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Förord

Min avhandling handlar om konstnärskapets myter och stereotyper 
– ett ämne som ofta diskuterats på senare år, inte minst av konst-
närerna själva. Lika mycket skulle säkert kunna sägas om forska-
rens olika mer eller mindre mytiska roller, men dessa granskas av 
någon anledning sällan med samma nit. Att forska beskrivs som ett 
ensamt, mödosamt och själsligt krävande arbete och berättelserna 
om doktorandens vedermödor uppvisar ofta misstänkt stora likheter 
med alla välbekanta skildringar av det hårda konstnärslivet. Men 
man ska som bekant inte kasta sten i glashus och detta är inte rätt 
tillfälle att granska myten om det romantiska forskargeniet, som ju 
inte är avhandlingens föremål utan kanske snarare dess ursprung. I 
stället sänder jag en tanke till alla de som hjälpt mig genom dessa 
långa och svåra år: ett stort tack till Katalin, Pub 19 och Världens 
bar för all flödande inspiration samt till Café Linné, Storkens tehus 
och det lilla konditoriet på Brantings torg för att de givit mig rum 
att samla tankarna igen. Tack också till SJ för gratis kaffe, fruktbara 
förseningar och många långa timmar av arbetsro.

Men jag vill även uttrycka min genuina tacksamhet gentemot de 
som faktiskt bistått mig i forskandets hantverk. Störst tack till min 
outtröttliga handledare, Johan Fornäs, som en gång i tiden antog 
mig trots att jag inledde vår anställningsintervju med en halvtim-
mes försening och avslutade den med att konstatera att jag inte 
behöver någon handledning. Jag hade fel. Tack också till min kun-
niga bihandledare Martin Kylhammar och till min skarpsynta slut-
seminarieopponent Eva Hemmungs Wirtén, båda har utan tvekan 
lämnat viktiga bidrag till avhandlingens helhet. Vid sidan av dessa 
har jag haft ett antal läsare som delat med sig av sina sakkunskaper 
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där de behövts som mest, några som bör nämnas är: Ulrik Volgsten, 
Erling Bjurström, Anders Kallat, Patrik Lundell, Pelle Snickars och 
Ann Werner. Men mina tankar går också till många andra nuva-
rande och före detta arbetskamrater bland historiker i Linköping 
och kulturforskarna i Norrköping. Till de sistnämnda räknas inte 
minst Tema Qs nav och ständiga sekreterare, Cecilia Åkergren. 
Slutligen vill jag också tacka Petra Hall för att hon lärt mig läsa 
lagboken och för hennes osvikliga förmåga att dela med sig av sitt 
motto: all rights deserved.

Martin Fredriksson
Berlin juni 2009

förord
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1

Inledning

När Piratpartiet fick mer än 7% av rösterna i svenska EU-parla-
mentsvalet våren 2009 var det kulmen på en decennielång debatt 
som behandlat allt från öppen källkod till fildelning och piratko-
piering av filmer och musik. Att dessa frågor rört sig fritt mellan 
debatt-, ekonomi- och kultursidorna och engagerat allt från juris-
ter och programmerare till författare och musiker är ett tecken på 
att upphovsrättsdebatten inte bara handlar om juridik, teknik och 
ekonomi utan också berör grundläggande kulturella värderingar. De 
flesta är överens om att upphovsrätten står vid ett historiskt vägskäl 
och att de lagar som utarbetats under 1900-talet måste revideras och 
anpassas till dagens teknologiska förhållanden. Men idéerna om hur 
detta ska genomföras är otaliga och de avspeglar skiftande och ofta 
motstridiga föreställningar om kultur, kreativitet och egendom. Och 
här hopar sig frågorna: Har upphovsrätten spelat ut sin roll? Hur 
kan immaterialrätten värnas i dataåldern? Kan det öppna samhäl-
let överleva upphovsrättens expansion? Tjänar lagen den skapande 
människan eller storkapitalet? Dessa frågeställningar påkallar med 
rätta stor uppmärksamhet men tenderar också att locka till förhas-
tade och kategoriska slutsatser.

Den samtida upphovsrättsdebatten präglas av särintressen som 
skall tillgodoses, pressande praktiska problem som måste lösas, 
invanda tankemönster eller tillfälliga trender som styr slutsatserna i 
olika riktningar. Men upphovsrättens dilemman pekar lika mycket 
bakåt som framåt: de vittnar inte bara om ett framväxande nät-
verkssamhälle utan speglar också en månghundraårig kulturell och 
juridisk utveckling. Redan 1968 framhöll den amerikanska rätts-
historikern Lyman Ray Patterson att ett historiskt perspektiv är 
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nödvändigt för att kunna närma sig upphovsrättsfrågan utan för-
utfattade meningar:

Our ideas of copyright are a heritage of history […] familiarity with 
ideas often breeds confidence in their soundness that investigation 
would undermine: that which is historically sound is not always logi-
cally defensible. Herein lies the value of a historical perspective. The 
historical context removes obstacles – long-continued acceptance of 
certain ideas, self-interest, and the pressing need to resolve immediate 
problems – which may be present when analysis occurs in a wholly 
contemporary context. And it yields a basis for employing the logic of 
experience. The historical perspective thus provides the opportunity 
to compare the ideas of copyright and the problems to which those 
ideas were directed in origin and development with the ideas of the 
concept and the problems of today.1

Upphovsrätten är alltså ett exempel på hur gamla föreställningar 
som formulerats i en lång historisk process infogas i nya kulturella, 
teknologiska och sociala sammanhang, och för att gå till botten 
med de problem som uppstår i detta möte måste man börja med 
att granska hur dessa föreställningar har växt fram. Ändå tenderar 
dagens debattörer att uteslutande betrakta upphovsrättens dilemma 
som ett samtidsproblem vilket ger ett allt för begränsat tolknings-
perspektiv. Här har kulturforskningen en funktion att fylla. Genom 
att granska upphovsrätten som ett kulturellt och historiskt fenomen 
kan forskningen ge ett både bredare och djupare perspektiv på vad 
upphovsrätten är och vilken funktion den fyller i samtidskulturen. I 
USA och många europeiska länder finns redan en rik flora av forsk-
ning kring upphovsrättens kulturella och historiska aspekter, men 
detta perspektiv är ännu ovanligt i svensk upphovsrättsforskning 
och i stort sett obefintligt i den samtida debatten. En av mina mål-
sättningar är att överbrygga denna klyfta och se vad den forskning 
som har bedrivits i länder som USA, England och Frankrike och 
en fördjupad kunskap om den svenska upphovsrättens historia kan 
säga om dagens diskussion.

Detta är lika mycket en kulturhistorisk som en rättshistorisk 
fråga. I Upphovsrättens verksbegrepp framhåller Stig Strömholm att 
upphovsrätten också formas av utomrättsliga föreställningar och 
kulturella värderingar. Dessa bildar normer för hur olika former 
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av kulturella uttryck värderas: ”i en kulturmiljö där av olika skäl 
episk diktning ansågs såsom den ’högsta’ genren, åtnjöt författare 
av sådana verk ett anseende som i hög grad kunde förstärka deras 
skyddsanspråk”.2 Detta innebär att lagens till synes absoluta och 
objektiva stadfästelser delvis formas av kulturella värderingar: ”det 
är i dessa värderingar, inte i fakta som sådana, man har att söka upp-
hovsrättens ’grund’ eller ’ratio’. Förfelade är därför alla mödosamma 
försök att framställa ett logiskt och naturligt samband mellan ska-
pelseakten och rättsskyddet.”3 Om man vill kartlägga upphovsrätten 
utveckling räcker det alltså inte med att enbart söka sig bortom 
juridiken och se på de kulturella produktionsvillkoren som sådana 
utan man måste också beakta de kulturellt formulerade idéer och 
föreställningar som rådde när lagen instiftades.

Syfte och frågeställningar

Min avsikt är alltså inte att studera dagens lagstiftning eller den 
samtida debatten utan jag kommer att analysera den upphovsrätts-
liga utvecklingen som ett kulturellt och ideologiskt fenomen som 
har formats i en historisk process. Eftersom upphovsrätten går hand 
i hand med en kulturell förståelse av kreativitet förutsätter en analys 
av upphovsrättens historia också en kritisk granskning av konstnär-
skapet som kulturell institution. Därför studerar jag även hur de 
författargestalter och konstnärsmyter som utvecklats parallellt med 
upphovsrätten förhåller sig till olika maktordningar. Seán Burke 
framhåller att författarskap i grund och botten handlar om att göra 
anspråk på ett kulturellt utrymme – att ta plats och hävda sin rätt 
att fälla en utsaga – vilket innebär att en studie av författarskapet 
som kulturell och juridisk institution också är en maktstudie.4 I 
förlängningen villa jag försöka visa hur upphovsrätten kan knyta 
samman frågor om makt, kön, kreativitet och offentlighet om man 
närmar sig lagen som ett kulturvetenskapligt forskningsobjekt.

Syftet med denna avhandling är att med utgångspunkt i Sveriges 
upphovsrättsliga lagstiftning fram till 1960 studera hur upphovsman-
nen konstrueras i rättsliga och kulturella diskurser.5 Med början i den 
svenska upphovsrättens födelse under tidigt 1800-tal tänker jag 
granska vilken syn på upphovsmannen som kommer till uttryck 
i relevanta lagtexter och några utvalda kulturella intertexter under 

syfte och frågeställningar
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1800 och 1900-talet. Detta kommer att väcka ett antal följdfrågor. 
Några av de viktigaste är: Hur ser relationen mellan den juridiska 
upphovsmannen och den kulturella skapargestalten egentligen ut? 
Hur definieras en upphovsman och ett kulturellt verk i juridiska och 
kulturella sammanhang? Hur artikuleras relationen mellan upphovs-
mannen, offentligheten och den kulturkonsumerande allmänheten? 
Hur har upphovsrätten och dess föreställning om originalitet påver-
kats av den kulturella och den medieteknologiska utvecklingen? I 
förlängningen hoppas jag också att denna rätts- och kulturhistoriska 
studie kan ge ett nytt perspektiv på dagens upphovsrättsdebatt.

Upphovsrättens polariseringar
Dagens upphovsrättsdebatt är bara en episod i ett större drama som 
sträcker sig tillbaka till 1800-talets början. Ett drama som inte bara 
avspeglar motsättningar i dagens samhälle utan som rymmer en 
serie konflikter som format det svenska samhället under de senaste 
två decennierna. Det behövs ingen djuplodande historisk analys 
för att konstatera att upphovsrätten aldrig har varit ett oproblema-
tiskt rättsområde. En flyktig överblick över den svenska och inter-
nationella rättshistorien visar att upphovsrätten redan från början 
tampades med vissa centrala dilemman som fortfarande är aktuella. 
Merparten av de problem som artikuleras i dagens debatt är således 
gamla historiska motsättningar som aktualiseras och ställs på sin 
spets i en situation när tekniska, ekonomiska och kulturella omstän-
digheter tvingar oss att ifrågasätta upphovsrättens roll och utform-
ning. Jag tar fasta på tre sådana motsättningar som inte bara är 
centrala i dagens debatt utan också artikuleras i det historiska mate-
rial som jag har studerat. Dessa polariseringar tjänar som ingångar 
till upphovsrättshistorien som gör det lättare att se kontinuiteter 
och diskontinuiteter i den historiska utveckling samtidigt som de 
knyter samman det förflutna med dagens diskussioner.

De olika polariseringarna är delar av ett stort problemkomplex 
och det är inte alltid möjligt att skilja dem åt helt och hållet. I 
praktiken flyter de in i varandra och analyserna av det empiriska 
materialet kommer att visa hur de flätas samman i skiftande kon-
stellationer under historiens lopp. Men även om dessa tre binära 
oppositioner antar olika skepnader i olika historiska skeden kommer 
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de att löpa som en röd tråd genom avhandlingen som ett sätt att 
belysa, tolka och knyta samman de olika lagstiftningsprocesserna 
och deras kulturella intertexter och relatera dem till dagens situa-
tion. De motsatspar här presenteras i korthet kommer med andra 
ord att utvecklas och fördjupas under resten av avhandlingen.

Konstnär – publik
Synen på den kreativa processen och författarens roll är central för 
upphovsrättens utveckling sedan början av 1700-talet. Författaren 
har med tiden fått en allt mer perifer plats i upphovsrättsdebatten, 
men den syn på skaparens relation till sitt verk som framför allt 
har artikulerats i den litterära traditionen är fortfarande centralt för 
upphovsrätten. Liksom under romantiken motiveras upphovsrätten 
alltjämt utifrån grundpremissen att det finns ett unikt band mellan 
skapare och verk som innebära att upphovsmannen har en naturlig 
rätt att göra exklusiva anspråk på verket. Under historiens gång 
har de flesta inblandade delat detta antagande, men det har väckt 
betydligt mer omtvistade följdfrågor om vad dessa anspråk består i 
och hur långt de sträcker sig?

Det senaste decenniets debatt om fildelning och olaglig kopie-
ring av upphovsrättsskyddat material har visat att upphovsmannens 
anspråk ibland kan hamna i konflikt med publikens intressen. Idag 
saknas ett allmänt samförstånd kring var gränsen mellan upphovs-
mannens och konsumentens rättigheter egentligen går: det somliga 
kallar stöld betraktar andra som legitim kulturell konsumtion. Sam-
tidigt ifrågasätts också distinktionen mellan skapare och publik när 
nya medier gör det möjligt för kreativa konsumenter att omarbeta 
eller göra pastischer på andras verk och sprida sina egna versioner 
via Internet. I det digitala samhället har motsättningen mellan ska-
pare och konsument drivits till sin spets, men det är inte den nya 
tekniken som har skapat denna motsättning utan den har alltid 
existerat som ett mer eller mindre implicit problem i upphovsrät-
tens universum.

upphovsrättens polariseringar
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Privat – offentligt
Polariteten mellan konstnär och publik avspeglar en vidare motsätt-
ning mellan det privata och det offentliga. När den privata egen-
domsrätten ställs mot allmänhetens behov av fri tillgång på konst 
och kultur artikuleras två olika prioritetsordningar där individens 
rättigheter eller kollektivets behov sätts i första rummet. Upphovs-
rättskritiker menar att en alltför stor inskränkning av citaträtten 
och den publika domänen inte bara begränsar allmänhetens tillgång 
på kultur utan dessutom hämmar kulturens framtida utveckling 
som helhet. De som företräder upphovsrättsinnehavarnas intressen 
motiverar å andra sidan upphovsrätten som ett ekonomiskt inci-
tament för fortsatt skapande som säkrar den kulturella återväxten. 
Upphovsrättsdiskussionen knyter på så vis an till en etablerad poli-
tisk motsättning mellan individ och kollektiv men den komplicerar 
också denna motsättning eftersom den inte utan vidare låter sig 
inordnas på en politisk skala.

Denna diskussion utgår också från ett gammalt ideal om en 
kulturell offentlighet där alla medborgare ska ha rätt att ta del i 
ett fritt meningsutbyte. Samtidigt bottnar dagens upphovsrättsliga 
problematik till viss del i att den digitala tekniken har destabiliserat 
gränsen mellan privat och offentligt så att vad som en gång var 
legitim kopiering för privat bruk nu integrerats i en ny offentlighet 
av globala fildelningsnätverk. Detta gör den privata kopieringen 
till ett potentiellt hot mot upphovsrättsinnehavarnas ekonomiska 
intressen samtidigt som alla försök att begränsa spridningen av upp-
hovsrättsskyddat material i det offentliga uppfattas som ett ingrepp 
i den privata sfären. I detta sammanhang kritiseras allt för strikta 
upphovsrättslagar både för att vara integritetskränkande och för att 
begränsa yttrandefriheten. Frågan blir alltså inte bara var gränsen 
mellan privat och offentligt egentligen går utan också hur man 
hittar en avvägning mellan upphovsrättens och yttrandefrihetens 
principer. I förlängningen knyter detta an till en mer generell förstå-
else av konstnärens rättigheter och skyldigheter gentemot samhället. 
Vilken roll spelar författare och konstnärer i ett vidare sammanhang 
där de individuella uttrycken mynnar ut i en gemensam kultur?
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Original – kopia
Originalitetsidén har länge varit en upphovsrättslig grundpelare 
eftersom upphovsmannens rättigheter motiverats med att verket 
är ett unikt och originellt uttryck för skaparens personlighet. I en 
historisk bemärkelse är originalitetsbegreppet en länk som knyter 
samman en juridisk och en kulturell förståelse av kreativitet eftersom 
både estetiken och upphovsrätten sedan 1700-talets mitt har betrak-
tat originaliteten som ett grundkriterium för konstnärligt skapande. 
Under senare delen av 1900-talet har medieteknologins utveckling 
tillfört denna distinktion en ny dimension som inte handlar om 
konstnärens unika särdrag utan om relationen mellan originalverk 
och kopior. I den digitala reproduktionsåldern blir det allt svårare 
att tala om ett originalverk eftersom reproduktionsmöjligheterna i 
det närmaste är obegränsade.

Det är dessa nya möjligheter till oändligt mångfaldigande som 
har initierat de senaste årens revidering av upphovsrättslagstift-
ningarna och den därpå följande debatten. Men det handlar inte 
bara om mångfaldigande utan den digitala reproduktionstekniken 
innefattar också en möjlighet till manipulation. Här ifrågasätts 
återigen distinktionen mellan skapare och konsument eftersom 
konsumenten inte bara blir en kopiatör utan också kan bli delaktig 
i en utvidgad skapandeprocess. Reproduktionsteknikens förmåga 
att bryta ner distinktionen mellan originalverk och reproduktion 
bidrar därmed även till att ifrågasätta den historiskt formulerade 
åtskillnaden mellan originell skapare och plagiatör.

Disposition, källor och material
Det går att urskilja fyra övergripande brytpunkter i den svenska 
upphovsrättens historia fram till 1960. Upphovsrätten föddes 
ursprungligen som en del av Tryckfrihetsförordningen 1810 för att 
sedan kodifieras i den första separata upphovsrättslagstiftningen 
1877: Lagen angående eganderätt till skrift. 1919 ersattes denna av 
den mer utförliga Lagen om rätt till litterära och musikaliska verk 
som bestod till 1960 när dagens lagstiftning, Lagen om upphovsrätt 
till litterära och konstnärliga verk, antogs. Jag inleder med att skissera 
de ansatser som togs 1810 men min egenliga undersökning börjar 

disposition, källor och material
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under 1840-talet då upphovsrättsfrågan för första gången lyftes till 
en självständig diskussion i Sveriges riksdag vilket så småningom 
mynnade ut i 1877 års upphovsrättslag. Valet av 1960 och instif-
tandet av dagens upphovsrättslag som slutpunkt bottnar i sin tur i 
att upphovsrätten därefter blir så komplex och behandlar så många 
olika medieformer att den inte längre kan inrymmas i denna under-
söknings upplägg och omfång. En kulturvetenskaplig studie av det 
sena 1900-talets upphovsrättshistoria är helt enkelt ett annat forsk-
ningsprojekt som ännu väntar på att genomföras.

Denna avgränsning innebär också att jag inte analyserar 1810 års 
tryckfrihetsförordning trots att den i praktiken utgjorde Sveriges 
första upphovsrättslag. Det beror delvis på att upphovsrättsfrågan 
var av sekundär betydelse i denna lagstiftning som nästan uteslu-
tande behandlade tryckfrihetsfrågor, men också på att Gunnar Petri 
redan har studerat 1810 års upphovsrättslagstiftning i sin avhandling 
Författarrättens genombrott.6 Därför behandlar jag enbart 1810 års 
tryckfrihetsförordning som en historisk bakgrund till mina egna 
empiriska undersökningar som fokuserar på 1877, 1919 och 1960 
års upphovsrättslagar, deras förarbeten och några minde tillägg och 
revisioner. Jag granskar dessa lagar som kulturhistoriska dokument 
och tolkar dem i ett vidare kulturellt sammanhang, bland annat 
genom att läsa dem i relation till några samtida intertexter som 
på olika sätt avspeglar eller problematiserar skaparens roll som en 
kulturell gestalt.

