styf.) 

 

Många skriver i Kronoberg och länet har flest bibliotek per invånare i landet.  



Det är få som skriver i länet idag, av Sveriges skönlitterära författare är den knappt 1% som 

bor och är verksamma i länet, som har cirka 2% av befolkningen. Vi är således hälften så 

många författare som vi borde vara om texten ska ha relevans.  

Vi kan i länet ha flest bibliotek per invånare, men vid biblioteken har endast ett fåtal av 

länets författares böcker en plats på hyllan. Endast Växjö huvudbibliotek har det. Det 

borde vara en självklarhet att de 38 folkbiblioteken på sina hyllor hade alla i dag verksamma 

författares samtliga verk. Då helst på det sätt som Växjö gjort, dvs en särskild hylla. 

Kronobergsförfattare. Att tillskapa detta är en liten åtgärd inom ramen för uppdraget från 

regionen till organisationen Biblioteksutveckling Blekinge-Kronoberg. 

Vidare har senaste året 3 bibliotek stängts, dvs cirka 7%, det är allvarligt och en oroande 

tendens. 

 

Litteratur som konstform har stor betydelse för ett demokratiskt samhälle och det är 

viktigt att lyfta fram den konstnärliga utvecklingen och förutsättningarna för 

professionella kulturskapare på området. 

Förutsättningarna för oss författare här i länet är inte goda. Den bästa mätstocken på detta 

är flykten från länet. I den nu gällande kulturplanen för regionen omnämns fyra unga 

författare i länet. De har samtliga flyktat. Flyttat. Även om de räknas in bland Kronobergs 

författare. Således krävs nu konkreta och stabila åtgärder för att åstadkomma det som 

efterfrågas, dvs att litteraturen som konstform har stor betydelse. När Riksdagens 

Kulturutskott år 2015 gjorde sin stora analys av modellen för kultursamverkan, som 

inleddes sex år tidigare, kom man fram till en synnerligen betydelsefull sak inom 

litteraturens fält. Inom alla områden, utom inom biblioteken, sker en kreativ verksamhet. 

Det är där kultur skapas.  Biblioteken är till för insamling och förmedling, ej för det 

skapande. Detta gör det tidvis svårt för oss författare att fåt bättre villkor, för många tror 

att med större fokus och resurser till biblioteken blir det så. Men som framkommer av 

riksdagens analys är detta ej fallet. Det fria ordet kan inte administreras fram. Byråkrati 

alstrar arkiv, men skapar inte litteratur.  Bibliotek är bra men skapandet, dvs skrivandet, är 

inte deras roll. Endast fria författare med anständiga villkor gör det. 

 

Att särskilt värna det fria ordet, demokrati och yttrandefrihet är viktigt för att skapa 

mångfald och möten mellan olika människor och berättelser, särskilt i ett län med 

de demografiska utmaningar som Kronoberg står inför. 



Den demografiska utmaningen ligger främst i den stora skillnad som blir allt tydligare 

mellan Växjö och de andra kommunerna. Växjö är en rik stad i snabb tillväxt. Delvis en 

tillväxt som närmar sig kannibalism. De mindre kommunerna tvingas stå tillbaka. Men det 

fria ordet ska vara lika starkt där, demokrati och frihet att yttra sig ska ha samma 

förutsättningar. Författarna i länet, den ringa skaran, bor i hela länet, här finns ingen 

skillnad mellan stor och liten ort. Men deras böcker kan samlat endast återfinnas i ett 

bibliotek, i centrala Växjö. Samtidigt som länet har 38 bibliotek. Där hyllorna gapar tomma 

på det som skrivs här. Annat finns, gott så, men inte vad regionens professionella 

kulturutövare, författarna, skriver. 