Eftersom upphovsrätten från början var ett litterärt fenomen, som 
ursprungligen uppstod för att reglera ägandet av texter, närmar jag 
mig inledningsvis frågan ur ett litteraturhistoriskt perspektiv. Det 
innebär inte att jag enbart rör mig inom litteraturens domäner: på 
det hela taget arbetar jag utifrån antagandet att synen på upphovs-
mannen och det konstnärliga skapandet artikuleras relativt likartat 
inom de olika konstformerna. Det litteraturvetenskapliga perspek-
tivet yttrar sig snarare i att jag hämtar en hel del av mina teoretiska 
referenser från det litteraturvetenskapliga området, men också i att 
mitt äldre empiriska material är av skönlitterär natur. Men när det 
upphovsrättsliga skyddsobjektet under 1900-talet utsträcks till andra 
medieformer utvidgas mina kulturella intertexter till att också inne-
fatta film och television.
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Sammanfattningsvis består de kulturella nedslagen av en roman, 
två filmer och två TV-program. I kapitel 4 behandlar jag August 
Strindbergs roman Röda rummet som markerar författargestaltens 
transformation under senare delen av 1800-talet och avspeglar det 
moderna litterära system som bidrog till att forma 1877 års upp-
hovsrättslagstiftning. Kapitel 5 relaterar Mauritz Stillers omtvistade 
filmatiseringar av Selma Lagerlöfs romaner Gösta Berlings saga och 
En Herrgårdssägen till 1919 års Lag om rätt till litterära och musika-
liska verk och diskuterar hur Stillers filmbearbetningar ställde frågan 
om upphovsmannens ideella rättigheter på sin spets. I kapitel 6 
analyserar jag slutligen TV-klassikerna Hylands hörna och Skäggen 
som exempel på hur grundläggande litterära och upphovsrättsliga 
föreställningar om upphovsmannaskap, originalitet och relationen 
mellan konstnär och publik kunde behandlas i TV-mediet. Dessa 
empiriska studier inramas av en prolog som ger en kortfattad 
överblick över upphovsrättens tidiga utveckling i England, USA, 
Frankrike, Tyskland och Sverige samt en epilog där jag relaterar den 
historiska undersökningen till dagens debatt.

För att förankra rättsutvecklingen i ett kulturellt sammanhang 
kommer jag alltså att relatera det juridiska materialet till ett antal 
kulturella verk som på olika sätt berör samma frågor som upphovs-
rätten: det vill säga upphovsmannens roll i samhället och relation 
till det kulturella verket. Det innebär att mina analyser kommer 
att röra sig fritt mellan lagar, förarbeten, riksdagsdebatter och rent 
estetiska texter. Även om lagarna har ett naturligt företräde eftersom 
de är mitt primära studieobjekt som styr undersökningens upp-
lägg vill jag inte göra någon strikt distinktion mellan rättskällor, 
riksdagstryck och konstnärliga texter. Jag betraktar dem alla som 
olika men likvärdiga kulturella uttryck och närmar mig dem med 
samma medologiska verktyg och samma frågeställningar som ytterst 
syftar till att se hur synen på upphovsmannen artikuleras i de olika 
texterna. Eftersom jag försöker tolka lagstiftningen som ett kultu-
rellt uttryck som säger något om de föreställningar och idéer som 
florerar i ett samhälle har jag inte tittat på rättsfall. Till skillnad från 
de flesta rättsvetare är jag nämligen inte i första hand intresserad av 
hur rätten tillämpas utan jag vill se hur den ger röst åt en officiellt 
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sanktionerad förståelse av kulturella fenomen som konstnärskap, 
skapande och ägande.

Rätt och litteratur
Detta förhållningssätt till studieobjekten avspeglar ett medvetet teo-
retiskt och metodologiskt val. Jag betraktar inte lagstiftningen som 
en utomkulturell referens utan som kulturellt formulerade texter. 
I inledningen till antologin Cultural Analysis, Cultural Studies and 
the Law diskuterar Austin Sarat och Jonathan Simon hur relationen 
mellan juridik och kulturvetenskap påverkas av att det kulturella 
perspektivet har blivit en universell förklaringsmodell. När kultura-
liseringsprocessen sätter sina spår i allt fler samhällssfärer genomgår 
rättsvetenskapen en motsvarande kulturell vändning och Sarats och 
Simon menar att rätten idag håller på att utvecklas till ett av kultur-
vetenskapens mest angelägna forskningsobjekt.7

I en artikel i samma antologi framhåller Naomi Mezey juridi-
ken som en del av den kulturella sfären: ”Law can be seen as one 
(albeit very powerful) institutional cultural actor whose diverse 
agents (legislators, judges, civil servants, citizens) order and reorder 
meaning.”8 Lagen är ett meningsskapande system som i grund och 
botten är oskiljaktigt från kulturen som helhet. Man kan fråga sig 
det är lagen som formar kulturen eller kulturen som formar lagen, 
men Mezey menar att alla sådana diskussioner bara riskerar att 
upprätta en allt för rigid distinktion mellan rätt och kultur. Målet 
med att göra lagen till ett kulturvetenskapligt studieobjekt är inte 
att blottlägga relationen mellan lagen och kulturen utan att studera 
lagen som kultur – som en meningsskapande del i det gemensamma 
semiotiska system som utgör en kultur. Det innebär att lagen och 
kulturen egentligen inte kan särskiljas: ”Law and culture are mutu-
ally constituted and legal and cultural meanings are produced pre-
cisely at the intersection of the two domains, which are themselves 
only fictionally distinct”.9

Att sammanföra juridik och kulturvetenskap är inget nytt: rättens 
kulturella och politiska dimensioner har länge varit ett återkom-
mande tema för samhällskritiska rättsteoretiker. Under 1970-talet 
försökte den rättsvetenskaplig skolbildningen Critical Legal Studies 
göra upp med föreställningen om lagen som ett objektivt regelsys-
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tem och avslöja den som en människoskapad praktik som legiti-
merar och upprätthåller samhällets maktrelationer. Critical Legal 
Studies hade sina rötter i marxismen och medborgarrättsrörelsen 
men den hade också en textkritisk sida som betonade den lagens 
betydelsemångfald. Eftersom lagen får sin mening i relation till 
sin kulturella kontext kan lagtextens betydelse aldrig fixeras i en 
slutgiltig tolkning som utesluter alla andra läsningar.10 Lagens tex-
tuella dimensioner återaktualiserades ett decennium senare i sam-
band med den lingvistiska vändning som omformade många av de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesdisciplinerna under 
1980-talet. Det plötsliga intresset för språk, textualitet och narrati-
vitet som svepte över akademierna påverkade också juridiken när 
rättsvetare som Ronald Dworkin och litteraturvetare som Stanley 
Fish började diskutera lagtolkning som en textuell praktik.

Detta bidrog så småningom till att ett antal företrädesvis norda-
merikanska jurister som Peter Goodrich, Sanford Levinson, Steven 
Maillou, Richard Weisberg och James Boyd White utvecklade en 
skolbildning som gick under namnet Law and Literature.11 När de 
första Law and Literaturesessionerna började hållas på universitet 
runt om i USA på 1970-talet väckte de en hel del motstånd, men 
under 1980-talet börjar det litteraturvetenskapliga perspektivet dis-
kuteras i olika juristtidskrifter och vid decenniets mitt var Law and 
Literature ett etablerat begrepp i den amerikanska rättsvetenska-
pen.12 I Sverige har utvecklingen gått betydligt långsammare. Under 
Leif Dahlbergs redaktörskap gjorde Tidskrift för litteraturvetenskap 
ett temanummer om ”rätt och litteratur” 2003.13 Men ”rätt och lit-
teratur” har ännu inte fått något bredare genomslag i Sverige och 
i den mån de tillämpas här så engagerar det nästan enbart littera-
turvetare, till skillnad från i USA där många drivande aktörer har 
varit jurister.

Som namnet antyder är ”rätt och litteratur” ett ämnesövergri-
pande forskningsområde som i stor utsträckning överskrider den 
traditionellt mycket starka gränsen mellan juridik och litteraturve-
tenskap. Detta yttrar sig i två huvudsakliga forskningsinriktningar: 
dels i vad som brukar kallas ”law-in-literature” som studerar hur 
lagen på olika sätt avspeglas i skönlitteraturen och dels i ”law-as-
literature” som i stället tillämpar litteraturvetenskapliga metoder på 
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juridiska texter Centralt för detta perspektiv är att den juridiska 
texten betraktas som ett narrativ som i stor utsträckning kan läsas 
på samma sätt som en litteraturforskare tolkar en litterär text. 14 
Därmed ifrågasätter ”rätt och litteratur” också den juridiska textens 
förmenta autonomi för att i stället framhålla att också juridiska 
texter rymmer en komplex tolkningsmångfald.

Som James Boyd White framhåller är den ständigt återkom-
mande tvistefrågan vid denna typ av lagtolkning i grund och botten 
densamma som vid tolkning av litterära verk: kan texten ha en 
objektiv, förutbestämd betydelse eller skapas textens betydelse först 
i tolkningsakten?15 Att de flesta verksamma inom ”rätt och littera-
tur” tycks förespråka det sistnämnda visar på influenser från den 
kulturteoretiska tradition som, i Roland Barthes fotspår, ser motta-
garen snarare än författaren eller texten som den meningsskapande 
instansen. När Sanford Levinsons i en tongivande artikel från 1982 
kritiserar den traditionella juridiken för att den framställer rättsut-
övningen som en underkastelse under en uppsättning auktorativa 
lagtexter snarare än som en aktiv tolkningsprocess formulerar han 
inte bara ett karakteristiskt motstånd mot en traditionell, auktoritär 
rättsuppfattning; hans ståndpunkt bildar också en rättsvetenskap-
lig motsvarighet till den poststrukturalistiska litteraturvetenskapens 
kritik mot synen på texten som en stabil och given betydelsestruk-
tur.16

I sitt motstånd mot tanken på att juridiska texter skulle kunna 
förborga några objektiva betydelser är denna nya skola av kritiskt 
orienterade rättsteoretiker med andra ord tydligt influerade av det 
poststrukturalistiska tänkandet i allmänhet och av filosofer och lit-
teraturteoretiker som Roland Barthes, Jonathan Culler och Jacques 
Derrida i synnerhet.17 Men de gör för den sakens skull inte nödvän-
digtvis halt vid lagens textuella dimensioner. White betraktar lagen 
som ett språk vilket innebär att förståelsen av lagen, liksom förstå-
elsen av litteratur, i grund och botten är en kollektiv handling.18 
Precis som språket och litteraturen får också lagen sin betydelse i 
en kulturell kontext. Frågan man måste ställa är inte ’vad betyder 
lagen i sig själv’ utan vad en specifik aktörs specifika yttranden i en 
specifik kontext betyder.19 En fullödig lagtolkning kan med andra 
ord inte bara fokusera på lagtexten utan den måste också beakta 
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dess sammanhang: den juridiska, politiska, sociala och kulturella 
kontexten. Detta öppnar också för en förståelse för lagen som något 
mer än bara en text.

Jag ansluter mig till denna tolkningstradition såtillvida att jag 
inte ställer lagen mot litteraturen och studerar dem som motsatta 
fenomen utan snarare försöker se lag och litteratur som dialogiskt 
sammanbundna utsagor i en gemensam kulturell kontext. ”Rätt 
och litteratur” är egentligen inte en homogen teoribildning utan 
snarare ett vetenskapligt perspektiv: ett sätt att betrakta relationen 
mellan juridiska och ickejuridiska texter. Det erbjuder inga givna 
teoretiska tolkningar eller metodologiska tillvägagångssätt, däremot 
är det avgörande för hur jag formulerar mina frågeställningar, hur 
jag lägger upp min undersökning och vilka teorier och metoder jag 
kommer att tillgripa för att kunna läsa lagen som litteratur.

Det interdisciplinära perspektivets konsekvenser
”Rätt och litteratur” är ett utmärkt exempel på hur olika veten-
skapliga perspektiv från vitt skilda discipliner kan förenas för att 
kasta nytt ljus över ett etablerat forskningsområde. Min målsättning 
är att låta den kunskap och de tolkningsmetoder som formulerats 
inom ett antal olika kulturvetenskapliga traditioner möta ett rätts-
historiskt material som hittills nästa uteslutande har betraktats som 
ett inomjuridiskt studieobjekt. Detta möte kommer att fördjupa 
analyserna och blottlägga aspekter av studieobjekten som jag inte 
skulle kunna nå om jag hållit mig inom en ämnesdisciplin. Om 
man dessutom strävar efter att dra kulturvetenskaplig lärdom av ett 
juridiskt material är det mer eller mindre nödvändigt att sätta sig 
över akademiens institutionella barriärer.

En kritisk betraktare kan hävda att ett sådant tvärvetenskapligt 
perspektiv kräver ett visst mått av kalkylerad ignorans, och det är 
kanske inte helt ogrundat. Det säger sig själv att en avhandling 
som försöker förena en rätthistorisk studie med analyser av ett antal 
verk från tre olika medieformer, och som spänner över 200 år och 
en handfull olika ämnesdiscipliner, aldrig kan ge samma utrymme 
för fördjupningar och detaljstudier som en litteraturvetenskaplig 
monografi eller en rättsvetenskaplig fallstudie. En tvärvetenskaplig 
forskare måste helt enkelt välja bort vissa spår i forskningsarbetet. 
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Denna kalkylerade ignorans är förvisso inte unik för mitt forsk-
ningsprojekt: all forskning kräver avgränsningar vilket handlar om 
att på goda och välmotiverade grunder välja bort studieobjekt och 
tolkningsperspektiv som skulle kunna vara vetenskapligt relevanta. 
Men även om problemet är universellt så ställs det på sin spets i 
ett tvärvetenskapligt projekt som detta där de potentiellt relevanta 
studieobjekten och tolkningsperspektiven blir så många fler. Mitt 
val av studieobjekt, tolkningsperspektiv och vidlyftiga avgränsningar 
tvingar mig helt enkelt att göra hårdare prioriteringar än en tradi-
tionell disciplinsutövare.

Ett annat typiskt tvärvetenskapligt problem är att jag omöjligt 
kan besitta expertkunskaper på alla områden jag behandlar samtidigt 
som mina resultat kommer att värderas i relation till en etablerad 
disciplinär forskning. Eftersom jag rör mig fritt mellan rättshistoria, 
litteraturhistoria, mediehistoria, kulturhistoria, estetik och ett antal 
andra forskningsfält tvingas jag ofta förlita mig på sekundärkällor 
och existerade grundforskning. Här står jag i skuld till en mängd 
kollegor från olika discipliner som bidragit med sin expertkunskap 
under arbetets gång. I vissa fall kan den sakkunniga läsaren säkert 
ändå finna förbiseenden och förenklingar i mina ofta summariska 
skildringar av enskilda konstnärskap och historiska förlopp. Detta 
är det pris man får betala för att ha ett extensivt forskningsområde. 
En undersökning av detta omfång kräver helt enkelt ett visst mått 
av översiktlighet som ibland kan gå ut över detalj- och nyansrike-
domen, men som också gör det möjligt att skapa fruktbara synteser 
mellan kunskapsområden som annars vanligtvis hålls åtskilda utan 
möjlighet att berika varandra.

När man underkastar den här typen av forskning en inomdis-
ciplinär måttstock hamnar tonvikten lätt på de frågor som tvär-
vetenskapen inte kan besvara. Samtidigt har tvärvetenskapen en 
oöverträffad förmåga att sammanföra och korsbefrukta forsknings-
resultat från flera olika ämnesområden vilket ger den möjligheter 
som den disciplinära forskningen saknar. Jag är alltså övertygad 
om att det interdisciplinära perspektivets förmåga till nya och unik 
kunskapssynteser mer än väl kompenserar för de bristande möjlig-
heter till fördjupning som det också kan medföra. I slutändan vill 
jag därför hävda att tvärvetenskapen egentligen bara är en naturlig 



25

förlängning på den disciplinära forskningen eftersom det är i de 
interdisciplinära skärningslinjerna som de etablerade vetenskapernas 
rön och insikter till fullo kan tillvaratas och vidareutvecklas.

Tidigare forskning
Valet av ett tvärvetenskapligt perspektiv påverkar också mitt för-
hållningssätt till tidigare forskning. I sin avhandling Fältets herrar 
hävdar David Gedin att den växande floran av humanistisk forsk-
ning innebär att litteraturvetare och andra kulturforskare snart 
kommer att tvingas välja mellan att överge det traditionella kravet 
på fullständig överblick över sekundärlitteraturen eller sikta in sig 
på allt snävare ämnesområden.20 De som inte vill underkasta sig en 
sådan rigid avgränsning ställs inför ett massivt pensum av mer eller 
mindre relevant sekundärlitteratur som förväntas ingå i en forsk-
ningsöversikt. Detta dilemma blir ännu mer pressande i en tvärve-
tenskaplig avhandling och jag kommer att hantera det genom att 
fokusera min forskningsöversikt på det absolut mest nödvändiga: 
på den forskning som behandlar just relationen mellan upphovs-
rätt och kultur. Utöver detta finns det naturligtvis en uppsjö av 
rättsvetenskaplig, litteraturvetenskaplig, mediehistorisk och sociolo-
gisk forskning som är av betydelse för min undersökning men som 
introduceras efter hand.

Den tongivande upphovsrättsforskaren Peter Jaszi har påpekat att 
förvånansvärt få av de rättsvetare som talat sig varma för textkritiska 
metoder har tillämpat dessa på upphovsrätten.21 Jag kan bara dela 
hans förvåning över att ”rätt och litteratur” har ägnat upphovsrätten 
så lite uppmärksamhet trots att detta är ett rättsområde som så tyd-
ligt förenar juridik och kultur. Parallellt med rätt och litteraturper-
spektivets utbredning under 1980- och 90-talet utvecklades däremot 
en ganska omfattande upphovsrättshistorisk forskning som till viss 
del spårar sina förlagor tillbaka till 60-talet. I detta sammanhang 
betraktas ofta amerikanen Benjamin Kaplans An Unhurried View on 
Copyright från 1967 som den första text som behandlar relationen 
mellan upphovsrättens och den litterära författargestaltens utveck-
ling, tätt följd av landsmannen Lyman Ray Pattersons Copyright 
in Historical Perspective från 1968. I Europa skulle Stig Strömholm 
skriva den franska, tyska och skandinaviska upphovsrättens historia 
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i sin avhandling Le droit moral de l’auteur en droit allemand, français 
et scandinave avec un aperçu de l’évolution internationale från 1966.

Om Strömholms verk har haft stor betydelse för den rättshis-
toriska forskningen har Kaplans och Pattersons böcker fått många 
efterföljare inom kulturvetenskaperna. Under sent 1980-tal och 
tidigt 90-tal började framför allt amerikanska och engelska rätts- 
och kulturhistoriker studera upphovsrättens födelse i relation till 
litteraturhistoriens utveckling under 1700- och 1800-talet. Några 
sådana verk som spelat en viktig roll för denna avhandling är 
Martha Woodmansees klassiska artikel ”The Genius and the Copy-
right: Economic and Legal Conditions of the Emergence of the 
’Author’” från 1984 som visar på sambanden mellan romantiken 
och upphovsrättens utveckling i Tyskland; Mark Rose’s Authors and 
Owners: The Invention of Copyright från 1993 som kartlägger den 
tidiga upphovsrättens utveckling i England; Carla Hesses Publishing 
and Cultural Politics in Revolutionary Paris, 1789-1810 från 1991 som 
granskar den intrikata relation mellan upphovsrätten och franska 
revolutionen samt Jane Ginsburgs artikel ”A Tale of Two Copy-
rights: Literary Property in Revolutionary France and America” från 
1990 som diskuterar likheter och olikheter mellan den tidiga upp-
hovsrättens utveckling i Frankrike och USA.

Under senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet växte 
kulturforskarnas intresse för upphovsrätten och det skrevs en hel 
del om upphovsrättens litteratur- och kulturhistoriska utveckling, 
fortfarande oftast med fokus på brittiska och nordamerikanska för-
hållanden. Ett par betydelsefulla exempel ur denna våg av kritisk 
upphovsrättshistorieskrivning är Laura J. Rosenthals bok Playwrights 
and Plagiarists in Early Modern England: Gender, Authorship, Literary 
Property från 1996 och Melissa Homestead American Women Aut-
hors and Literary Property från 2005. Både Rosenthal och Homes-
tead visa på olika sätt hur synen på författarskap, äganderätt och 
upphovsmannaskap har formats av rådande könsstrukturer och hur 
det bidragit till att författarrätten utformats efter ett manligt rätts-
subjekt. Ett exempel på ett mer teoretiskt perspektiv på upphovs-
rättshistorien är Paul K. Saint-Amours The Copywrights: Intellectual 
Property and the Literary Imagination från 2003 som studerar hur 
olika motdiskurser som ifrågasätter den rådande upphovsrättsdok-
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trinen har artikulerats i skönlitteratur, juridik och ekonomisk teori 
under historiens gång.

Sedan Woodmansee publicerade sin artikel 1984 har det alltså 
uppstått något som närmast kan kallas en skolbildning av upp-
hovsrättskritisk forskning som försöker placera in upphovsrätten i 
ett vidare historiskt och kulturhistoriskt sammanhang och analysera 
hur ideologiska och estetiska föreställningar har präglat upphovs-
rättens utveckling. Min avhandling är i någon mån ett försök att 
anlägga detta perspektiv på den svenska rättshistorien. Denna typ 
av historieskrivning har emellertid ifrågasatts, bland annat av den 
australiensiska historikern David Saunders. Hans bok Authorship 
and Copyright från 1992 är en kritisk uppgörelse med en rättshisto-
rieskrivning som enligt Saunders tillskriver kulturen ett allt för stort 
inflytande över den rättsliga utvecklingen. Han menar att lagen är 
en självständig sfär som inte kan underordnas ett större kulturellt 
sammanhang och att upphovsrätten därför måste tolkas utifrån den 
specifika funktion den fyller i ett avgränsat rättssystem och inte som 
ett uttryck för en social och kulturell struktur.22

Det finns också gott om mer samtidsanknuten humanistisk upp-
hovsrättsforskning. Den svenska litteraturvetaren Eva Hemmungs 
Wirténs bok No Trespassing: Authorship, Intellectual Property Rights, 
and the Boundaries of Globalization från 2004 utgår till exempel från 
1800-talets internationella rättsutveckling för att belysa hur dagens 
upphovsrätt förhåller sig till globaliseringen, det sena 1900-talets 
frihandelsdoktriner och framväxten av multinationella mediekong-
lomerat. I sin uppföljare Terms of Use: Negotiating the Jungle of the 
Intellectual Commons från 2008 anlägger hon ett likartat perspektiv 
men här fokuserar hon på hur den offentliga domänen har utveck-
lats under historiens gång och vilka hot den står inför idag. Några 
andra relevanta studier av dagens upphovsrättsproblematik är James 
Boyles Shamans, Software and Spleens: Law and the Construction of 
the Information Society från 1996 som applicerar ett rättsteoretiskt 
och kulturhistoriskt perspektiv på upphovsrättens funktion i infor-
mationssamhället; Celia Lurys Cultural Rights: Technology, Legality 
and Personality från 1993 som diskuterar och teoretiserar kring hur 
upphovsrätten och författarskapet har formulerats under historiens 
lopp och hur de påverkar och påverkas av de nya medier som eta-
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blerades under 1900-talet samt Rosemary J. Coombes The Cultural 
Life of Intellectual Properties: Authorship, Appropriation, and the Law 
från 1998 som behandlar liknande frågor men fokuserar mer på hur 
dagens upphovsrätt upprätthåller en global av snedfördelning av 
immateriella resurser.

Det är anmärkningsvärt att nästan alla kulturforskare som 
intresserar sig för upphovsrätten intar ett mer eller mindre upp-
hovsrättskritiskt perspektiv som i någon mån utgår från att upp-
hovsrättens historia formats lika mycket av ekonomiska intressen 
och kulturella mytbildningar som av en genuin omsorg om upp-
hovsmännens försörjningsmöjligheter. Detta blir särskilt tydligt i 
den våg av debatterande upphovsrättsforskning som fått mycket 
uppmärksamhet under det senaste decenniet. I böcker som The 
Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World från 
2001 och Freedom of Expression: Resistance and Repression in the Age 
of Intellectual Property från 2007 har Lawrence Lessig och Kembrew 
McLeod varnat för att upphovsrätten har utvecklats till en industri 
där mediebolag använder lagen för att privatisera allt större delar 
av den gemensamma kulturen och begränsa så väl konstnärers som 
konsumenters rätt att bruka upphovsrättsskyddat material. Det 
finns ofta aktivistiska stråk i deras forskning och inte minst Lessig 
har med tiden blivit något av en förebild inom delar av den upp-
hovsrättskritiska piratrörelsen. Eftersom en stor del av detta forsk-
ningsfält har ett starkt fokus på digitala medier och den samtida 
amerikanska lagstiftningen är det dock av ganska perifert intresse 
för denna avhandling.

I Nordamerika och Europa har det alltså länge bedrivits omfat-
tande och ganska mångskiftande kulturvetenskaplig forskning om 
upphovsrätt som nästan helt saknar motsvarighet i Sverige. Tryck-
frihetens utveckling har kartlagts grundligt av svenska historiker 
men upphovsrätten har inte utsatts för samma noggranna gransk-
ning. Många jurister har förvisso skrivit mycket om upphovsrätt; 
Gunnar Karnell, Jan Rosén och Per Jonas Nordell tillhör kanske 
de flitigaste. Men eftersom dessa vanligtvis håller sig inom rätts-
vetenskapen ramar och fokuserar på den samtida rätten och dess 
tillämpning har de begränsade implikationer för min forskning. Det 
stora undantaget är Stig Strömholm som redan i sin avhandling 
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från 1966 anlade ett historiskt perspektiv på upphovsrätten. Sedan 
dess har publicerat ett antal texter som varit av stor betydelse för 
mitt arbete, inte minst artikeln ”Upphovsmans ideella rätt – Några 
huvudlinjer” från 1975 där han diskuterar avhandlingens slutsatser 
rörande den ideella rättens utveckling i Sverige och Upphovsrättens 
verksbegrepp från 1970 som bland annat behandlar relationen mellan 
verksbegreppet som ett juridisk och ett kulturellt fenomen. 

Vid sidan av Strömholms insatser är den svenska upphovsrätts-
historiska forskningen ganska knapphändig. Ett viktigt bidrag 
kom emellertid så sent som 2008 när Gunnar Petri publicerade sin 
avhandling Författarrättens genombrott: en mycket grundlig kartlägg-
ning av den svenska upphovsrättens framväxt under 1700-talet och 
början av 1800-talet som sätter rätten i relation till tidens kultur- 
och idéhistoriska utveckling. Därutöver finns bara ett fåtal äldre 
verk att tillgå, men framför allt Gösta Ebersteins Den svenska för-
fattarrätten från 1923 och Carl Gustaf Ihrfors Om författarerätt och 
äganderätt: med särskild hänsyn till svenska lagen den 30 maj 1919 om 
rätt till litterära och musikaliska verk från 1926 har icke desto mindre 
varit viktiga källor till information om den svenska upphovsrättens 
tidiga historia.

Sammanfattningsvis har jag gott om internationell forskning att 
jämföra med men ont om inhemska studier att utgå ifrån när jag 
närmar mig den svenska upphovsrättens utveckling. Det innebär att 
avhandlingens rättshistoriska delar i stor utsträckning består av refe-
rat och analyser av originalkällor. Merparten av de kulturella inter-
texterna är däremot mycket välutforskade och här har jag tvärt om 
så långt det gått förlitat mig på sekundärkällor. Jag lutar mig alltså 
mot en hel del litteratur som inte har någon direkt koppling till 
upphovsrättsfrågan men som utgör en viktig ingång och bakgrund 
till min undersökning. Denna omfattande och mångskiftande forsk-
ning kommer att presenteras under undersökningens gång.

tidigare forskning
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2

Teori och metod: Författarens död och 
författarfunktionens födelse

Mina frågeställningar tar sin utgångspunkt i de idéer om förfat-
tarens död som formulerades i slutet av 1960-talet och den litte-
raturteoretiska utveckling dessa givit upphov till. Det är idag mer 
än 40 år sedan Roland Barthes och Michel Foucault angrep den 
traditionella föreställningen om upphovsmannen som en autonom 
skapare i sina banbrytande essäer ”Författarens död” [”La mort de 
l’auteur”] (1968) respektive ”Vad är en författare” [”Qu’est-ce qu’un 
auteur?”] (1969). Dessa två texter gjorde på ett radikalt sätt upp 
med den dåvarande kulturforskningens ensidiga fokus på de stora 
männens mästerverk genom att ifrågasätta själva grunden för denna 
kultursyn: författaren.

Barthes artikel är kanske den som citeras oftast idag, inte bara för 
att den är lite mer lättillgänglig och slagkraftig utan också för att 
den bidragit till den sentida cultural studies-traditionens förståelse 
av läsarens delaktighet i den betydelseskapande processen. I ”För-
fattarens död” konstaterar Barthes att den författargestalt som så 
länge tagits för given i själva verket är en produkt av det moderna, 
kapitalistiska samhällets sätt att se på litteratur:

The Author is a modern figure, a product of our society insofar as, 
emerging from the Middle Ages with English empiricism, French 
rationalism and the personal faith of the Reformation, it discovered 
the prestige of the individual […]. It is thus logical that in literature 
it should be this positivism, the epitome and culmination of capitalist 
ideology, which has attached the greatest importance to the ‘person’ 
of the author.1
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Denna författargestalt är en kulturell konstruktion som är på väg 
att överleva sig själv. Med stöd i den högmodernistiska estetiken 
menar Barthes att texten inte längre kan betraktas som ett medium 
som utan vidare förmedlar ett specifikt budskap från en autonom 
författare till en passiv mottagare utan att texten har utvecklats till 
en plats där olika redan formulerade inskriptioner möts. Nedteck-
naren är inte en skapande författare utan en ordbok av redan for-
mulerade inskriptioner som denne imiterar, blandar och sammanför 
i sin text. För Barthes är det enskilda verket med andra ord inte en 
unik produkt av en enskild författares skapande kraft utan en fusion 
av redan formulerade inskriptioner där författaren snarare fungerar 
som en katalysator som sammansmälter dem.2

Om man trots detta tillskriver texten en författare begränsar man 
den; man ger den en slutgiltig mening vilket spelar kritikerna i 
händerna eftersom dessa då kan förklara texten genom att avkoda 
en föreskriven betydelse som den förmodade författaren antas ha 
nedlagt i verket. Men i själva verket finns det varken en enhetlig 
författare eller en enhetlig betydelse dold bakom texten. Barthes 
hävdar följaktligen att en författare aldrig kan definiera texten som 
alltid är föränderlig – beroende av en rik flora av intertexter – och 
att textens mening därmed inte ligger i dess ursprung utan i dess 
mål: inte i författaren utan i läsaren som är den plats där textens alla 
inskriptioner möts, den yta där texten projiceras och all betydelse 
uppstår. Detta leder Barthes till den berömda slutsatsen att det är 
dags att detronisera den författargestalt som allt för länge fått hålla 
hov som den litterära världens protagonist – att läsarens födelse 
måste ske på bekostnad av författarens död.3

Foucault delar till viss del Barthes föreställning om att den 
moderna litteraturen under 1900-talet strävat efter att frigöra texten 
från författargestalten. Båda betonar hur högmodernismens avant-
gardister medvetet försökte skriva bort författaren ur sina texter och 
forma litteraturen till autonoma system av tecken och betydelser 
där det skrivande subjektet försvinner. Men Foucault låter sig inte 
lika lätt förledas av den modernistiska estetiken utan han förhåller 
sig betydligt mer skeptisk till frågan om författaren verkligen är så 
passé som man kan få intryck av när man läser Samuel Beckett och 
Stéphane Mallarmé eller Roland Barthes. Även om Foucault inte 
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nämner Barthes ligger det nära till hands att läsa åtminstone delar 
av ”Vad är en författare” som en replik till Barthes essä från föregå-
ende år. Foucault konstaterar inledningsvis att likgiltigheten inför 
det skrivande subjektet har blivit en etisk och estetisk grundprincip 
i samtidslitteraturen, men att detta i praktiken har fått begränsad 
inverkan på litteraturens existensvillkor.4 Författarens död är således 
snarare att betrakta som ett litterärt och litteraturteoretiskt impera-
tiv än som en adekvat beskrivning av den kulturella verkligheten.

Jag vill påstå att den utbredda ovanan att klumpa ihop Foucault 
med Barthes och göra den förstnämnde delaktig i den sistnämndes 
författarmord är missvisande; Foucault kan snarare betraktas som 
en av de första som kritiserar teorin om författarens död. Han delar 
visserligen Barthes tolkning såtillvida att också Foucault ser för-
fattargestalten som en kulturell konstruktion och han inleder sin 
artikel med att definiera författarfunktionens födelse som en central 
brytpunkt i idéhistorien: ”Begreppet författare markerar det avgö-
rande momentet i individualiseringen inom idéernas, kunskapernas 
och litteraturernas historia och även inom filosofins och vetenska-
pernas.”5 Däremot säger Foucault inte att författaren är död, han 
säger att författaren borde vara död och att litteraturen i den bästa 
av alla världar borde vara fri från författargestaltens begränsningar. 
Samtidigt medger han att visionen om en litteratur fri från alla 
begränsningar är ouppnåelig och att en framtida kultur som befri-
ats från författarfunktionen fortfarande skulle styras av sina egna 
begränsande system.6 Även om fraktioner inom den modernistiska 
skolan skyr alla föreställningar om en skapande författare tenderar 
kritiker och uttolkare att ställa verken i författarens ställe som ett 
autonomt och självskrivet studieobjekt. Problemet är att detta ”verk” 
diskuteras som en självklar enhet trots att det inte finns någon enty-
dig definition av vad ett verk egentligen är. Själva verkbegreppet är 
i sig ett medel för att påtvinga den litterära mångfalden en given 
ordning.

I praktiken fortsätter också kritiker och uttolkare att gruppera 
olika verk utifrån en gemensam upphovsman och tillskriva dem 
gemensamma egenskaper och betydelser som antas emanera ur 
denna upphovsman. Upphovsmannen förutsätts föregå verket och 
förse det med en viss autenticitet trots att författargestalten egent-

teori och metod: författarens död och författarfunktionens födelse



34 2. teori och metod: författarens död och författarfunktionens födelse

ligen uppstår först när ett eller flera konstverk tillskrivs en individ. 
Som sådan är författargestalten bara en funktion av den konst han 
eller hon förutsätts ha skapat – den konstnärsidentitet som upp-
hovsmannen tillskrivs är inget annat än en sammanställning av de 
egenskaper och karakteristika som extraherats ut dennes konstnär-
liga produktion för att sedan sammanfogas och personifieras i en 
fiktiv skapargestalt. Man kan således betrakta konstnären som en 
abstrakt konstruktion – en bild av ett skapande väsen – som träder 
i en människas ställe. Detta kallar Foucault för författarfunktionen.

Författarfunktionen är ett sätt att bringa ordning i en oändlig 
mångfald av texter och betydelser genom att föreskriva och reglera 
hur olika texter ska tolkas och på så sätt begränsa texternas alterna-
tiva betydelser. Liksom Barthes betraktar även Foucault upphovs-
mannen som en faktor som nyttjas för att ”stänga” texten, binda 
upp den till vad som antas vara en på förhand given betydelse och 
förhindra en obegränsad mångfald av mening. Författaren är helt 
enkelt den princip som styr bruket av texten, förklädd till autonom 
skapare:

Vi brukar säga […] att författaren är den skapande instansen för ett 
verk där han med oändlig rikedom och frikostighet lägger ner en 
outtömlig värld av beteckningar. Vi brukar anse att författaren är 
så annorlunda än alla andra människor och att han kan transcen-
dera alla språk så till den grad att det bara flödar mening, och flödar 
oändligt, så fort han talar. Sanningen är en helt annan: författaren 
är inte någon uttömlig källa av beteckningar som överhopar verket. 
Han är en bestämd funktionsprincip med vars hjälp man i vår kultur 
avgränsar, utesluter, utväljer: kort sagt den princip med vars hjälp 
man blockerar den fria cirkulationen, det fria manipulerandet, det 
fria komponerandet, dekomponerandet och rekomponerandet av 
fiktionen. […] Författaren är alltså den ideologiska gestalt med vars 
hjälp man avvärjer spridningen av mening.7

Men även om Foucault inte gör sig några illusioner om att litte-
raturen någonsin kommer att stå fri från principer som reglerar 
den framhåller han att dessa principer alltid har varit och alltid 
kommer att vara föränderliga. Författarfunktionen är en produkt av 
den beundran för individuella prestationer och respekt för individu-
ellt ägande som fick fotfäste i det europeiska och nordamerikanska 
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tänkandet under 1700-talet. Men detta är bara en alternativ kon-
trollfunktion som i framtiden mycket väl kan få ge vika för något 
annat sätt att reglera texter.8 Värdet i att studera författargestaltens 
utveckling ligger dock inte i någon förhoppning om att kunna död-
förklara densamma utan i en förvissning om att man genom att stu-
dera författarens skiftande skepnader faktiskt kan skrapa bort dess 
yta av neutralitet och objektivitet och avslöja hur den konstrueras i 
en given social och kulturell ordning.

Den författargestalt som Foucaults och Barthes angriper är i 
grund och botten en myt. I Mytologier beskriver Barthes myten 
som ”ett avpolitiserad yttrande” som berövats de politiska och ideo-
logiska betydelser som är knutna till det historiska sammanhang där 
det en gång uppstod.9 I myten ersätts historia av natur och den kul-
turella och politiska kontexten ger vika för ett sken av självklarhet 
och tidlöshet – en naturaliserad ideologi. Mytens uppgift är inte att 
dölja verkligheten utan att få den att framstå som odiskutabel:

Myten förnekar ingenting, dess uppgift är tvärt om att tala om hur 
saker och ting är; den renar dem helt enkelt, gör dem oskyldiga, för-
ankrar dem i natur och evighet […]. Genom att övergå från historien 
till naturen gör myten en besparing: den förstör den sammansatta 
beskaffenheten i de mänskliga handlingarna och ger dem naturväsens 
enkelhet.10

Författargestalten är ett bra exempel på ett sådant förvandlingsnum-
mer: en gestalt som en gång var politiskt och ideologiskt laddad 
men som med tiden utvecklats till något till synes självklart. Denna 
myt har också haft stor betydelse för upphovsrättens utveckling 
eftersom den autonoma författaren personifierar den opposition 
mellan konstnär och publik som färgat upphovsrättsdiskussionen 
under historiens gång. Genom att ifrågasätta den tidigare självklara 
relationen mellan konstnär och verk och betona publikens delaktig-
het i den kreativa processen inleder alltså Barthes och Foucault en 
dekonstruktion av litteraturens och upphovsrättens gamla dikotomi 
mellan författare och läsare 25 år innan den digitala tekniken satte 
frågan på lagstiftarnas dagordning.

teori och metod: författarens död och författarfunktionens födelse
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Skapandet av skaparen som fetisch
Till skillnad från Barthes är Foucault mer intresserad av att utforska 
än att dödförklara författaren och redan i början av sin essä pekar 
han ut författarfunktionens födelse som ett potentiellt forsknings-
objekt för framtida kulturhistoriker:

Hur författaren har individualiserats i en kultur som vår, vilken ställ-
ning man har tilldelat honom, från och med när man exempelvis har 
börjat undersöka äkthet och upphovsman, i vilket värderingssystem 
författaren har placerats, vid vilken tidpunkt man började berätta, 
inte längre om hjältarnas utan om författarnas liv, hur kritikens 
grundläggande kategori ”mannen-och-verket” bildades – allt det där 
vore förvisso värt att analysera.11

Gensvaret har varit relativt gott: även om få uttryckligen har analy-
serat författarfunktionen som sådan har flera upphovsrättsforskare i 
praktiken ägnat mycket arbete åt att kartlägga den autonoma förfat-
targestaltens framväxt och utveckling i olika delar av världen.12