En stor utmaning demografiskt finns i det som sker i Sverige. Alltmer koncentreras till de 

tre större städerna, främst då Stockholm. De fördelar som författare har där bör på något 

sätt vägas upp av annat i vårt län. Distribution till alla bibliotek, utgivningsstöd för 

regionens förlag, arbetsstipendier till författare, regelbundna arvoderade framträdanden 

mm, är sådant som kan medverka i förstärkningen.  

 

VAR SKA KRONOBERG VARA 2020? 

År 2020 lyfts Kronobergs metodiska arbete med yttrandefrihet som ett gott exempel 

för att möta några av de utmaningar som skrivande och debatt medför i ett 

globaliserat och digitaliserat samhälle.  

För att genomföra detta måste många medverka. Vi författare har vår roll, den är 

skapandet, dvs hur de fria orden skrivs. För att få genomslag måste andra krafter till. Tydlig 

systematik och genomarbetade planer för vilka som ska medverka och vilka roller dessa 

har. Vi författare har en sak, det fria ordet, men vi har inga andra resurser. Tillgången till en 

god ekonomi är en viktig del, regionen har så. Den ska inte läggas på förvaltande byråkrati 

när det nu ska bli en tid av förändring.  

 

Verksamheten i Det fria ordets hus har utvecklats till en resurs i det kommunala 

arbetet med yttrandefrihet, framförallt för barn och unga, vilket bidragit till att 

stärka kopplingen mellan länets litterära arv, samtida litteratur och invånarnas egna 

uttryck. 

Det fria ordets hus kan vara en del av den kulturskapande verksamheten inom länet. Det 

allra viktigaste arbetet för framtiden handlar om att bygga upp en gemenskap kring 

litteraturen som konstform. I detta måste alla samverka. Om Det fria ordets hus ska kunna 



genomföra detta krävs en bättre bas, inte endast en geografi som är koncentrerad till Växjö. 

Hur de andra sju kommunerna ska involveras kräver eftertanke.  

 

År 2020 står frågor om yttrandefrihet och litteratur högt på agendan i Kronoberg. 

För att detta ska uppnås krävs en samfälld verksamhet mellan alla skilda aktörer inom länet 

med målet att se litteraturen som en konstform som ska ha resurser i paritet med de höga 

ambitionerna.  

 

Länet håller på att utvecklas till en plats som professionella författare väljer att 

verka på.  

Ja, detta är fullt möjligt, men det kräver en kombination av åtgärder, vilka dessa kan vara 

framgår av detta yttrande i andra delar. T.ex. Kronobergs författare på alla bibliotek, 

utgivningsstöd, författarstipendier, uppgiften för Det fria ordets hus, genomtänkta insatser 

vad gäller författares fortbildning, etc.  

 

Strategiska utvecklingsinsatser har bidragit till att förbättra villkoren för författare i 

länet och Kronoberg är en självklar plats för både skrivande och läsande. 

Strategiska och långsiktiga, ja, inga projekt.  

 

År 2020 har bibliotekens roll som lokala mötesplatser stärkts vilket bidrar till att 

skapa öppna och hållbara livsmiljöer i Kronoberg. 

Biblioteken i länet gör idag en fin insats, uppdragen är många, ambitionerna högt ställda. 

Men förhållandet till de nu verksamma författarna behöver finna en säker form, något som 

är regel, inte slumpvisa projekt. Biblioteksmässan i Växjö varje år är en utmärkt bas, men 

den är ensam. Varje lokalt bibliotek bör ges möjlighet och resurser att utveckla sin del i 

detta. Den nära kontakten med författaren på det lokala planet behöver stärkas.  

 

Biblioteksrummet har utvecklats och innovativa lösningar skapats för aktörers 

ordinarie uppdrag samt genom utvecklingsmedel. 

Ett exempel på detta kan vara det som idag med framgång finns på ett bibliotek, dvs att 

Kronobergsförfattarnas skönlitterära verk, samlas inom en hylla eller avdelning. I direkt 

anslutning till den presenteras de författare som har särskild lokal anknytning.  