Inom kulturteorin har dekonstruktionen av författargestalten fått 
ett stort genomslag, något som bland annat syns hos en kultursocio-
log som Pierre Bourdieu vars fältteori vilar på en kritisk och kon-
struktivistisk syn på författaren. Hos Bourdieu är konstruktionen av 
upphovsmannen som en autonom skapare intimt sammankopplad 
med uppkomsten av ett autonomt litterärt eller konstnärligt fält 
som i sin tur utgör ett socialt skapande av ”skaparen som fetisch”.13 
Den autonoma konstnären och dennes oantastbarhet bildar här en 
del av det kulturella fältets doxa: en del av det gemensamma och 
icke-ifrågasättbara värde som fältets aktörer kämpar om. I grund 
och botten är ju det litterära fältet ”platsen för en kamp om hur 
man ska definiera en författare” vilket innebär att inte bara konst-
verket utan också ”konstnären bakom verket själv är skapad inom 
produktionsfältet av alla dem som bidrar till att ’upptäcka’ honom 
och konsekrera honom som ’känd’ och erkänd konstnär”.14 Genom 
att studera upphovsmannen som en produkt av och inte bara en 
aktör i kampen på det kulturella fältet ansluter sig Bourdieu impli-
cit till Foucaults definition av författaren som skapad av snarare än 
skapare av litteraturen. Samtidigt tar han vid där Foucault slutade 
och visar på hur författarfunktionen konstrueras i ett konkret, lit-
teratursociologiskt sammanhang:



37

Den mest strikta och begränsade definitionen på en författare (osv.), 
som vi idag accepterar som självklar, är en produkt av en lång serie 
uteslutningar eller bannlysningar, där producenter som kunde upp-
träda som författare enligt en vidare och lösare definition av yrket 
förvägras all existens som författare värda namnet.15

Bourdieu visar på det romantiska geniets genealogi när han fram-
håller att ”professionella filosofer importerat begrepp till konstens 
område vilka ursprungligen utarbetats inom den teologiska traditio-
nen, framför allt föreställningen om konstnären som en ’skapare’, 
begåvad med den nästan gudomliga egenskap som kallas ’kreativi-
tet’, han som förmår skapa en ’andra natur’, en ’andra värld’, en 
autonom värld sui generis”.16 Såväl filosofer som konst- och littera-
turhistoriker har tagit denna skapare för givet och därmed bekräftat 
dess existens som ett objektivt faktum när de i stället borde ha 
ifrågasatt ”allt det som underförstått är inbegripet i den moderna 
definitionen av en konstnär – framför allt yrkesideologin om den 
oskapade ’skaparen’ som utarbetades under 1800-talet”. Om man 
förbiser detta betraktar man bara ”det synliga objektet, det vill säga 
konstnären […] i stället för att konstruera och analysera det produk-
tionsfält som skapat konstnären, socialt etablerad som ’skapare’”.17 
För Bourdieu är det just denna tro på vad han kallar en ”karismatisk 
skapare” som utgör det huvudsakliga hindret för en förståelse för 
litteraturens existens som ett socialt fenomen.18

I författarfunktionens förlängning – 
det envisa ryktet om författarens död
Författargestalten är alltså en kulturell konstruktion som växte fram 
under ett historiskt skede där skönlitteraturen formeras som ett 
autonomt fält som strävar efter största möjliga oberoende från de 
sociala, politiska och ekonomiska krafter som behärskar resten av 
samhället. Men det betyder inte att den autonoma författargestalten 
kan isoleras till detta specifika historiska skede. Det skapande geniet 
må vara en 1800-talsuppfinning men det är inte svårt att finna en 
kvardröjande författarkult inom modernismen. Perry Anderson 
utnämner till och med det modernas eran till ”tiden för det unika 
geniet” och han karakteriserar modernismen som ”en skarpt avgrän-
sad värld vars gränser stakades ut genom manifestets instrument: 

i författarfunktionens förlängning …
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deklarationen om en estetisk identitet som inte bara var speciell 
för avantgardet utan som också på ett mer indirekt och sublimerat 
sätt utmärkte författare som Proust eller Eliot – deklarationer som 
skilde konstnärens utvalda mark från de obebyggda områdena där 
bortom”.19

Om man lyssnar på Bourdieu och Anderson verkar det sna-
rare som att den autonoma, geniala författargestalten stärktes mot 
slutet av 1800-talet för att finna sin mest monumentala form under 
modernismen. Att Barthes tvärtom betraktar modernismen som en 
författarlös estetik kan delvis förklaras av att han bygger sin läsning 
av modernismen på ett begränsat och inte särskilt representativt 
urval av mer eller mindre aparta avantgardister där Mallarmé intar 
en central position. När Barthes talar om författarens död talar han 
med andra ord om ett stilistiskt och delvis också teoretiskt grepp 
inom en ganska snäv kulturell elit – en elit som uppenbarligen inte 
ens är representativ för modernismen som helhet. Även om Barthes 
delvis är medveten om detta tenderar han likafullt att överskatta 
betydelsen av avantgardisternas författarkritiska estetik när han för-
utsätter att den ska få implikationer för litteraturen i allmänhet.

Också Perry Anderson ser det autonoma författargeniets era som 
ett passerat stadium, men hos honom är det postmodernismens 
genombrott som markerar författarens död eftersom den saknar 
modernismens kult kring avantgardet:

Sedan 1970-talet har själva föreställningen om ett individuellt geni 
blivit föremål för misstro. Kämpande kollektiva förnyelserörelser har 
blivit allt färre och tecknet på en ny, självmedveten ism allt sällsyn-
tare. Det postmodernas värld utmärks nämligen inte av avgränsning 
utan av blandning.20

Motståndet mot genikulten var central för många av postmoder-
nismens profeter. I sin stilbildande artikel ”The Originality of the 
Avant-Garde” från 1985 urskiljde Rosalind Krauss föreställningen 
om konstnären som en autonom, unik och ursprunglig skapare 
som en grundläggande myt i det moderna avantgardets självbild. 
Hon anklagade den moderna avantgardismen kritiker och konstnä-
rer för att underblåsa en originalitetsdiskurs och iscensätta bilden 
av modernisten som en ursprunglig skapare för att värna sin egen 
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kulturella position. Krauss förespråkade en ny, postmodern, konst 
som aktivt dekonstruerar modernismens skaparmyter och avstår 
från konstens anspråk på originalitet och ursprunglighet för att i 
stället utforska reproduktionens konstnärliga möjligheter.21

Denna föreställning om författarens slutgiltiga död tycks också 
bekräftas av att merparten av dagens konstformer – film, musik, 
dataspel etc. – produceras av yrkesarbetande kollektiv snarare är av 
självständigt skapande individer. Svante Beckman påpekar att denna 
industriellt organiserade produktionsform lämnar föga utrymme för 
romantikens ensamma skapare: ”The modern world simply does 
not fit the venerable jargon of cultural origination patterned on the 
lone genius.”22 Ändå ser myten om den autonoma författaren ut 
att leva gott, inte bara i upphovsrättsliga sammanhang utan också 
i (populär)kulturella där konstformer som film och musik alltjämt 
tillskrivs individuella skapare som ofta framstår som stöpta i den 
romantiska konstnärsmallen.

Den autonoma författaren må vara en anakronism men den tycks 
ingalunda vara död och begraven. Kanske bekräftar Barthes och 
Andersons teorier bara Seán Burkes tes om att författaren i själva 
verket vitaliseras av att dödförklaras: ”the concept of the author is 
never more alive than when pronounced dead”.23 Denna fråga är 
dock sekundär för min undersökning som fokuserar mer på förfat-
tarens födelse än på dess eventuella hädangång. Icke desto mindre 
är detta ständigt återkommande litteraturteoretiska författarmord 
en viktig utgångspunkt för mitt sätt att närma mig studieobjektet 
eftersom det möjliggör en kritisk granskning av författargestalten 
som sådan.

Genialitet, kön och det upplysta subjektet
Diskussionen om författarens död har efterlämnat en banbrytande 
insikt om att författaren inte är litteraturens självklara ursprungs-
gestalt utan snarare en produkt av litteraturens föreställningsvärld 
och institutionaliserade ordning.24 Det innebär att författargestal-
tens och upphovsrättens historia kan underkastas en form av kritisk 
granskning – en dekonstruktion – som knappast var möjlig innan 
Barthes och Foucault publicerade sina essäer. Deras angrepp på den 
allsmäktiga författargestalten skulle bilda en språngbräda för många 

genialitet, kön och det upplysta subjektet
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av de litteraturvetenskapliga skolbildningar som under 1970-talet 
och 80-talet ifrågasatte den etablerade litteraturhistorieskrivningen. 
Detta gäller inte minst den feministiska litteraturvetenskapen som 
strävade efter att revidera litteraturvetenskapens kanon och slita det 
litterära tolkningsföreträdet ur de patriarkala kritikernas händer. 
Därför är det inte heller förvånande att Toril Moi pekar på just 
Barthes essä som en utgångspunkt för det feministiska projektet 
som Sandra Gilbert och Susan Gubar påbörjade i sin klassiker The 
Madwoman in the Attic: ”For the patriarchal critic, the author is 
the source, origin and meaning of the text. If we are to undo this 
patriarchal practice of authority, we must take one further step and 
proclaim with Roland Barthes the death of the author.”25

Andra feministiska forskare har pekat på problemen med att 
utan vidare anamma den poststrukturalistiska författarsynen och 
förklara författargestalten som irrelevant. Nancy Miller framhåller 
att en sådan hållning i själva verket försitter möjligheten att dekon-
struera det maskulina geniet för att i stället fokusera på en anonym 
textualitet som snarare förtränger än fokuserar litteraturens genus-
dimensioner. Forskare som slentrianmässigt avfärdar författaren som 
död kastar bara bort möjligheterna att på allvar utmana ideologin 
om det vita, manliga författarsubjektet.26 Att nöja sig med att död-
förklara författaren är alltså inte en fruktbar utgångspunkt för en 
feministisk analys. Däremot kan dekonstruktionen av författaren 
vara ett sätt att befria litteraturen från etablerade tolkningsmallar 
och möjliggöra nya tolkningar av kanoniserade verk oberoende av 
det som tidigare uppfattats som författarens intentioner.

Detroniseringen av författargestalten befriar inte kulturen från 
författare, men det befriar kanske kulturen från de tolkningsbe-
gränsningar som författarfunktionen tidigare har dikterat. På en 
generell nivå innebär det att den tydligt androcentriska kulturhis-
toriska kanon som länge gjort sig gällande har utmanats under de 
senaste decennierna. Feministiska forskare har enträget kartlagt de 
könsblinda fläckarna i historieskrivningen, lyft fram tidigare bort-
glömda kvinnliga konstnärer och kritiserat och dekonstruerat man-
liga konstnärers och författares syn på och definition av kvinnor. 
All denna forskning har dock bara berört frågan om geniets kön 
implicit eller i förbifarten; den har fokuserat på konsekvenserna av 
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att konstnären konstruerats som en manligt stereotyp utan att gå 
in på hur denne stereotyp i själva verket har skapats. När Christine 
Battersby 1989 publicerade sin bok Gender and Genius framhöll hon 
relationen mellan genus och genialitet som ett nästan helt outforskat 
område.27 Att forskningsläget inte skulle förändras nämnvärt under 
hela 1990-talet bekräftas i Tobias Pettersson avhandling De bildade 
männens Beethoven från 2004. I sin forskningsöversikt konstaterar 
han att det finns ont om kritisk och konstruktivistisk forskning 
kring relationen mellan geni och genus och han får i stort sett förlita 
sig på Battersbys vid det här laget 15 år gamla bok.28

Gender and Genius är en övergripande genomgång av genibegrep-
pets utveckling från antiken fram till postmodernismen, men med 
tydligt fokus på perioden fram till och med romantiken när geniet 
antar sin nuvarande grundform. Enligt Battersby föddes genibegrep-
pet i det antika Rom, men för romarna var Geniet ursprungligen 
en skyddsande knuten till familjen och deras ägor. Eftersom geniets 
främsta funktion var att befrämja fruktbarheten, som här framför 
allt avsåg alstrandet av söner, kom det snart att associeras till manlig 
virilitet och skaparkraft. Gradvis utvecklade således geniet från en 
skyddsande för hela hushållet till en inneboende vital, kreativ kraft 
som existerade i varje fri man och familjeöverhuvud.29 Definitio-
nen av geniet som en patriarkal skyddsande skulle bestå fram till 
1700-talet, men parallellt med denna utvecklades också begreppet 
genialitet (ingenium) som beteckning för en extraordinär konstnärlig 
förmåga. Under medeltid och tidigare delen av renässansen hand-
lade genialitet emellertid mer om en överlägsen hantverksskicklighet 
än om skaparförmåga: skapandet var fortfarande förbehållet Gud 
och kreativiteten var ett teologiskt och inte ett estetiskt begrepp.30 
Under renässansens gång förandligades dock genialiteten som nu 
allt mer sammanknippades med själsliga och känslomässiga egen-
skaper. Eftersom dessa egenskaper i regel tillskrevs män bidrog 
detta till att sprida föreställningen om att genialitet var förbehållen 
manliga konstnärer. Denna utveckling underblåstes också av den 
nyplatonska läran som definierad genialitet som förmågan att se 
och avbilda en högre metafysisk sanning som återspeglades i sin-
nevärlden. Eftersom kvinnorna och den kvinnliga skönheten i sig 
var en sinnlig återspegling av denna högre verklighet var kvinnorna 
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själva oförmögna att se den: deras sinnen var beslöjade och de redu-
cerades effektivt till att bli ett konstnärligt motiv genom vilket den 
manlige konstnären kunde skönja en högre verklighet bortom sin-
nevärlden.31

Även om renässansen blev den upphöjda konstnärens första stor-
hetstid definierades inte de stora renässanskonstnärerna som genier, 
utan snarare som konstnärer i besittning av genialitet.32 Det var först 
under 1700-talet som dessa två begrepp sammanfördes när mannens 
inneboende gudomliga skaparkraft – geniet – smälte samman med 
dennes konstnärliga förmåga – genialiteten.33 Till en början innebar 
detta bara en profanisering av den skapande förmågan: om geniet 
tidigare representerat en gudomlig dimension i mannens väsen blev 
det nu en i grunden mänsklig del av det allmänmanliga själslivet. 
Under senare delen av 1700-talet skulle genialiteten få en allt större 
betydelse som mänsklighetens kännetecken. Både den aristoteliska 
och den kristna världsbilden hade länge framhållit förnuftet som 
den egenskap som skiljde människan från djuren. När Rousseau 
och andra upplysningskritiska tänkare nu avfärdade rationalitetens 
och förnuftets särställning väcktes ett behov av en ny egenskap som 
skulle utmärka det i grunden mänskliga. I enlighet med tidens anda 
åberopade man i stället det mänskliga känslolivet, föreställningsför-
mågan och kreativiteten som den mänskliga arten unika egenskaper. 
Genialiteten blev kort och gott en del av mänsklighetens minsta 
gemensamma nämnare.34 Här tillskrivs dock begreppet mänsklighet 
en högst begränsad och begränsande betydelse: det är snarare en 
exkluderande än en inkluderande term. Eftersom geniet och genia-
liteten alltjämt var hårt knutna till den fria västerländska mannen 
innebar denna nya definition av det genuint mänskliga att synony-
miteten mellan människa och europeisk man stärktes. Genialiteten 
blev nu den egenskap som befäste den västerländska mannen som 
den mänskliga artens prototyp och drog upp demarkationslinjerna 
gentemot kvinnor och ociviliserade utomeuropéer.35

Det var först under senare delen av 1700-talet som denna ska-
parkraft skulle förvandlas från en universell egenskap som existe-
rade i skiftande utsträckning hos alla människor av mankön till 
en exklusiv egenskap hos en utvald elit som kom att kallas genin. 
Den kreativa förmågan förklarades nu inte längre enbart som ett 
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utslag av konstnärens talang utan som ett direkt uttryck för den 
skapande konstnärens hela personlighet. Det var med andra ord nu 
som geniet uppnådde sin romantiska storhet genom att geni och 
genialitet sammanvävdes och omvandlades från en mänsklig talang 
till en näst intill övermänsklig gestalt: ”a superior type of being who 
walked a ’sublime’ path between ’sanity’ and ’madness’, between the 
’monstrous’ and the ’superhuman’”.36

Genialitetens transformationer är också sammanvävda med 
konstruktionen av ett modernt, manligt subjekt. Den historia om 
kreativitets skiftande gestalter som Battersby skildrar löper parallellt 
med framväxten av ett rationellt förnuftsideal. I sin bok Det man-
liga förnuftet studerar Genvieve Lloyd hur föreställningen om det 
abstrakta, okroppsliga och rationella förnuftet har konstruerats som 
ett manligt privilegium genom filosofihistorien. Liksom Battersby 
börjar också Lloyd sin berättelse i den antika synen på reproduktion 
där den skapande kraften och den formande principen som styrde 
fostrets utveckling tillskrevs fadern medan modern bidrog med 
naturens materia som fick form efter mannens bestämning. Lloyd 
konstaterar att strävan efter upplysning och rationalitet redan från 
början skrevs in i en polarisering mellan manligt och kvinnligt där 
kvinnor kom att associeras till naturens sfär medan det rationella 
förnuftet som tämjer och formar naturen blev en exklusivt manlig 
egenskap:

Det som hade måst offras för att utveckla den av kulturen prisade 
rationaliteten var från begynnelsen symboliskt förknippat med kvinn-
lighet. Dessa symboliska samband dröjde sig kvar i senare revisioner 
av idén och av Förnuftsidealen; manlighet fortsatte att vara förknip-
pat med ett klart, avgränsat sätt att tänka, kvinnligheten med det 
vaga och obestämda.37

Detta utvecklades snart till en distinktion mellan privat och offent-
ligt där det privata blev kvinnornas reservat och offentligheten en 
arena för det manliga förnuftet.38

Lloyds historieskrivning sammanfaller i stor utsträckning med 
Battersbys och om man ställer dem mot varandra ser man hur 
rationaliteten och kreativiteten flyter samman i en gemensam sub-
jektskonstruktion som uppfattats som manlig. Lloyd lyfter fram 
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könsaspekten som en grundpremiss i hela den västerländska filoso-
fihistorian som alltjämt präglar synen på förnuftsidealet:

Hela vidden av manligheten i filosofins förflutna börjar först nu bli 
synlig. Trots sina ambitioner att nå tidlös sanning avspeglar filosofi-
historien de intresseinriktningar och den självbild som kännetecknar 
de slags människor som i alla tider har haft tillträde till verksamhe-
ten […]. Och frånvaron av kvinnor i den filosofiska traditionen har 
inneburit att Förnuftsbegreppet skapats uteslutande av män. Det är 
då inte förvånande att frukterna av deras arbete skulle avspegla deras 
uppfattning av filosofi som en manlig verksamhet.39

Christine Battersby har i sin tur visat att denna dom över rationali-
teten lika gärna skulle kunna gälla den historiskt formulerade synen 
på kreativitet.

Kön och konstnärskap som habitus och social magi
Denna polarisering mellan vad som uppfattats som manligt och 
kvinnligt kan också beskrivas i termer av könsspecifika habitus. 
I Den manliga dominansen beskriver Bourdieu hur manliga och 
kvinnliga kroppar konstrueras som socialt differentierade. Eftersom 
en individs habitus formar dennes sätt att förhålla sig till sin egen 
kropp blir habitus den instans som präntar in en socialt konstru-
erad identitet i kroppen.40 Att könen är socialt konstruerade bety-
der emellertid inte att de inte existerar. I sin artikel Appropriating 
Bourdieu vidareutvecklar Toril Moi Bourdieus genusteori genom 
att introducera Simone de Beauvoirs begrepp ”social magi”. Moi 
beskriver social magi som en process där olika individer och grupper 
tillskrivs vissa essentiella egenskaper som dessa sedan försöker leva 
upp till, vilket innebär att de faktiskt blir vad de redan förklarats 
vara. Det rör sig alltså om en självuppfyllande rolltilldelning som 
skapar de sociala kategorierna män och kvinnor. Men även om detta 
må framstå som ett illusoriskt spel med identiteter så är den sociala 
magins produkter reella. Om kvinnor konstrueras socialt som just 
kvinnor så innebär det att de faktiskt är kvinnor:

to cast women as women is precisely to produce them as women. 
From a social perspective, without this categorizing and defining act 
of symbolic violence, women would simply not be women… Like all 



45

other social categories, the category of woman therefore once mas-
querades as and is essence…41

Om könen är självförverkligande sociala konstruktioner gäller det-
samma många andra sociala och kulturella identitetspositioner, 
däribland det autonoma geniet. Battersbys skildring av genibe-
greppets utveckling visar hur geniets habitus under historiens gång 
har sammanvävs med ett maskulint habitus på olika sätt.42 Både i 
Battersbys och i Bourdieus historieskrivning innebar romantiken 
att gamla föreställningar om kreativitet personifierades i en kon-
kret och exklusiv författargestalt som inte bara var en biprodukt 
av den romantiska estetiken utan en centralgestalt i hela det kul-
turella system som växte fram vid denna tid. Det litterära fältet 
blev därmed en arena där geniet kunde anta en ny gestalt som var 
förenlig med tidens maskulina habitus.

Griselda Pollock har påvisat en likartad utveckling i konstvärl-
den under 1800-talet och hennes slutsatser låter sig lätt överföras 
till andra kulturella fält.43 Hon beskriver ett system där konstnä-
ren tillskrevs en uppsättning maskulint definierade egenskaper som 
upprättade en synonymitet mellan maskulinitet och konstnärligt 
skapande och gjorde det konsthistoriska begreppet ”konstnär” till 
en per definition manlig aktör.44 Men detta innebär inte att kvinnor 
varit helt och hållet uteslutna ur konstvärlden. Pollock poängterar 
att kvinnor genom konsthistorien har utdefinierats som konstnärligt 
impotenta, men att de därmed “inte befann sig utanför konstens 
rike, d.v.s. vår version av den offentliga sfären, utan alltid befunnit 
sig i detta rike men i den strukturella positionen av ett negativ med 
vilket manligheten tillskansat sig sin dominans.”45 Kvinnorna har 
utgjort en blank yta där manliga konstnärer har kunnat skriva in 
de betydelser som passat dem. Kvinnor har därmed reducerats till 
visuella tecken som intar olika betydelser i olika maskulina diskur-
ser. De kan beteckna sexuell åtrå, moderlig trygghet, natur eller i 
stort sett vad som helst som i förlängningen syftar till att definiera 
och bekräfta den manliga konstnärens egen position. Oavsett vilka 
roller kvinnor intar så definieras de som männens motsats: som 
bärare av feminina egenskaper som står i konsekvent negation till 
de egenskaper som konstituerar mannens maskulinitet. De bildar, 
genom sin könskategorisering och sina tillskrivna egenskaper, en 
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mannens binära opposition som fyller såväl begreppet Man som det 
närbesläktade begreppet Konstnär med mening. Just i och med att 
kvinnor utdefinieras som den konstnärligt impotente andra blir de 
också grundstenar i konstruktionen av konstnärskapet.

Den tyske litteraturvetaren och mediehistorikern Friedrich Kitt-
ler är inne på en likartad tankegång när han diskuterar hur romanti-
kens författargeni konstruerades som en näst intill gudomlig skapare 
medan kvinnorna generaliserades till ordens frånvarande ursprung 
– till en avlägset genljudande modersröst eller en inspirerande musa. 
Det innebär att kvinnor inte kunde skriva själva; de var per defi-
nition diskvalificerade som författare eller konstnärer eftersom de 
antogs sakna det begär och den genialitet som var en förutsättning 
för författarskapet. Att kvinnor – i pluralis – abstraherades till Kvin-
nan – i singularis – och blev poetens inspirerande antites utgjorde 
enligt Kittler grunden för hela den romantiska litteratursynen och 
därmed också för den romantiska författarrollen. Denna förutsatte 
att kvinnorna på en gång heroiserades och reducerades till rollen av 
den bekräftande andra: till ett stycke rekvisita i det manliga geniets 
narcissistiska identitetskonstruktion.46

det juridiska systemet och det liberala 
subjektet
Understödd och legitimerad av romantiska filosofer kom den auto-
noma författaren att bli 1800-talets litterära portalfigur. Detta var 
inte bara en estetisk omvälvning utan det förändrade också sättet 
att uppfatta, tolka och kategorisera texter. Vad som tidigare bara 
betraktats som böcker transformerades nu till litterära verk som till-
skrevs enskilda författare och författarnamnet på titelbladet blev en 
obligatorisk garant för textens konstnärliga autenticitet och litterära 
status. Det yttrade sig också i att lagar och procedurer för att reglera 
författarens rättigheter till texten etablerades under 1700- och 1800-
talet.47 Föreställningen om den autonoma skaparen befästes alltså 
i de moderna rättsystemen där upphovsrätten bildade en konkret 
rättslig kodifiering av upphovsmannens särställning. Samtidigt är 
den moderna juridikens, och inte minst den moderna upphovs-
rättens, utveckling sammanvävd med framväxten av en modern 
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samhällsordning och en ny syn på individens rättigheter och skyl-
digheter.

I Faktizität und Geltung beskriver Jürgen Habermas den moderna 
lagen som en teknik för att lösa koordinationsproblem i kapita-
lismens socialt fragmentariserade samhälle. Behovet av en modern 
lagstiftning föddes enligt Habermas ur den sociala pluralisering som 
följde i den kapitalistiska marknadsekonomins spår. Kapitalismens 
genombrott innebar att äldre tiders homogena samhällsbildningar 
föll sönder i olika grupper som inte längre delade en gemensam vär-
degrund. När de sociala relationerna blev allt mer konkurrensinrik-
tade och konfliktytorna allt fler fungerade den moderna lagen som 
en oberoende instans med förmåga att jämka mellan olika intressen 
som inte själva var kapabla att nå samförstånd.48 Detta förutsatte 
också rättens absoluta neutralitet. Om lagen ska göra anspråk på att 
företräda alla måste den framstå som ett självständigt och objektivt 
regelsystem som enbart följer sin egen logik och inte tar hänsyn till 
olika särintressen och partiska aktörer.49 Bara om den höjer sig över 
resten av samhället och hävdar sin egen autonoma rationalitet får 
lagen full legitimitet som medlare.

Habermas hänvisar också till Niklas Luhmans teori om att sam-
hället består av olika system som är autopoetiska i den bemärkel-
sen att de uteslutande formas av sina egna inre operationer. Yttre 
omständigheter kan stärka eller tillintetgöra de olika systemen men 
de konstrueras, utvecklas och fungerar i övrigt enligt fullständigt 
självständiga, interna mönster. Enlig Luhman är lagen ett typex-
empel på ett sådan operationellt slutet system som utmärks av att 
det har ett eget språk som omfattar all kommunikationen inom 
systemet. Därmed skulle lagen bara kunna inkorporera händelser 
utanför sitt eget system i den mån de kan översättas till det egna 
språket.50 Men Habermas menar att det juridiska systemet inte är så 
autonomt som Luhman ger sken av. Med stöd i Günther Teubner 
menar Habermas att de olika systemen förvisso må vara autonoma, 
men att de likafullt interagerar i gemensamma kommunikations-
akter.51 Att systemen faktiskt kan utbyta information och påverka 
varandra genom sådana kommunikativa händelser innebär att till 
synes främmande system mycket väl kan dela vissa konstitutiva drag 
om de formats av kommunikationsakter som varit avgörande för 

det juridiska systemet och det liberala subjektet



48 2. teori och metod: författarens död och författarfunktionens födelse

dem båda. Det betyder att juridiken inte kan särskiljas helt varken 
från det politiska eller det kulturella fältet och det skapar möjlig-
heter att läsa lagen och litteraturen som indirekt men ömsesidigt 
sammanvävda betydelsesystem.

Habermas föreställningar om den upplysta dialogens förmåga 
att skapa konsensus har mött mycket kritik från feministiska fors-
kare. Enligt Iris Marion Young vilar den moderna samhällsteorins 
föreställning om en politisk offentlighet på en åtskillnad mellan 
privat och offentligt som delvis motsvarar filosofihistoriens gamla 
dikotomi mellan förnuft och affekt. Dessa tankegångar kan spåras 
tillbaka till upplysningen och Young polemiserar inte heller i första 
hand mot Habermas. Men hans tidiga teorier om den borgerliga 
offentligheten som en mötesplats för fria, resonerande medborgare 
har en viss förankring i den tanketradition som Young angriper. 
Därför anklagas Habermas ofta för att dela upplysningstraditionens 
könsbias trots att han egentligen är en upplysningskritiker och dess-
utom själv har reviderat delar av sin gamla offentlighetsteori, vilken 
diskuteras närmare i kapitel 4.

Young menar att de idéer om en medborgerlig offentlighet som 
utvecklats av filosofer som Rousseau och Hegel bygger på en före-
ställning om att alla deltagare delar ett upplyst, opartiskt och uni-
versellt förnuft och att ett gemensamt bruk av detta förnuft skapar 
en homogen offentlighet. Detta opartiska förnuft utgår från ett dis-
tanserat, icke-situerat perspektiv som inte känns vid några enskilda 
intressen eller begär.52 Eftersom staten och lagarna ska spegla offent-
ligheten blir det objektiva förnuftet också den moderna statens och 
den moderna lagstiftningens perspektiv: ”The point of view of the 
state and law transcends all particular interests, to express the uni-
versal and rational spirit of humanity.”53 Men det rationalitetsideal 
som präglar denna syn på offentlighet och juridik är inte så allmän-
giltigt som det gör anspråk på. Genom att upphöja det opartiska 
förnuftet till den enda legitima grunden för offentlig diskussion 
kan en privilegierad krets av män ur medel- och överklassen göra 
sitt eget perspektiv till det enda universella och avfärda alla andra 
röster som partiska. I detta sammanhang får kvinnor representera 
det icke-rationella, icke-objektiva och affekterade och alla försök 
att företräda enskilda behov avfärdas som sentimentala uttryck för 
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särintressen.54 Detta blir särskilt tydligt i juridikens operationellt 
slutna system där rättens interna logik får ett uttalat företräde fram-
för etiska eller politiska argument som betraktas som utomjuridiska 
och därmed irrelevanta.

I grund och botten rör det sig om samma manliga förnuft som 
Genevieve Lloyd kritiserar och som här appliceras på en opposi-
tion mellan privat och offentligt. Att rätten konstituerats utifrån 
ett manligt subjekt får en särskild tyngdpunkt i den upphovsrätts-
liga lagstiftningen vars ideala rättsubjekt ursprungligen är knutet 
till en maskulin konstnärsidentitet. Samtidigt går upphovsrättens 
subjekt långt utanför konstnärens domäner. Redan 1969 konstate-
rade Foucault att den författarroll som utvecklades under 1700-talet 
var “kännetecknande för den industriella och borgerliga perioden, 
för individualismen och privategendomen”.55 Carys J. Craig tänker 
i samma banor när hon pekar på hur upphovsmannen har vävts 
samman med liberalismens självständiga och självägande individ: 

As the institution of copyright emerged in the eighteenth century, it 
thrived on the general philosophical discourse of the time, wherein 
concepts of “‘authorship’ and ‘control’ already were intimately associ-
ated” with the “individual” and “property”, and aspects of what Ian 
Watt has termed the “vast complex of interdependent factors denoted 
by the term ‘individualism’”.56

Upphovsrätten skrivs redan från början in i denna liberala sam-
hällsideologi centrerad kring den fria och autonoma individen och 
upphovsrättens “författare” blir därmed liktydig med liberalismens 
mänskliga subjekt. Den moderna rätten i allmänhet och upphovs-
rätten i synnerhet utgår alltså från en upplyst och liberal syn på 
människan som en fri och rationell individ som har vissa okränk-
bara rättigheter – däribland äganderätten. Det innebär att den rätts-
liga definitionen av en upphovsman inte lämnar något utrymme för 
författaridentiteter som inte är förenliga med bilden av den auto-
noma och självtillräckliga skaparen.57 Men i likhet med det upplysta 
subjektet är inte heller den autonoma individen en klass- och köns-
neutral konstruktion. John Locke hävdade att varken slavar eller 
kvinnor hade fullständiga rättigheter till sin egen person och den 
liberala idealtypen skräddarsyddes därmed redan från början för den 
borgerliga mannen.58 På så vis doldes en privilegierad grupps sär-
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intressen bakom en generaliserad, sammanhangslös identitetskon-
struktion som förutsatte att individen var självtillräcklig, oberoende 
och obunden av sociala eller kulturella sammanhang.

Liberalismens och upplysningens autonoma subjekt och det för-
fattargeni som bildar dess estetiska persona inkarnerar upphovsrät-
tens opposition mellan det privata och det offentliga. Men det är 
en människo- och samhällssyn som lätt förbiser det offentliga och 
fokuserar på det privata genom att betrakta individens rättigheter 
oberoende av dennes sociala sammanhang. Den borgerliga offent-
lighetens idé om medborgarnas öppna och fria dialog utgår från 
att det fria ordet i första hand begränsas av statliga ingrepp, men 
i sin bok The Cultural Life of Intellectual Properties påpekar Rose-
mary Coombes att denna utgångspunkt har blivit obsolet i de flesta 
moderna samhällen:

A speaker’s autonomy in the moderns public sphere is reduced to a 
mere freedom from government interference. Today, however, threats 
to the autonomy of speech and to public debate are just as likely 
– if not more likely – to be posed by so-called private actors in an 
era in which purportedly private actors (especially media conglomer-
ates) dominate communications.[…] It is doubtful that protecting 
an individual’s autonomy to speak will guarantee rich public debate 
when the forums for speaking and the circuits of communication 
are privately owned and those who control them have an inordinate 
capacity to influence the terms of debate.59

Vid sidan av medievärldens ägarkoncentration blir också upphovs-
rätten ett medel för att begränsa denna frihet när privata upphovs-
rättsinnehavare i praktiken kan använda lagen för att hindra andra 
från att öppet citera eller på andra sätt återge upphovsrättskyddade 
verk. I sina försök att värna den fria individens och den autonoma 
skaparens rättigheter riskerar upphovsrätten därför att bidra till en 
privatisering av den offentliga sfären.

Den liberala subjektskonstruktion som enlig Craig och Coom-
bes bildar en av upphovsrättens utgångspunkter tenderar alltså att 
befästa rådande maktförhållanden. Feministiska forskare har därför 
har länge försökt formulera en motbild som visar på subjektet som 
socialt situerat: ”a view of the individual as socially situated, as con-
stituted by community, culture and society, thus constantly shifting 
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and evolving: ’a ”subject in process” – never unitary, never com-
plete’”.60 Erkännandet av ett relationellt subjekt som formas och 
omformas utifrån sina skiftande sociala relationer skulle utmana den 
liberala förståelsen av individen som en autonom bärare av en upp-
sättning sammanhangslösa rättigheter.61 Detta får en särskild vikt i 
juridiska sammanhang eftersom rätten som sådan är ett relationellt 
fenomen: ett sätt att reglera relationerna mellan olika aktörer i en 
kulturell gemenskap.62

Den kreativa författargestalten är bara en kulturell spegelbild av 
liberalismens autonoma subjekt och en dekonstruktion av den sist-
nämnda leder Craig till en slutsats som har stora likheter med Bar-
thes litteratursyn: ”Rather than meaning created out of nothing, the 
author´s expression is the result of the complex variety of influences 
that have shaped her, and its meaning is essentially fluid, derived 
only from its interaction with other texts and discourses.”63 Här har 
feminismen en särskild funktion att fylla eftersom den redan har 
utvecklat teorier för att dekonstruera föreställningen den autonoma 
individen och rekonstruera denna som ett relationellt subjekt som 
kan ligga till grund för en ny och mer inkluderande syn på upp-
hovsmannen och upphovsrätten.64

Det juridiska fältet
I jämförelse med Habermas anlägger Pierre Bourdieu ett mer makt-
kritiskt perspektiv på lagen. I en artikel från 1987, ”The Force och 
Law”, beskriver han juridiken som ett eget självständigt fält där 
aktörerna förenas i en gemensam kamp om rätten att definiera 
lagen.65 I likhet med alla andra mer eller mindre autonoma fält 
utmärks det juridiska fältet av ett eget symboliskt kapital och en 
stark avgränsning gentemot omvärlden. Bourdieu påminner om 
Habermas såtillvida att också han betraktar lagen som en sfär 
där motstridiga samhällsintressen kan mötas och konflikter lösas 
på till synes neutral mark. Det juridiska fältet är ett socialt rum 
vars huvudsakliga uppgift består i att omvandla konflikter mellan 
olika parter utanför fältet till konflikter mellan deras professionella 
ombud inom fältet för att sedan lösa dem enligt fältets egna regler.66 
Precis som hos Habermas är föreställningen om lagens autonomi 
också en förutsättning för att alla de skiftande sociala grupper som 
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det moderna samhället inrymmer frivilligt ska underkasta sig dess 
auktoritet. Därför betonar fältets aktörer sin egen professionalitet 
med större emfas än många andra yrkesutövare. I kampen om juri-
diskt tolkningsföreträde upprättas en skarp gränsdragning mellan 
fackmän och lekmän där de förstnämnda förenas av att de alla äger 
en viss teknisk kompetens som är en förutsättning för att få till-
träde till fältet och därmed monopol på rätten att bestämma lagens 
innebörd. Detta tillsluter det juridiska fältet och särskiljer profes-
sionella omdömen grundade på lagen – det vill säga på det juridiska 
fältets interna regler – från lekmannamässiga omdömen grundade 
på moraliska, ideologiska eller politiska föreställningar om rättvisa 
som här avfärdas som utomjuridiska.67

Men juridikens fält är inte så autonomt som fackmännen vill 
ge sken av. Per Anders Forstorp framhåller att rätten enligt Bour-
dieu är en ”konstitutiv kraft i samhället” som ”skapar samhället 
samtidigt som den är skapad av det”.68 Lagen har en i grund och 
botten samhällsbevarande funktion och dess uppgift att reglera sam-
hällsordningen gör att kontaktytorna mellan det juridiska och det 
politiska fältet är förhållandevis stora. Eftersom det juridiska fältet 
är av sådan vikt för samhällets grundläggande ordning har det i 
själva verket en mindre autonomi än de flesta andra fält såtillvida att 
externa förändringar, som exempelvis politiska beslut, ofta har en 
direkt inverkan på det juridiska fältet samtidigt som fältets interna 
konflikter oftare löses genom externa krafters direkta inblandning.69 
Fältets aktörer månar däremot om att upprätthålla en föreställning 
om att lagen står helt fri från alla andra sociala krafter och är obe-
roende av samhällets övriga maktrelationer. Forstorp beskriver det 
som att en ”autonomins retorik skapas av lagens rationaliseringspro-
cesser och kommunikativa praktiker”.70 I detta sammanhang spelar 
det juridiska språket en särskild roll för att skapa en föreställning 
om juridikens avskiljda opartiskhet:

Det juridiska språket ger klart och tydligt prov på den tillägnelseef-
fekt som finns inskriven i den logik enligt vilken det juridiska fältet 
opererar. Detta språk sammanför element hämtade direkt från det 
vardagliga språket och element som är främmande för dess system. 
Men det uppvisar alla de kännetecken som är utmärkande för oper-
sonlighetens och neutralitetens retorik.71
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Det juridiska språket uttrycker med andra ord fältets speciella för-
måga att tillägna sig och inkorporera främmande element. Som ett 
led i denna tillägnelseprocess skapar det juridiska språket två viktiga 
effekter som Bourdieu kallar neutraliseringseffekten och universalise-
ringseffekten. Medan neutraliseringseffekten syftar till att framställa 
det juridiska fältets i grund och botten normerande utsagor som 
oberoende, opartiska och objektiva får universaliseringseffekten 
lagen att framstå som ett autonomt och universellt regelsystem som 
är oberoende av den tid och plats i vilka det uppstått och tillämpats. 
Samtidigt är det juridiska språket också ett uttryck för det juridiska 
fältets strävan efter uniformitet: en kraft som tvingar fältets inne-
vånare att allt mer efterlikna och bekräfta varandra och därmed 
sammansvetsar och likriktar den grupp av aktörer som lever av att 
producera och sälja juridik.72

Här uppvisar Bourdieus teori med andra ord vissa likheter med 
Luhmans definition av lagen som ett autopoetiskt system som 
omformar och översätter alla främmande element till sitt eget språk-
bruk. Men i likhet med Habermas är också Bourdieu skeptisk till 
att juridiken skulle vara helt autonom och han ser rätten autopo-
etiska språk som ett medel för att upprätthålla en övertro på fältets 
autonomi. Det juridiska fältet präglas alltså delvis av en kamp om 
att definiera det juridiska språket betydelser och samtidigt dölja dess 
relation till övriga språksystemet. Därför kan språket också bli en 
viktig komponent för att dekonstruera det juridiska fältets inre och 
yttre maktförhållanden.

att läsa lagen som litteratur
Juridiken är alltså både text och handling: både en del av det kul-
turella fältet och en institutionaliserad maktstruktur som reglerar 
cirkulationen av kultur. Detta är ingen paradox utan snarare en 
konsekvens av att lagen i sig är en kulturell text. Eller som Naomi 
Mezey uttrycker det: ”Law is simply one of the signifying practices 
that constitute culture, and, despite its best efforts, it cannot be 
divorced from culture. Nor, for that matter, can culture be divorced 
from the law.”73 Som Mezey framhåller låter sig lagen högst motvil-
ligt kategoriseras som kultur och här spelar teorin en särskilt viktig 
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roll för att blottlägga och tolka lagens kulturella dimensioner. Den 
brittisk-amerikanske rättsvetaren Peter Goodrich menar att den 
interdisciplinära rättsvetenskapens främsta mål är att bryta ner den 
juridiska diskursen tillkämpade självtillräcklighet och belysa dess 
interaktion med andra diskurser.74 Det främsta exempel på sådan 
interdisciplinär rättsforskning finner man inom den skolbildning 
som kallats ”rätt och litteratur”. Men detta är som sagt inte ett 
homogent teoribygge utan snarare ett tolkningsperspektiv som kan 
tillämpas på många olika sätt och jag har valt att använda mig av 
Foucaults diskursteori och Barthes intertextualitetsteori för att kon-
kretisera och applicera ett rätt och litteraturperspektiv på upphovs-
rätten. Dessa teoribildningar ger inte bara nya möjligheten att förstå 
och tolka rätten som ett kulturellt fenomen utan har också en direkt 
återkoppling till mina teoretiska utgångspunkter: författarens död 
och författarfunktionens födelse.