 

Kronoberg ska vara ledande i arbetet med yttrandefrihet och infrastrukturen 



för litteratur och läsfrämjande ska stärkas  

Det fria ordets hus är en resurs som kan utvecklas vad gäller det yttrandefrihet. I 

infrastrukturen för litteratur ingår självfallet att länets författares böcker finns fysiskt 

tillgängliga, inte endast genom beställningar.  

 

Det fria ordets hus som regional resurs 

Inom kultursektorn i länet finns ett antal väl fungerande organisationer som har tillkommit 

succesivt under de senaste decennierna. De förändras och utvecklas löpande. Var och en 

har sin skilda modell, det går inte att kopiera framgång. Men uppenbart är att Det fria 

ordets hus inte har en organisation som idag motsvarar kraven på en regional resurs. Fokus 

måste läggas på en närvaro utanför Växjö.  

 

Aktiviteter utanför Växjö kommun ska öka  

Bibliotek och filialer ska tillföras resurser som idag är centraliserade till Biblioteksutveckling 

Blekinge – Kronoberg. En plan som omfattar författarna i Kronoberg ska utarbetas.  

 

Fler författare bosätter sig i länet och inkomstnivån för yrkesgruppen ökar 

All erfarenhet visar att den person, även författare, som en gång flyktar länet inte 

återvänder. Fokus bör således läggas på att behålla de yngre. Författare får inkomster från 

många håll men alla är av karaktär incitament, dvs den fasta lönen finns ej. Sådan är 

strukturen, inget att orda om, men då krävs inköp av böcker, uppdrag, framträdanden, etc.  

 

Antalet invånare som läser och utlåning på bibliotek ska vara större än i riket 

Vi författare kan endast se till att vi skriver väl samt att biblioteken uppfattar oss som en 

resurs att använda. Ordet är fritt men ej gratis.  

 

Prioriteringen bidrar till att alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt 

i vars och ens särskilda förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god 

läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet 

Läsförmågan är en fråga för skolan, i alla dess skilda former, där finns enorma resurser om 

man jämför med vad som ges till den skapande litteraturen.  

Tillgång till litteratur av hög kvalitet betyder i klartext att böcker ska vara tillgängliga där 

folk finns och verkar, inte i något enstaka exemplar i ett fjärran arkiv. Dagens 



Kronobergsförfattares böcker finns inte ens i det dammiga arkivet, de finns ej annat än i 

sällsynta exemplar.  

 

Under remissperioden efterfrågas särskilt kommunernas inspel kring om det 

prioriterade utvecklingsområdet bidrar till några specifika mål på kommunal nivå 

Det är uppenbart att den samordnade biblioteksfunktionen med sin placering i Karlskrona 

inte varit lyhörd för de förslag och yttranden som kommit dem till del från länets författare. 

Vi författare har inte givits möjlighet att få komma till tals i de enskilda kommunerna, detta 

förbehölls den utredare som avgav ett yttrande hösten 2015, litteraturutredningen. 

Resultatet blev exakt tvärt emot vad författarna ville. Men förslaget gynnade byråkratin. 

Det är vår fulla övertygelse att kommunerna kan få en fin dialog med sin lokala författare, 

på detta sätt kan kommunerna närma sig de delar som kan prioriteras.  

 

ETT RIKT LITTERÄRT ARV MEN SVÅRT FÖR DAGENS FÖRFATTARE 

ATT FÖRSÖRJA SIG 

Helt rätt. 

 

Kronobergs län bär på ett rikt litterärt arv med författare som Pär Lagerkvist, 

Vilhelm Moberg och Elin Wägner.  