Att Barthes tes om författarens död är sammanvävd med hans 
intertextualitetsteori är ganska uppenbart eftersom intertextualite-
ten bygger på en dekonstruktion av textens autonomi som också 
implicerar en begränsning av författarens omnipotens. Men det är 
också viktigt att se hur Foucaults idéer om upphovsmannafunk-
tionen hänger samman med hans diskursteori. Det är talande att 
”Vad är en författare?” publicerades mellan hans två centrala dis-
kursanalytiska arbeten, Vetandets arkeologi från 1969 och Diskursens 
ordning från 1971, och att hans tankar om författarfunktionen som 
en teknik för att reglera och begränsade texternas betydelsemångfald 
dyker upp i båda böckerna. I Vetandets arkeologi beskriver Foucault 
hur en kritisk analys av den västerländska historien måste börja med 
ett negativt arbete där forskaren frigör sig från ett antal begrepp 
som format synen på historien som homogen och kontinuerlig. 
Till dessa räknas begrepp som tradition, evolution och tidsanda, 
men också verk och författare.75 Förutom att han ifrågasätter verkets 
existens som en självständig kulturell enhet och förekomsten av en 
essentiell relation mellan författare och verk identifierar han alltså 
både verkbegreppet och författargestalten som ett kulturellt makt-
instrument.76 Detta antyder att Foucaults dekonstruktion av för-
fattarbegreppet inte bara var ett parallellt tankespår utan en viktig 
del av hans diskursteori. Författarfunktionens plats i diskursteorin 
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bekräftas och utvecklas två år senare i Diskursens ordning där just 
författarfunktionen identifieras som en teknik som bidrar till att 
reglera och begränsa diskursen. Här återfinner man ett kortfattat 
referat av ”Vad är en författare?”, men nu placeras tankarna från 
den två år äldre artikeln in i diskursens övergripande ordning och 
han redogör för hur författarfunktionen utgör en av de ”inre pro-
cedurer” genom vilka diskurserna upprätthåller och utövar kontroll 
över sig själva.77

Lagen som diskurs
Lagen är på många sätt ett lämpligt föremål för en diskursanalys och 
det ligger nära till hands att definiera juridiken som en egen diskurs. 
Som Mats Rosengren påpekar i en översättarnot till den svenska 
utgåvan av Diskursens ordning är diskursbegreppet svårdefinierat, 
något som kompliceras av att Foucault använder det franska ord 
discours på två olika sätt: förutom att han tillmäter det en särskild 
teoretisk vikt som ett ”namn på hela den praktik som frambringar 
en viss typ av yttranden”, tenderar han också att bruka det i en 
mer vardaglig bemärkelse där det helt enkelt syftar på samtal eller 
skriftliga och muntliga utsagor.78 Här närmar han sig Paul Ricoeurs 
definition av diskurs som en beteckning på det konkreta, tilläm-
pande språket i motsats till det abstrakta språksystemet – något som 
i det närmaste motsvarar semiotikens parole.79 I Vetandets arkeologi 
framhåller Foucault själv att diskursbegreppet har ett ganska svä-
vande innehåll och att det inte heller kan reduceras till något enkelt 
och entydigt. Foucault identifierar åtminstone tre olika betydelser: 
”ibland är den alla utsagornas generella område, ibland är den en 
individualiserbar grupp av utsagor, ibland är den en regelbunden 
praktik som redogör för ett visst antal utsagor”.80 Om den första 
av dessa definitioner i stort sett syftar på den språkligt artikuler-
bara världen som helhet kan den andra betraktas som denna hel-
hets motsats i form av en enskild utsaga eller en grupp definierbara 
och avgränsbara utsagor. Goodrich framhåller att denna kräftgång 
mellan att å ena sidan beteckna språksystemet som helhet och å 
andra sidan avse specifika tillämpningar av detta system språksys-
temet också har sin motsvarighet inom rättsvetenskapen där man 
länge gjort en distinktion mellan rättsystemet som helhet och dess 
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specifika rättstillämpningar.81 Om diskursbegreppet är svårdefinierat 
så kan detta definitionsproblem med andra ord också överföras på 
lagen.

Men i sin trefaldiga definition av diskursbegreppet pekar Fou-
cault också på en annan tolkningsmöjlighet som kanske öppnar 
ett mer fruktbart perspektiv än att bara se diskursen som specifika 
grupper av utsagor eller som en språklig totalitet. Att betrakta dis-
kusen som ”en regelbunden praktik” pekar hän mot den definition 
som Foucault i slutändan förordar: ”Med diskurs betecknar man en 
mängd utsagor i den mån de beror av samma diskursiva formation; 
den bildar inte en retorisk eller formell enhet […]; den består av ett 
begräsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd exis-
tensvillkor”. Detta innebär att en diskurs förvisso kan beteckna en 
grupp utsagor men inte på den premissen att dessa utsagor uppvisar 
en formell eller innehållsmässig likhet utan i den bemärkelsen att de 
styrs av samma regler för artikulation.

Det handlar med andra ord inte bara om vad diskursen är utan 
också om vad diskursen gör. En diskurs är i Foucaults mening alltid 
något mer än bara en beskrivning av verkligheten: det mest funda-
mentala i Foucaults förståelse av diskursbegreppet är att diskursen 
konstituerar den sociala verkligheten så till vida att det är genom 
diskursen som verkligheten formuleras språkligt och därmed också 
förstås. Som Ernesto Laclau och Chantal Mouffe framhåller i Hege-
monin och den socialistiska strategin är diskursen aldrig enbart ett 
språkligt fenomen. Med utgångspunkt i Wittgensteins språklära 
konstaterar de att språket alltid har en materiell dimension eftersom 
de konkreta ting som språket hänvisar till också är en del av språk-
spelet. Detta gäller även diskursen som inte är en språklig represen-
tation av verkligheten utan snarare det strukturerande system som 
knyter samman språk och den materiella världen: språkets förmåga 
att ordna och ge mening åt verkligheten.82

Om man tillämpar diskursteorin på juridiken får förståelsen av 
diskursen som språkets relation till det materiella plötsligt en betyd-
ligt mer konkret betydelse. Bourdieu beskriver lagen som urtypen 
för en aktiv diskurs som formar verkligheten: ”The law is the quin-
tessential form of ’active’ discourse, able by its own operation to 
produce its effects. It would not be excessive to say that it creates the 
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social world, but only if we remember that it is this world which 
first creates the law.”83 Tack vare rättsvetenskapernas och de rätts-
tillämpande institutionernas starka behov av att hävda juridikens 
autonomi har rätten utvecklats till ett exempel på en auktoritär 
diskurs där reglerna för vad som får yttras och vem som får yttra 
sig är osedvanligt tydliga. I den juridiska diskursen ligger det regle-
rande maskineriet ofta blottat för betraktaren i form av strikt fast-
slagna processer och procedurer. Men detta är inget intern språkligt 
fenomen utan alla utsagor som fälls, från åtalet till den slutgiltiga 
domen, är ämnade att få en konkret återverkning på verkligheten 
och ett antal olika myndigheter ombesörjer att juridikens ord också 
implementeras och omsätts i materiella konsekvenser.

Det juridiska språket
Både Bourdieu och Goodrich har pekat på det juridiska språkbru-
kets vikt för formerandet av en självständig juridisk diskurs. Också 
Foucault betonar diskursens språkliga dimensioner när han fram-
håller att en av diskursanalysens fundamentala utgångspunkter är 
att tingen saknar inneboende mening. De betydelser man tillskriver 
tingen skapas av diskursen, men eftersom diskursen döljer sig själv 
– eftersom den ständigt försöker ”framstå som om den inte är något 
att bry sig om” – framställs alla betydelser som inneboende egenska-
per hos tingen som sådana.84 Här blir influenserna från Saussures 
lingvistiska revolution tydliga: i likhet med orden artikuleras också 
tingens mening utifrån deras position i en struktur och deras rela-
tion till andra element i denna struktur. Det är diskursanalysens 
uppgift att försöka se hur tingen förhåller sig till varandra: att med 
mer eller mindre språkanalytiskt influerade metoder blottlägga och 
kartlägga de regler som styr samexistensen inom en grupp av utsa-
gor som tillsammans utgör en diskurs.85 Trots att diskursen framstår 
som fixerad och beständig är dess betydelser ständigt stadda i för-
ändring. För att se detta och blottlägga de godtyckliga, maktpoli-
tiska dimensionerna i diskursens betydelsebildningar krävs att man 
genomskådar den förmenta neutralitet, objektivitet och självklarhet 
som diskursen sveper kring de betydelser som den skapar. Diskurs-
teorins mål är att rycka loss alla invanda begrepp som ”evolution”, 
”utveckling”, ”verk” och ”författare” ur ”den skenbara självklarhet 
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som omger dem, att blottlägga de problem de reser, att erkänna 
att de inte utgör någon trygg punkt utifrån vilken man kan ställa 
andra frågor”.86

En utsaga är heller aldrig bara en ren och självständig språk-
lig konstruktion. Den är alltid yttrad av någon och upprätthåller 
därför alltid en bestämd relation till ett mänskligt, socialt situerat 
subjekt.87 När man studerar en utsaga måste man därför börja med 
att fråga sig vem det är som yttrar sig, på vilka institutionella platser 
denna aktör äger legitimitet att yttra sig och hur aktörens position 
definieras i relation till andra områden, aktörer och objekt. Detta 
innebär att det inte är det individuella subjektet som av egen kraft 
ger utsagan dess validitet utan att detta skapas av diskursen som 
sådan.88 Att Foucault talar om en rigorös gallring bland de talande 
subjekten som en procedur för att reglera diskursen implicerar att 
de utvalda aktörerna ändå har ett visst handlingsutrymme inom 
diskursen: om aktörerna helt saknade möjlighet att påverka diskur-
sen skulle det också saknas anledning att reglera deras tillträde till 
den. När han sedan framhåller att olika diskurser har olika inträ-
deskrav, att det finns stora klyftor inom ”den sociala tillägnelsen av 
diskurser” och att varje ”utbildningssystem är ett politiskt medel för 
att upprätthålla eller förändra tillägnelsen av diskurser och därmed 
också de kunskaper och den makt de bär med sig” låter han nästan 
som Pierre Bourdieu.89

I likhet med Bourdieu lyfter också Goodrich fram språkmekanis-
merna som ett medel för att exkludera lekmän från juridiken. Han 
menar att den traditionella rätttsläran har närmat sig det juridiska 
språket som ett slutet system: “the practice of legal analysis […] has 
been that of treating language as a self-sufficient object of study, 
and so effectively maintaining a descriptive concept of the legal text 
as the monologic and alien progression of an internal rationality 
peculiar to law”.90 Detta språkbruk har bidragit till att upprätthålla 
den juridiska diskursens exklusivitet eftersom enbart aktörer med 
en särskild juridisk kompetens har erkänts som legitima uttolkare av 
lagens menig och innebörd. På så vis blir språk en av den juridiska 
diskursens viktigaste reglerande procedurer eftersom det rättsliga 
språkbruket i sig själv åstadkommer en gallring bland de talande 
subjekten. Därför blir en av de viktigaste uppgifterna för den inter-
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disciplinära rättforskningen att utsätta det juridiska språket för en 
kritisk analys som kan visa vilka sociala och politiska värden som 
ryms i lagens språkliga och diskursiva processer.91

Rättens och litteraturens intertextualitet
Förståelsen av textens intertextuella dimensioner är en viktig 
utgångspunkt för att förankra analyser av enskilda texter i en dis-
kursiv kontext samtidigt som det bidrar till att dekonstruera den 
juridiska diskursens förmenta autonomi. Intertextualitetsteorin 
ursprung kan spåras tillbaka till Michail Bachtins dialogism: idén 
om att alla texter formuleras i dialog med andra texter och att en 
text aldrig kan tolkas som ett självständigt meningssystem. I essän 
Frågan om talgenrer, ursprungligen skriven i början av 1950-talet 
men publicerad betydligt senare, vänder sig Bachtin mot den tra-
ditionella lingvistikens förståelse av den enskilda utsagan som en 
fri kombination av de betydelsebärande former som språksystemet 
erbjuder, som förmedlas från avsändare till mottagare i en enkel-
riktad process.92 Bachtin menar att detta är ett dubbelt felslut. För 
det första kan det aldrig existera ett synkront, statiskt språksystem: 
språksystemet är alltid labilt, föränderligt och motsägelsefullt. Språ-
kets expressivitet – ordens förmåga att uttrycka något – är inte bara 
produkten av en abstrakt och autonom betydelsestruktur utan är 
bunden till specifika sociala sammanhang och till olika talgenrer, 
det vill säga till ”relativt fasta typer” av yttranden som uppstår inom 
skiftande kommunikationssfärer.93 För det andra är den enskilda 
utsagan inte en isolerad betydelseenhet som bara förmedlas från 
avsändare till mottagare utan den står i dialog med föregående utsa-
gor som den förhåller sig till samtidigt som den också anpassar sig 
till mottagarens förväntade reaktioner.

Det dialogiska är en övergripande princip som styr den mänsk-
liga kommunikationen som sådan, men Bachtin intresserar sig 
framför allt för hur det kommer till uttryck i romankonsten. Han 
konstaterar att ett litterärt ”verk är en länk i kedjan av talkommu-
nikation; liksom replikerna i en dialog är det förbundet med andra 
verk-yttranden: både med dem det svarar på och dem som svarar 
på det; samtidigt är det liksom replikerna i en dialog separerat från 
dem genom de absoluta gränser som uppstår vid bytet av talsub-

rättens och litteraturens intertextualitet
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jekt.”94 För litteraturens del innebär dialogismen att den enskilda 
texten inte är ett slutet, autonomt verk som bara förhåller sig till det 
abstrakta, objektiva språksystemet utan tvärt om måste tolkas som 
ett led i en lång serie av föregående texter och utsagor. Dess gränser 
öppnar sig oundvikligen mot ett förflutet där ett helt konglomerat 
av sammanvävda utsagor bildar den enskilda textens betydelsefond, 
men också mot en framtid där den enskilda texten i sin tur kommer 
att bilda en del av framtida texters samlade förhistoria. Alla texter är 
helt enkelt fyllda av dialogiska övertoner och det går inte att nå en 
fullvärdig förståelse av texten om man inte tar hänsyn till dessa.95

Detta skulle bli en teoretisk språngbräda för Kristeva när hon 
utvecklade sin intertextualitetsteori, som i stor utsträckning var 
en produkt av mötet mellan Bachtins dialogism och det gryende 
poststrukturalistiska tänkande som började ta form i det sena 1960-
talets Paris.96 Själva begreppet intertextualitet myntades för första 
gången i Kristevas essä ”Word, Dialogue, and Novel” från 1969.97 
Med utgångspunkt i Bachtins tes om att ”varje text är konstruerad 
som en mosaik av citat; varje text innefattar och omvandlar andra 
texter” formulerade Kristeva sin egen teori om en textuell helhet.98 
Enligt Kristeva är alla texter intertextuella i den bemärkelsen att 
de oundvikligen är permutationer av andra texter. Detta grundar 
sig i en förståelse av texten som ett translingvistiskt fenomen: varje 
enskild text är en del av den större generella text som kulturen 
som helhet utgör. Samtidigt som de enskilda texterna tillsammans 
bildar den kulturella texten flyter också den kulturella texten in i 
de enskilda texterna som således konstitueras av redan existerade 
element från andra texter.99

 Bachtin beskrev det dialogiska flödet som en ändlös kedja av 
sammanlänkade texter: ”Det finns inte någon första eller sista text 
och den dialogiska kontexten känner ingen gräns (den försvinner i 
ett gränslöst förflutet och i en gränslös framtid)”.100 Kristevas inter-
textualitet framstår som en vidareutveckling och en radikalisering av 
denna dialogism. I semiotisk bemärkelse definierar Kristeva inter-
textualitet som ”ett eller flera olika teckensystems överföring in i 
ett annat teckensystem”.101 Detta innebär inte bara att olika texter 
utbyter enskilda tecken och teckenserier i en dialogisk process utan 
att texterna som sådana glider in i varandra vilket mynnar ut i ett 
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tillstånd av semiotisk panta rei där all betydelserna flyter ut i en 
övergripande kulturell text och texternas formella gränser därmed 
bryts ner.

Intertextualitetens principer framträder på ett osedvanligt tydligt 
sätt i juridiska texter. Inte nog med att lagar är föränderliga texter 
som är tänkta att uppdateras och byggas på under historiens gång 
– de har också en starkt formaliserad struktur där hänvisningar till 
närstående lagar och tidigare textversioner uttryckligen redovisas i 
den löpande texten. Den lagstiftande processen, där lagtexten bear-
betas av många parter och vidareförmedlas mellan olika aktörer som 
på olika sätt omformulerar det ursprungliga förslaget, är ju också 
ett utmärkt exempel på en dialogisk utveckling där skiftande röster 
sammanfogas i en text. När denna text sedan antagits som en lag är 
den fortfarande inte en sluten och fixerad betydelsebärande enhet 
eftersom även en lag alltid är öppen för förändringar som kontinu-
erligt läggs till och inflikas i den befintliga texten som tydligt dekla-
rerar sin relation till andra texter inom den juridiska diskursen.

Men denna explicita rättsliga intertextualitet begränsar sig till 
texter som inkluderas i juridikens autopoetiska system. Samtidigt 
som enskilda lagtexter öppet förevisar sina referenser till andra rätts-
källor är den juridiska diskursen som helhet föga benägen att kännas 
vid några relationer till utomjuridiska texter. Intertextualitetsteorin 
kan bli ett verktyg för att utmana denna synbara autonomi och visa 
på den juridiska diskursens relation till andra diskurser. Den inter-
textuella analysen inskränker sig nämligen inte till textens explicita 
relationer och den gör inte halt vid de gränser som diskursen själv 
omgärdar sig med. Intertextualitetsteorins målsättning är i stället 
att belysa och synliggöra texters och diskursers indirekta relationer 
till skenbart främmande intertexter som artikulerats inom samma 
betydelseskapande rumsliga, tidsliga och samhälleliga kontext. På så 
vis blir intertextualitet ett viktigt begrepp för att förklara de dolda 
sambanden mellan rätt och litteratur.