Ja, men det finns många fler. De tre första namnen, i kronologisk ordning, är Carl von Linné, 

Samuel Ödmann och Esias Tegnér. De tre senaste är Moa Carlberg, Jesper Johansson och 

Amanda Bergön. Med 146 namn där emellan. En genomgång av vad som idag finns på 

biblioteken i länet visar att endast ett ringa fåtal verk av länets författare finns på hyllorna. Det 

är ingen stor sak att skaffa fram det som saknas. De idag verksamma författarna har oftast sina 

böcker tillgängliga, de är enkla att införskaffa och distribuera till biblioteken. Det som inte 

finns, finns inte. Enkelt ordnat. Detta är ingen stor sak för Biblioteksutveckling Blekinge-

Kronoberg att genomföra på kort tid inom ramen för sina vanliga resurser, anslaget för 

bokinköp per år är stort, allt som krävs är vilja och energi, samt direktiv från regionen. Om 

alla bibliotek sedan ordnar dessa böcker under begreppet Kronobergsförfattare, med en 

särskild hylla eller avdelning, skulle detta underlätta det regionen nu vill lyfta fram, dvs Det 

litterära Kronoberg. Där författarna har sin roll. Inte som anonyma figurer på kammaren. 

 

Många skriver i Kronoberg, det är vanligare att skriva i Kronoberg än i riket, och 

vanligare bland yngre invånare än äldre.  



Uppgiften kan vara rätt, detta gör att fokus måste läggas på de yngre. En självklar del är det 

som kallas arbetsstipendier. Detta är inte samma sak som kulturstipendier där mottagarna 

oftast, hittills, är den som står på en estrad och erhåller ett engångsbelopps samt en fanfar, 

vackert så. Författarstipendier, dvs arbetsstipendier, ska utgå under en längre tid, icke gärna 

kortare än två år. Ett belopp varje månad, det är detta som skapar den säkerhet som krävs 

för att sätta av tid för författandet.  

 

Det finns skrivarkurser och biblioteks- och informationskurser på 

Linnéuniversitetet och skrivarcirklar på studieförbunden. 

Den viktigaste utbildningen vid Linnéuniversitetet är den som heter Kreativt skrivande, den 

är flerårig och kan avslutas med examen på kandidat-, magister- respektive masternivå. 

Det är en ren proffsutbildning.  

 

Det är svårt för författare i länet att leva på sitt skrivande. 

Sant. 

 

Genom att verka ute i skolor, genom författarbesök på bibliotek och vid 

skrivarutbildningar kan författare verka och fungera som förebilder bland 

barn, unga och vuxna som har ett intresse av att skriva och berätta. 

I teorin gäller detta. I praktiken är det få, mycket få, som får denna möjlighet idag, skälet är 

avsaknaden av resurser. Samt uppdraget att genomföra planer. 

 

Bokmässor, residens, nätverk, kompetensutveckling och insatser för att 

professionella kulturskapare på litteraturområdet ska få skälig ersättning för sitt 

arbete skapar bättre förutsättningar för dem att leva och verka i Kronoberg.  

Den årliga bokmässan i Växjö fungerar alldeles utmärkt med sin blandning av författare, 

förlag och framträdanden. Residens, som vi tolkar som boende, är som framkommit 

tidigare en svag punkt, de unga författarna snabbt flyr länet. Nätverk, ja, det finns ett antal, 

men inte starka. Sveriges Författarförbund har ett regionalt ombud, som skulle kunna ha en 

viktigare roll i framtiden, t.ex. genom att vara en naturlig samtalspart med tjänstemännen i 

region samt kommun. Det är Sveriges Författarförbund som idag är den part som t.ex. 

kulturdepartement, kulturråd, förläggarförening, förlag m.fl. träffar avtal med. En 

motsvarande modell på den regionala nivån kunde skapa bättre förutsättningar, den medför 

även en säkerhet för regionens kulturansvariga, såväl förtroendevalda som tjänstemän. Vi 



kan se att inom de andra kulturområdena finns på den regionala nivån starka tydliga 

organisationer, t.ex. Regionteatern, Musik i Syd, Reaktor Sydost, etc. Något sådant finns 

inte för författarna. Dessvärre tror många att Biblioteksutveckling Blekinge-Kronoberg kan 

ha en funktion här, men som framkommit av Riksdagens utvärdering är detta en 

missuppfattning, biblioteken tillhör inte den kreativa delen, således inte de professionella 

kulturskaparna. Den kompetensutveckling som ska till för författare, liksom för allt anda 

som arbetar med kulturskapande, är svår att få idag, den erbjuds normalt endast på få 

platser i landet, nästan enbart i Stockholm.   

Idag erbjuds sällan i länet ett arvode till en författare som framträder, en vanlig kommentar 

är att det måste vara roligt att få träffa folk och tala om litteratur, särskilt sitt eget 

författarskap. Självklart kan det vara så, men det krävs långa förberedelser för att detta ska 

hålla den höga klass som förväntas. Estraden är inte den naturliga platsen för författaren, 

denna är den egna kammaren, kraven är således höga för steget fram från kammare till 

parnass. Den skäliga ersättningen ska följa den norm som Författarförbundet har lagt fast.  

 

Andra viktiga aktörer på området är de förlag, litterära sällskap och bokhandlare 

som finns i länet. 

Förlag i länet, det finns några nu, men det finns goda chanser att dessa inte bara blir fler 

utan även betydligt fler. Motiven är många. Här några. De nya tryckmetoder som nu 

kommer, främst print-on-demand, dvs behovstryck, gör att det krävs mycket mindre 

kapital för att finansiera en bok. Vidare finns idag många tekniker som starkt underlättar 

framställningen av böcker. Dessutom finns idag i länet redaktörer och lektörer av god 

professionell nivå, dessa kan tidvis vara viktiga i ett förlags arbete. Illustratörer likaså. Men 

det är idag nästan helt omöjligt för ett förlag i länet att få ta del av det utgivningsstöd som 

Kulturrådet (staten) delar ut. Dessa kommer, av någon outgrundlig anledning, oftast till det 

område som har tillgång till en tunnelbanestation, en komplett gåta. Dessa stöd, som ges ut 

i efterhand, baseras på antal sidor, etc., och kan vara ett engångsbelopp på mellan 15 och 

70 tusen kr. Ofta omkring 25. Om regionen hade sådana utgivningsstöd för länets förlag, 

ett antal varje år, skulle en sak inträffa. Det förlag som får stödet ger ut en bok till. Kanske 

av en debutant. Man vet aldrig. 

Litterära sällskap hanterar döda författare. Gott så. Tre kända idag i länet, de gör ett fint 

arbete, men detta påverkar knappast andra skönlitterära författare.  

Bokhandlare. Av länets åtta kommuner är det idag två som har en bokhandel, dvs Alvesta 

och Växjö. Även i detta märks den svåra demografiska situation som länet har, den gör att 



än mer fokus måsta ligga på att biblioteken tar sitt ansvar för alla orter. Det är särskilt de 

delar som har en svagare omvärld som ska ha flest böcker och författare tillgängliga.  

Växjö centrum klarar sig alltid. Det finns 37 bibliotek till i länet. De är inte bortglömda och 

övergivna, men de har inte ens möjlighet att visa vilka författarna i länet är. Så klent kan det 

bara in få fortsätta. 

 

Avslutning 

Det är uppenbart att Region Kronoberg nu har en ambitiös plan för litteraturen och 

författarna i länet. Helt klart är detta det mest eftersatta området inom den s.k. 

kultursamverkansmodellen, det känns därför naturligt att fokus riktas hit under kommande 

år, men därmed är endast en grund lagd, det kommer att ta tid och kräva mycket arbete 

från oss alla.  

 

Växjö den 11 juli 2017 

 

Pelle Olson   Anders Ekberg 

Författare, regionalt ombud   Författare 

Sveriges författarförbund 
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076-212 67 89   0732 61 60 57 

pelle.olsson52@gmail.com  ekberg.anders@telia.com 

 

 