Intertextualitet och författarens död
Intertextualitetens yttersta konsekvens ligger således inte enbart i 
att den blottlägger relationerna mellan text och intertext utan även 
i att den tenderar att upplösa gränserna mellan text och kontext.102 

intertextualitet och författarens död
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Därmed är det egentligen inte texten som skapar sina betydelser 
utan betydelserna uppstår i texternas interaktion: i mellanrum-
met mellan texterna. I ”Från verk till text” från 1971 argumenterar 
Barthes för att det är dags att överge den gamla föreställningen 
om det litterära ”verket” som en autonom och sluten, betydelse-
bärande enhet för att i stället tala om litteraturen som en ”text”. 
I likhet med Kristeva menar Barthes att alla texter är uppbyggda 
av citat från andra texter, men att det betyder att en text består av 
lånade meningar och fraser som kan härledas till olika källor. Det 
finns inga källor eller tydligt avgränsbara intertexter att vända sig 
till för att söka betydelsernas ursprung utan varje text är invävd i 
en stor, ständigt föränderlig kulturell kod: textens citat är anonyma 
och omöjliga att spåra. De består snarare i att ordens betydelser 
och konnotationer ständigt formuleras och omformuleras av andra 
texter och att alla texter bär på ekon från andra texter genom det 
gemensamma språk som de alla delar.103 I detta avseende är texten 
alltid delvis formulerad i förväg, den bara återupprepar, omformu-
lerar och omgrupperar det redan sagda.104

Upplösningen av textens autonomi innebär också ett ifrågasät-
tande av distinktionen mellan original och kopia. En intertextuell 
förståelse av det enskilda verket som en öppen text som griper in 
i en uppsjö av andra texter och ständigt berikas och vidareutveck-
las av nya intertextuella relationer ifrågasätter originalverkets unika 
position i relation kopian eftersom det gör alla efterbildningar till 
vidareutvecklingar av en text som aldrig fullbordas. Detta innebär 
också en detronisering av den romantiska författargestalten och 
dess roll som ursprunglig skapare. I samma ögonblick som ”texten” 
ersätter ”Verket” avfärdas författaren som texten och meningens 
bestämmande ursprung: ”Texten kan läsas utan faderns garanti […
Författarens] inskrift är inte längre privilegierad, faderlig, genuint 
sann […]. Hans liv är inte längre ursprunget till hans historier, 
utan en historia som löper jämsides med hans verk”.105 Den litterära 
meningens ursprung förflyttas i en handvändning från författaren 
till läsaren och författaren blir, precis som hos Foucault, en produkt 
av texten. Den autonoma författarens död är en lika oundviklig 
som oundgänglig konsekvens av såväl den intertextuella som den 
diskursanalytiska teoribildningen.
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Både Barthes och Foucaults dekonstruktion av författargestalten 
är alltså invävd i ett teoribygge som också ifrågasätter den enskilda 
textens autonomi. Denna textförståelse har inte bara bidragit med 
en kritisk belysning av litteraturvetenskapens etablerade kanon och 
litteratursyn utan den kan också bilda en teoretisk plattform för att 
ifrågasätta den juridiska diskursens autonomi. Man kan alltså säga 
att tesen om författarens död och författarfunktionens födelse står 
på samma teoretiska grund som det ifrågasättande av lagens auto-
poetiska system som bland annat kommer till uttryck inom ”rätt 
och litteratur”.

Diskurs, intertextualitet och intermedialitet
Michel Foucaults diskursteori är alltså en fruktbar utgångspunkt 
för att studera sambanden mellan författarfunktionens och upp-
hovsrättens utveckling. Samtidigt framhåller Foucault själv att dis-
kurser i regel uppvisar en sådan komplexitet att de bör analyseras 
på flera olika nivåer och med hjälp av flera olika metoder.106 Rent 
metodologiskt är ett intertextuellt perspektiv också välförenligt med 
den diskursanalytiska grundhållningen eftersom de förenas av ett 
gemensamt avståndstagande från föreställningen om att det finns 
fasta, homogena och bestående betydelsebildningar som kan blott-
läggas genom närläsningar eller hermeneutiska tolkningar av det 
enskilda verket. Det intertextuella perspektivet kan ju dessutom i 
det närmaste vara en tillämpning av diskursteorin på mikronivå. 
Om man har tillgång till en intertextuell kedja – till ett antal texter 
vars intertextualitet låter sig blottläggas och studeras – kan man 
kartlägga hur texternas element och uppbyggnad förändras och för-
skjuts. Genom att studera hur utsagornas språkbruk konstrueras 
och transformeras går det också att se hur de förhåller sig till och 
positioneras i olika diskursordningar, vilket i sin tur gör det möjligt 
att analysera texterna som delar av en social praktik.107

De rättskällor som jag studerar består i huvudsak av förarbe-
ten, lagförslag, riksdagsprotokoll och andra politiska och juridiska 
dokument. Detta material lämpar sig överlag väl för en intertextuell 
analys eftersom det ingår i en förhandlingsprocess där olika utkast 
och utsagor vävs samman till en lagtext som i sin tur alltid är öppen 
för framtida tillägg och revideringar. Samtidig öppnar intertextua-
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litetsteorin upp relationen mellan dessa juridiska dokument och 
ett vidare fält av medietexter som inte inskränker sig till litterära 
uttryck utan också innefattar film och television. Intertextuella rela-
tioner kan som sagt inte inskränkas till direkta citat utan intertex-
tualiteten existerar på alla nivåer, från referenser mellan enskilda 
verk via formella och tematiska likheter mellan olika genrer till sin-
nesanalogier mellan skiftande medieformer.108

Här kommer jag också att anlägga ett intermedialt perspektiv där 
intertextualitetsteorin tillämpas på relationen mellan olika mediefor-
mer. I Consuming Media pekar Johan Fornäs, Karin Becker, Erling 
Bjurström och Hillevi Ganetz på vikten av att inte låta mediefor-
mernas synbara avgränsning styra det analytiska perspektivet efter-
som olika medieformer interagerar och sammanvävs på alla nivåer 
från enskilda texter till hela medindustriella komplex.109 Intertex-
tualiteten kan anta formen av explicita referenser till verk från andra 
medieformer eller mediala översättningar där texter, teman eller 
genrer från ett medium återskapas i ett annat medium. Men den 
kan också yttra sig i mer abstrakta intermedial relationer där olika 
medieformer vävs samman i långa historiska utvecklingsprocesser:

The historical patterns of transference from one medium to another 
are often in practice very complex, in that different media influence 
each other in partial, generically and regionally specific ways at differ-
ent points of time, so that new media remediate a whole set of older 
ones, rather than just imitate one particular predecessor.110

Idén om att alla nya medier också innefattar spår från äldre medie-
former utvecklas i Jay David Bolters och Richard Grusins bok Reme-
diation: Understanding New Media. Även om deras huvudsakliga 
intresseområde är digitala medier framhåller de remedieringsbegrep-
pet som ett grundvillkor för representationsteknologins utveckling 
sedan århundraden tillbaka.111 Som en parafras på Derridas maxim 
att det inte finns någon text före texten konstaterar Bolter och 
Grusin att det inte finns någon mediering före remedieringen: alla 
nya mediala uttryck griper tillbaka på tidigare medieformer som 
omformas enligt det nya mediets villkor.112 Mina analyser kommer 
att röra sig mellan alla tre nivåer och förena studier av hur enskilda 
litterära verk återskapas i nyare medier med ett mer generellt reme-
dieringsperspektiv.
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Sammanfattningsvis utgör alltså det interdisciplinära perspektiv 
på rättstolkningen som går under namnet ”rätt och litteratur” ett 
sätt att göra lagen läsbar och öppna den för analysmetoder som 
utvecklats inom den litteraturvetenskapliga disciplinen – i detta 
fall för ett diskursanalytiskt och intertextuellt tolkningsperspektiv. 
Dessa bildar metodologiska utgångspunkter som färgar mitt sätt att 
betrakta studieobjekt och den ömsesidiga relationen mellan olika 
texter och olika medieformer. Samtidigt är de också en teoretisk 
förståelseram som motiverar mina frågeställningar och som jag även 
kommer att använda för att samla upp och knyta ihop mina slut-
satser. Vidare kan Bourdieus och Habermas teorier också hjälpa till 
att kontextualisera dessa lagläsningar på två olika plan. Bourdieus 
fältteori är användbar för att kartlägga de olika aktörernas motiv, 
strategier och inbördes relationer och den kan på ett konkret sätt 
belysa hur olika aktörers tillträde till diskursen regleras. På så sätt 
kan en Bourdieu-inspirerad analys av de fält där de aktuella diskur-
serna utvecklas och verkar bidra med en empirisk, aktörsorienterad 
metod för att blottlägga diskursens gränser. Habermas erbjuder slut-
ligen en möjlighet att föra upp analysen på en makronivå och tolka 
rättsutvecklingen som ett led i en övergripande social och politisk 
förändringsprocess.

diskurs, intertextualitet och intermedialitet
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3

Upphovsrättens födelse: En historisk 
bakgrund

Hur författaren har individualiserats i en kultur som vår, vilken ställ-
ning man har tilldelat honom, från och med när man exempelvis har 
börjat undersöka äkthet och upphovsman, i vilket värderingssystem 
författaren har placerats, vid vilken tidpunkt man började berätta, 
inte längre om hjältarnas utan om författarnas liv, hur kritikens 
grundläggande kategori ”mannen-och-verket” bildades – allt det där 
vore förvisso värt att analysera.

Michel Foucault
Vad är en författare?1

Både upphovsrättens och den moderna författargestaltens tillkomst 
brukar härledas till senare delen av 1700-talet då de frihetliga och 
individualistiska ideal som utgjort en av upplysningens grundpelare 
mötte den gryende romantikens nya syn på konstnärligt skapande. 
Resultatet blev en omvärdering av relationen mellan författaren och 
verket där verket allt mer kom att betraktas som författarens rätt-
mätiga egendom, både i kulturell och juridiska bemärkelse. Detta 
betyder inte nödvändigtvis att äldre tiders författare aldrig gjorde 
några anspråk på sina verk.2 Däremot innebar det att författarens 
roll i det litterära systemet förändrades och att relationen mellan 
upphovsmannen och verket fick en ny betydelse under 1700-talet. 
Att författarrollens omvandling sammanföll med upphovsrättens 
födelse i flera olika länder i västvärlden är naturligtvis ingen slump. 
Den nya relationen mellan skaparen och dennes alster finner näm-
ligen ett parallellt uttryck både i filosofin och i juridiken. Inom filo-
sofin artikulerades den nya synen på författarskapets beskaffenhet 
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framför allt i estetiken som uppstod som en egen filosofisk disciplin 
under 1700-talet. Estetikens tillkomst gick hand i hand med det 
romantiska geniets födelse i den bemärkelse att både estetiken och 
geniet uppstod mer eller mindre simultant, i viss mån som konse-
kvenser av att konsten och litteraturen under 1700-talet utkristallise-
rades som högre konstformer som särskiljdes från vanligt hantverk.3 
Detta kommer att visa sig med stor tydlighet i berättelsen om hur 
det romantiska geniet blev en kulturell nyckelgestalt i 1700-talets 
England.

Som bland annat företrädarna för Critical Legal Studies ständigt 
framhåller är inte heller juridiken något objektivt system som exis-
terar oberoende samhället i övrigt. Också rättstillämpningen är en 
del i en social ordning och den tenderar därmed, precis som esteti-
ken, att i första hand tillvarata de dominerande samhällsgruppernas 
intressen. Inom juridiken uppstod upphovsrätten ungefär samtidigt 
som estetiken blev en egen filosofisk disciplin, och liksom estetiken 
sysslade också detta nya rättsområde med att definiera relationen 
mellan upphovsmannen och verket. Det finns med andra ord en 
parallellitet mellan estetiken och upphovsrätten; de är inte bara barn 
av samma sekel utan de behandlar också samma problem och strävar 
i viss mån efter att, inom sina separata fält, upprätthålla samma kul-
turella, ekonomiska och politiska ordning. Därför kommer denna 
korta exposé över upphovsrättens födelse inte bara att fokusera på 
rätten. För att förstå juridikens roll i ett större ideologiskt sam-
manhang är det också nödvändigt att studera den i relation till de 
kulturell omvälvningar som präglade 1700-talet.

Detta låter sig inte heller göras enbart på ett nationellt plan. En 
översikt över den svenska upphovsrättens uppkomst och utveckling 
kan inte uteslutande befatta sig med den svenska rätts- och idéhisto-
rien, utan man måste börja med att söka lagstiftningens och debat-
tens internationella förlagor. Som Stig Strömholm påpekade redan 
1964 är upphovsrätten dessutom osedvanligt väl lämpad för inter-
nationella jämförelser eftersom den i betydligt större utsträckning 
än många andra rättsområden har formats av den internationella 
utvecklingen.4 Även om detta inte är någon internationellt kompa-
rativ studie är det likafullt nödvändigt att i någon mån placera in 
den svenska upphovsrätten i ett internationellt sammanhang. Till 
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att börja med kommer jag därför att ge en kort överblick över när, 
hur och varför de allra första upphovsrättslagarna instiftades i Eng-
land, USA, Frankrike och Tyskland innan jag går vidare till den 
svenska upphovsrättens framväxt.

den första upphovsrättslagen – 
statute of anne
Upphovsrättens födelse brukar ofta dateras till England och instif-
tandet av Statute of Anne, 1709, men ensamrätt till litterära verk 
var inget nytt påfund vid 1700-talets början. Bruket av litterära 
privilegier uppstod ursprungligen i 1500-talets Venedig där det var 
intimt sammanvävt med det venetianska censursystemet: stadens 
boktryckarsällskap fick monopol på att fördela de litterära privilegi-
erna bland sina egna medlemmar i utbyte mot att de hjälpte staten 
att upprätta en överblick och kontroll över bokutgivningen.5 Detta 
system skulle snart exporteras till resten av Europa och det slog rot 
i England under 1500-talet och i Sverige seklet därefter.6 Privilegie-
systemet innebar att staten gav vissa tryckare ensamrätt att publicera 
vissa verk. Eftersom privilegiesystemet varken befattade sig med lit-
terär egendom eller med upphovsmannens ännu icke existerande 
rättigheter var det inte ett upphovsrättssystem i ordets bokstavliga 
betydelse; däremot kan det betraktas som ett tidigt system för copy-
right i den bemärkelse att privilegiesystemet faktiskt reglerade vem 
som fick kopiera och publicera olika verk.

I England skulle denna kombination av handelsregleringar och 
censur administreras av det nationella gillet för boktryckare, bok-
bindare och bokhandlare – Stationers Company – som fick ensamrätt 
på att fördela litterära privilegier bland sina medlemmar.7 Relationen 
mellan Stationers Company och den engelska statsmakten grundade 
sig i ett ömsesidigt utbyte där boktryckargillet fick monopol på 
en allt mer lukrativ näringsgren medan staten fick tydlig överblick 
och indirekt kontroll över all litteratur som publicerades i England. 
Stationers Company var med andra ord en varm tillskyndare av 
den statliga förhandscensuren som garanterade en, i deras ögon, 
god ordning på deras egen marknad; en ordning som de dessutom 
själva fick upprätthålla genom egna statligt auktoriserade sanktions-
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möjligheter.8 Detta monopol lämnade däremot lite utrymme för 
de faktiska författarna som oftast inte kunde inneha några litterära 
privilegier eftersom Stationers Company bara delade ut privilegier 
till sina egna medlemmar.

Även om de litterära privilegierna inte är jämförbara med imma-
teriell egendom i dagens bemärkelse, utan snarare kan betraktas som 
statligt sanktionerade kommersiella rättigheter, så var de mycket 
värdefulla för Stationers Companys medlemmar. Det berodde inte 
bara på att privilegierna – i likhet med dagens upphovsrätt – var 
exklusiva utan också på att de – till skillnad från dagens upphovs-
rätt – var eviga. När en utgivare väl fått ett privilegium kunde han 
behålla det för alltid eller sälja det till högstbjudande, något som 
skapade en livlig handel med litterära privilegier. Dessa utvecklades 
snart till dyrbara kapitalinvesteringar och mer värdefulla privilegier 
delades ofta upp i andelar som samägdes av flera parter.9 Därmed 
lyckades Stationers Company omvandla de litterära privilegierna 
från ett instrument för statlig reglering av bokmarknaden till kom-
mersiella handelsvaror.10 I förlängningen resulterade denna handel 
i en makt- och kapitalkoncentration eftersom bokmarknaden kom 
att domineras av några inflytelserika bokhandlare som köpt på sig 
rättigheterna till storsäljande klassiker av författare som Shakespeare, 
Milton och Dryden.11

Stationers Companys halvformella monopol på bokmarknaden 
väckte en hel del kritik, bland annat från John Locke som anklagade 
boktryckarna för att haussa upp bokpriserna och profitera på för-
fattarnas arbete.12 När den lag som tidigare reglerat bokmarkna-
den – 1662 års Licensing Act – upphörde att gälla 1694 uppstod 
ett gradvist tilltagande kaos på bokmarknaden. Behovet av en ny 
reglering var uppenbart och parlamentet började utarbeta Statute of 
Anne för att återupprätta ordningen. Detta blev också ett utmärkt 
tillfälle att bryta Stationers Companys monopol.13 Statute of Anne 
var i stor utsträckning en kodifiering av praxis som redan existerade 
inom common law och som styrt bokmarknaden under det senaste 
seklet. Lagen introducerade dock två viktiga nyheter som syftade 
till att underminera Stationers Companys dominerande ställning på 
bokmarknaden: dels definierades författare nu för första gången som 
potentiella ägare av de verk de skrivit och dels begränsades upphovs-
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rättens skydd plötsligt till 14 år, med möjlighet till förlängning om 
författaren fortfarande var vid liv.14

Att göra författare till potentiella upphovsrättsinnehavare var ett 
strategiskt drag från lagstiftarnas sida. De var väl medvetna om att 
Stationers Companys roll var så väletablerad att man måste omfor-
mulera bokmarknadens grundläggande spelregler genom att intro-
ducera nya faktorer för att kunna hota gillet. Författaren var som 
klippt och skuren för detta eftersom utgivarna själva sedan länge 
hade hänvisat till författarnas intressen för att motivera sina egna 
privilegier; de hävdade helt enkelt att Stationers Company garante-
rade den ordning på bokmarknaden som krävdes för att författarna 
skulle kunna få betalt för sina manus. Lagstiftarna tog fasta på detta 
och kringgick Stationers Company genom att helt enkelt ge förfat-
tarna egna lagstadgade rättigheter.15 Det mest avgörande i denna 
nyordning var emellertid inte att författarna nu kunde äga litterära 
verk utan att vem som helst, och inte bara gillets medlemmar, kunde 
göra det. Därmed hade Stationers Companys monopol på litterära 
privilegier till slut brutits.16

Till en början tog Stationers Company författarnas nya rättig-
heter med jämnmod: de flesta författare var fortfarande beroende 
av boktryckare eller bokhandlare för att finansiera publiceringen 
vilket innebar att utgivarna i allmänhet fortsatte att diktera villko-
ren. Allt eftersom tiden gick och den nya begränsade skyddstiden på 
14 år började närma sig sitt slut insåg dock utgivarna att Statute of 
Anne faktiskt kunde ge dem en hel del problem.17 Den begränsade 
skyddstiden blev efter hand ett växande hot mot bokmarknadens 
oligarker vars huvudsakliga tillgångar – de litterära privilegierna – 
plötsligt förlorade i värde. När de såg sina dyrköpta rättigheter till 
storsäljande klassiker gå förlorade eftersom verken förvandlades till 
allmän egendom började bokhandlarna protestera. Detta mynnade 
ut i en segdragen litterär och juridisk debatt som blev känd som The 
Battle of the Booksellers: en strid som inte bara berörde bokhandlarna 
utan som också tycks ha väckt ett visst allmänt intresse, åtminstone 
i dagspressen.18 Denna debatt skulle blossa upp med jämna mellan-
rum under merparten av 1700-talet och den kom i förlängningen 
att omdefiniera synen på författarens roll och skapa en ny diskurs 
om författarskap och litterär egendom.

den första upphovsrättslagen – statute of anne
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Återigen hänvisade Stationers Company till författarnas intres-
sen, men denna gång var argumentationen mer ideologiskt genom-
tänkt. Stationers Company knöt nu an till den klassiska liberala 
egendomsdiskursen, framför allt artikulerad av John Locke 1690 i 
hans Two Treatises of Government. Här fastslog Locke egendomsrät-
tens grundprincip:

every man has a ’property’ in his own ’person’. This no body has any 
right to but himself. The ’labour’ of his body, and the ’work’ of his 
hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes 
out of the state that Nature hath provided and left it in, he hath 
mixed his Labour with it, and joined to it something that is his own, 
and thereby makes it his property.19

Detta innebär att frukten av en människas arbete är dennes natur-
rättsliga egendom som ingen har rätt att beröva henne. Egendom 
kunde med andra ord inte längre betraktas som en social konven-
tion, som en resurs som staten hade oinskränkt rätt att fördela hur 
den önskade, utan den blev en absolut rättighet som varken staten 
eller någon annan kunde sätta sig över. Detta anammades av Sta-
tioners Company som applicerade Lockes egendomssyn på litterära 
verk och hävdade att verket är en produkt av författarens arbete 
och därmed dennes ovillkorliga, naturrättsliga egendom. Följaktli-
gen kunde författarens rätt till sitt verk inte upphävas efter en viss 
tidsrymd – däremot var författaren i sin fulla rätt att sälja verket, 
exempelvis till en bokhandlare eller boktryckare.20

Även om bokhandlarna skulle dra upp riktlinjerna för eftervärl-
dens syn på litterär egendom lyckades de inte beveka samtidens 
politiker. När Stationers Company misslyckades med att förmå 
parlamentet att ändra Statute of Anne vände de sig i stället till dom-
stolarna. Mellan 1740- och 1770-talet fick de engelska domstolarna 
behandla ett antal upphovsrättsfall där man försökte utröna huru-
vida Statute of Anne gav ett nytt privilegium till författaren eller 
om den bara gav ett extra skydd till en egendomsrätt som redan 
existerad enligt common law. Bokhandlare och boktryckare drev 
tesen att ett litterärt verk är en egendom som omfattas av det gene-
rella egendomsskydd som sedan länge garanterades av common law. 
Kärnan i denna argumentation var att common law i så fall skulle 
upphäva den tidsbegränsning som Statute of Anne hade infört varpå 
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den litterära ensamrätten på nytt skulle bli evig.21 Bokhandlarnas 
batalj avgjordes slutligen 1774 med fallet Donaldson vs. Becket, 
som på det hela taget kan betraktas som ett nederlag för Stationers 
Company. Här fastslogs en gång för alla att Statute of Anne gick 
före common law och att upphovsrätten skulle begränsas till 14 år.22 
Därmed fick Stationers Company till slut ge upp sin halvsekellånga 
kamp för en evig upphovsrätt; en kamp som dessutom fått den oön-
skade bieffekten att upphovsrätten börjat omvandlas från utgivarens 
rätt till författarens rätt.23

Edward Young och Geniets födelse
Det är talande att tesen om författarens okränkbara egendomsrätt 
nästan uteslutande drevs av Stationers Company medan den inte 
fick något stöd från författarna själva.24 Dessa var i regel fullt till 
freds med det 14-åriga upphovsrättsskydd som Statute of Anne stad-
gade. Eftersom denna skyddstid kunde förlängas så länge författaren 
själv var vid liv, och eftersom de flesta författare i alla fall hade sålt 
sina rättigheter till en utgivare, var det främst utgivarna som hade 
något att vinna på en evig upphovsrätt.25 När Stationers Company 
framhöll ekonomiska rättigheter som ett incitament för litterärt ska-
pande väckte det snarare anstöt hos många författare som värjde sig 
mot bokhandlarnas krassa materialism och såg sin konst som höjd 
över världslig kommers.26

Inte heller referenserna till Lockes egendomsrätt tilltalade förfat-
tarna som var rädda för att reduceras till vanliga simpla varupro-
ducenter. Parallellt med The Battle of the Booksellers föddes därför 
också föreställningen om författaren som ett originellt skapande 
geni. Honnörsordet för detta nya sätt att se på författaren blev ori-
ginal genius. Den främsta företrädaren för denna författarsyn var 
Edward Young, vars bok Conjectures on Original Composition var ett 
brandtal för författarens rätt och förmåga att skapa något nytt och 
genuint originellt i motsats till att enbart kopiera gamla mästare.27 
I Conjectures sammansmälter Young begreppet originalitet med 
begreppet genialitet vilket kom att bli avgörande för eftervärldens 
syn på konstnärens roll.28 Under senare delen av 1700-talet skulle 
föreställningen om det romantiska originalgeniet vidareutvecklas och 
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spridas av flera andra engelska författare: man återfinner den bland 
annat i Robert Woods Essay on the Original Genius and Writings of 
Homer från 1769 och i William Duffs två böcker An Essay on Ori-
ginal Genius (1767) och Critical Observations on the Writings of the 
most celebrated Original Geniuses in Poetry (1770).

Engelska förromantiker som Young, Wood och Duff skulle 
komma att ge genibegreppet en helt ny betydelse. Om ordet ”geni” 
i äldre tider främst syftat på olika former av skydds- eller naturan-
dar skulle det under senare delen av 1700-talet anta sin moderna 
betydelse. Det var nu som begreppet ”geni” kom att sammanknipas 
med en enskild människa i besittning av vissa extraordinära, själsliga 
förmågor, framför allt av konstnärlig eller litterär art, som går utöver 
talang och hantverksskicklighet.29 Också begreppet ”originalitet” var 
av central betydelse i konstruktionen av 1700-talets nya författarroll. 
I detta sammanhang har originalitetsbegreppet en dubbel betydelse. 
Dels kan det, precis som i vardagligt tal, helt enkelt betyda att något 
är egensinnigt eller särpräglat, men samtidigt kan ordet originell 
också betyda ursprunglig, vilket är av stor vikt inte minst i bruket 
av engelskans original genius.

Denna diskurs kring originalgeniet uppstod till en början som 
ett direkt angrepp på klassicismens regler som dominerade littera-
turen under större delen av 1700-talet. Geniet blev nu någon som 
står över alla estetiska normer: någon som vägrar underkasta sig 
klassicismens formella tvångströja utan kräver frihet att bryta ny 
konstnärlig mark i stället för att bara hantverksmässigt återupprepa 
redan fastslagna estetiska formler.30 Samtidigt innebar det också en 
sekularisering av den skapande processen eftersom Young menade 
att konstverket emanerar ur det mänskliga medvetandet och inte ur 
gudomliga uppenbarelser eller estetiska traditioner.31 Om författaren 
tidigare betraktats antingen som ett medium för gudomliga ingivel-
ser eller som en litterär hantverkare som gav nya former åt redan 
existerande kulturellt råmaterial enligt vissa på förhand fastställda 
regler, omvandlades denne nu till en ursprunglig skapare som ur 
intet framställde något genuint nytt: något som saknade förlaga.

Inte bara verket utan också att konstnären själv är ett original: ett 
ursprungligt geni. Föreställningen om originalgeniet bygger på en 
organisk syn på genialitet som en medfödd skaparkraft som ligger 
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inkapslad som ett frö i geniet och väntar på att bryta ut.32 Denna 
definition av konstnärligt skapande innebar att genialitet kom att 
betraktas som något som inte kan läras ut. William Duff såg tvärt 
om utbildning som en hämmande faktor som dövar och förleder 
de instinkter och passioner som geniet bär inom sig från födseln.33 I 
sin ofta citerade fråga ”Born Originals, how come it to pass that we 
die Copies” uttrycker Young en primitivistkt färgad tro på genialitet 
som ett naturgivet urtillstånd som gått förlorat i takt med att den 
kulturella bildningen tagit dess plats.34 Dessa föreställningar ska-
pade också nya kriterier för ett gott författarskap: egenskaper som 
omdöme, hantverksskicklighet och känsla för decorum ersattes av 
en strävan efter spontanitet, intensitet och en förfinad känsla för 
det sublima.35

I och med författarens transformation förändrades även synen 
på det litterära verket. Om verket tidigare betraktats som en mer 
eller mindre kvalificerad hantverksprodukt vars konstnärliga kvalitet 
främst bestod i hur väl det levde upp till klassicismens stilistiska 
regelverk blev det nu ett unikt uttryck för författarens personlig-
het. Därmed uppstod en essentiell relation mellan författaren och 
verket där detta blev ett direkt avtryck av författarens inre liv. Det 
är knappast någon slump att denna nya syn på relationen mellan 
författaren och verket växte fram vid just denna tidpunkt. I Ideology 
of the Aesthetics framhåller Terry Eagleton att synen på författaren 
som ett transcendentalt geni uppstod som ett sätt att motverka att 
denne skulle degraderas till en simpel varuproducent.36 Också Rose 
är inne på samma spår när han menar att originalitetsdiskursen, till 
skillnad från egendomsdiskursen, i första hand hade artikulerats 
av författarna som ville värna sin egen status. När de ställdes inför 
risken att reduceras till varuproducenter anammade många engelska 
författare bilden av författaren som ett transcendentalt geni som 
inte bara producerar litteratur utan som skapar konstverk i kraft 
av sin kreativitet och sina inre själsförmögenheter – konstverk som 
följaktligen inte enbart kan betraktas som ägodelar och handelsvaror 
utan också är säregna och originella uttryck för författarens själs-
liv.37 Därmed särskildes författare från andra varuproducenter och 
originaliteten infördes som en ny parameter i det upphovsrättsliga 
tänkandet, vilket innebar att författarens rätt till sitt verk inte längre 
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enbart förklarades utifrån Lockes egendomsteori utan också utifrån 
verkets essentiella samhörighet med författaren.

Originalitetsdiskursen må ha varit en reaktion mot bokmark-
nadens begynnande varufiering av litteraturen och det lockeanska 
tänkandets tendens att mekanisera skapandet, men den stod egent-
ligen inte i konflikt med egendomsdiskursen. Verket var fortfarande 
en produkt av författarens arbete men det var också en produkt av 
dennes unika själsförmågor vilket föranledde William Warburton 
att utnämna författaren till det produktiva samhällets aristokrat.38 
Föreställningen om den litterära texten som ett originellt, unikt 
konstverk var i själva verket så pass välförenlig med synen på verket 
som författarens naturrättsliga egendom att de två snart förena-
des i en gemensam diskurs som enligt Rose har lagt grunden för 
den moderna tidens upphovsrättsliga tänkande. Här omvandlades 
upphovsrätten till slut från ett system för att reglera den litterära 
marknaden till ett system för att garantera den litterära äganderät-
ten – ett system som i grund och botten vilar på föreställningen 
om författaren och verket som två oupplösligt förenade storheter.39 
I Statute of Annes och The Battle of the Booksellers efterdyningar 
kom upphovsrätten således att transformeras från förläggarens till 
författarens rätt: en omvandling som kanske inte uppmärksamma-
des så mycket under sin samtid men som skulle få stor betydelse för 
upphovsrättens framtida utveckling.40

Statute of Anne och dess kulturella, ideologiska och politiska 
efterspel är med andra ord en tongivande startpunkt för hela den 
upphovsrättsliga utvecklingen under den moderna eran: ett rätts-
historiskt paradigmskifte som också blottlägger de intima relationer 
som råder mellan upphovsrätten och estetiken. Roses tolkning av 
förloppet visar att den moderna upphovsrätten inte är någon trans-
cendental moralisk ordning utan en: ”specifically modern formation 
produced by printing technology, marketplace economics, and the 
classical liberal culture of possesive individualism”.41 Ur den sociala, 
ekonomiska och kulturella turbulens som både födde och föddes 
ur Statute of Anne formades helt enkelt en helt ny syn på litterärt 
skapande som inte bara skulle påverka utvecklingen i länder som 
Frankrike, Tyskland och Sverige i slutet av 1700- och början av 
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1800-talet utan som skulle sätta agendan för det upphovsrättsliga 
tänkandet under hela 1800- och 1900-talet.

upphovsrätten i den nya världen
Det land där det engelska inflytandet är som tydligast är emellertid 
USA vars federala upphovsrättslag, Copyright Act från 1790, mer 
eller mindre var en kopia av Statute of Anne. Detta var dock inte 
USAs första upphovsrättslag: trots att USA saknade den självmed-
vetna författarklass och det väletablerade förläggargille som sedan 
länge existerat i England började olika amerikanska stater inkludera 
upphovsrätten i sina delstatslagar under början av 1780-talet. Lyman 
Ray Patterson tolkar detta som ett uttryck för lagstiftarnas intel-
lektuella och kulturella framsynthet,42 men det kan kanske också 
förklaras av att man med största sannolikhet hade sneglat på den 
engelska utvecklingen. När Donaldsonfallet slutligen avgjorde The 
Battle of the Booksellers 1774 hade grundstenarna för den framtida 
anglosaxiska upphovsrätten lagts i England,43 och det var förmodli-
gen uppenbart för många amerikanska lagstiftare att de också skulle 
tvingas ta ställning till dessa frågor förr eller senare. Dessutom hade 
Locke-inspirerade idéer om det litterära verket som författarens 
naturrättsliga egendom börjat spridas i USA. Dessa idéer kom att 
bilda ett ideologiskt fundament till många av delstatslagarna.44

Som en reaktion på delstatslagarna infördes 1787 en upphovs-
rättsklausul i USAs konstitution som fastslog att kongressen ska ha 
makt att befrämja konstens utveckling genom att ge författare en 
tidsbegränsad ensamrätt till deras verk.45 Tre år senare definierades 
den amerikanska upphovsrätten närmare i den tidigare omnämnda 
Copyright Act. 1790 års lagstiftning avvek dock en hel del från del-
statslagarnas naturrättsliga perspektiv genom att anlägga en mer 
pragmatisk syn på upphovsrätten.46 Till skillnad från delstatsla-
garna var Copyright Acts primära syfte inte att värna författarnas 
okränkbara egendomsrätt utan att främja kulturen som helhet.47 I 
jämförelse  med delstatslagarna framstod Copyright Act således som 
något av en tillbakagång till en förmodern syn på upphovsrätten 
som ett privilegium snarare än en rättighet; ett perspektiv som kon-
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trasterar skarpt mot det naturrättsliga tänkandet som var utbrett i 
det sena 1700-talets USA.48

Denna anomali kan kanske förklaras av att Copyright Act var 
baserad på den vid det här laget 80 år gamla Statute of Anne som ju 
hade formulerats innan den naturrättsliga läran började tillämpas på 
litterär egendom. Den engelska lagtexten gav inte heller uttryck för 
någon föreställning om upphovsrätten som författarens oavhängiga 
rättighet. Statute of Anne utgick snarare från en mer pragmatisk 
syn på upphovsrätten som ett instrument ”for the Encouragement 
of learned Men to Compose and Write useful Books”.49 Lagens 
primära syfte var således inte att garantera någon litterär ägan-
derätt, i förordet definierades den i stället som ”An Act for the 
Encouragement of learning”.50 Det rörde sig med andra ord om en 
kulturpolitisk ansats att reglera bokmarknaden till den läsande all-
mänhetens och inte bara till författarnas eller bokhandlarnas bästa. 
Detta yttrade sig inte minst i att Statute of Anne inte bara fastslog 
författarens rättigheter utan också aktivt försökte motverka en över-
prissättning på bokmarknaden.51 Att de amerikanska lagstiftarna till 
och med gav Copyright Act samma undertitel som Statute of Anne, 
”An Act for the Encouragement of Learning by Securing the Copies 
of Maps, Charts and Books, to the Authors or Proprietors of Such 
Copies”, visar tydligt att denna lag, i likhet med sin engelska före-
gångare, betraktade upphovsrätten som ett incitament för kulturellt 
skapande snarare än som en garant för en ideell egendomsrätt.

USAs tillämpning av upphovsrätten präglades länge av ett prag-
matiskt förhållningssätt där lagen snarare anpassades till nationella 
egenintressen än till universella rättsprinciper. Detta yttrade sig 
bland annat i att amerikanska lagstiftare inte tillmätte det interna-
tionella rättsskyddet någon större vikt. USA gjorde sig snart känd 
som en litterär piratnation som vägrade erkänna utländska förfat-
tares och förläggares anspråk på rättsskydd eftersom det ansågs 
hämma den egna bokmarknaden. Den amerikanska upphovsrätten 
skyddade i stort sett bara inhemska författare inom landets gränser 
och under merparten av 1800-talet kunde amerikanska förläggare 
obehindrat översätta och eftertrycka europeisk litteratur utan att 
betala en cent till originalförfattarna.
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upphovsrätten och franska revolutionen
Också den franska upphovsrätten instiftades i slutet av 1700-talet – 
en tid som var lika turbulent i Frankrike som i USA. Den moderna 
franska upphovsrätten uppstod i skiftet mellan två radikalt olika 
samhällsordningar: om upphovsrättens förutsättningar skapades 
under den gamla regimen så var dess slutgiltiga tillkomst en kon-
sekvens av revolutionen och ett led i formandet av den nya franska 
republiken. Under l’ancien régime hade bokmarknaden och de lit-
terära privilegierna organiserats på ett sätt som på det hela taget 
påminner om den ordning som rådde i 1600-talets England. Precis 
som i England dominerades landets bokmarknad i allmänhet och 
huvudstadens bokmarknad i synnerhet av ett tämligen maktfull-
komligt gille av boktryckare, Chambre Syndicale de la Librairie et 
Imprimerie de Paris. Chambre Syndicale var en självstyrande orga-
nisation av rika och inflytelserika förläggare som hade ett kungligt 
sanktionerat monopol på bokutgivningen i Paris och fullmakt att 
fördela litterära privilegier bland sina egna medlemmar. Liksom Sta-
tioners Company var detta en sluten organisation med starka band 
till staten och dess medlemmar levde gott på att administrera och 
upprätthålla den gamla regimens strikta censur.52

I sin strävan att stärka sina egna privilegier lutade sig också de 
franska förläggarna mot John Lockes egendomsteori och tesen om 
det litterära verket som författarens naturrättsliga egendom. Redan 
på 1720-talet hävdade de att litterära privilegier egentligen bara var 
en juridisk bekräftelse av innehavarnas naturgivna egendomsrätt; en 
rättighet som föregick privilegierna och därför inte kunde upphä-
vas av staten.53 Detta satte dem naturligtvis på kollisionskurs med 
staten som inte ville acceptera att litterära privilegier kunde vila på 
någon annan rättslig grund än kungens absoluta auktoritet. Staten 
motsatte sig därför envetet Chambre Syndicales försök att omvandla 
statligt sanktionerade privilegierna till bestående egendom. I stäl-
let genomförde lagstiftarna 1777 en strategisk manöver som starkt 
påminner om den engelska statens taktik att spela ut författarna 
mot förläggarna.

Frågan om författarens rättigheter hade vid det här laget stått på 
agendan ett tag, framför allt bland upplysningstänkarna. I sin strä-
van att begränsa förläggargillets dominans på bokmarknaden tog de 
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franska lagstiftarna fasta på dessa tankegångar: precis som i England 
bröt de gillets monopol genom att ge författaren rätt att själv trycka 
och sälja sina böcker. I samband med detta fick också författaren 
behålla upphovsrätten till sitt verk fram till sin död, därefter tillföll 
rättigheterna staten. Detta medförde naturligtvis en stor skada för 
förläggarna som nu förlorade de tidigare självskrivna rättigheterna 
till nya verk; en skada som förvärrades ytterligare av att också förläg-
garnas litterära privilegier förföll i samband med författarens död 
vilket innebar att all äldre litteratur plötsligt tillföll staten. I ett 
penndrag utraderades således en stor del av det kapital som Cham-
bre Syndicale byggt upp under det senaste seklet.54

Det litterära system som rått under den gamla monarkin föränd-
rades radikalt i och med franska revolutionen. Redan 1788 inleddes 
en liberalisering av systemet när staten, pådriven av den läsande 
allmänhetens växande begär efter politisk rapportering, gav pressen 
carte blanche att skriva fritt om regeringens verksamhet. Detta var 
ett första steg mot att överge censuren och därmed också kringgå 
privilegiesystemet och Chambre Syndicales vakande öga.55 Mellan 
1789 och 1793 ändrades sedan de litterära spelreglerna gradvis i en 
process som i slutändan resulterade i det gamla privilegiesystemets 
död och instiftandet av Frankrikes första upphovsrättslag 1793.

Detta innebar dock inte slutet för Chambre Syndicale som inte 
längre var kungamaktens självklara allierade. Chambre Syndicales 
relation till den gamla regimen hade försämrats avsevärt i och med 
1777 års lagändringar och när revolutionen väl kom var de redan 
öppen för nya allierade.56 Därför blev relationen mellan den gamla 
regimens litterära vakthundar och den nya revolutionsregeringen 
till en början inte så antagonistisk som man hade kunnat vänta sig. 
När de gamla regleringarna upphävdes förföll bokmarknaden snart i 
kaos: piratutgivningen ökade och i stället för den karaktärsdanande 
upplysningslitteratur som tryckfriheten var tänkt att befrämja över-
svämmades marknaden av billig underhållningslitteratur och porno-
grafi. I ett försök att få kontroll över bokmarknaden vände sig den 
nya regimen till Chambre Syndicale som nu återfick en del av sitt 
forna inflytande när det stadgades att alla nya publikationer skulle 
registreras hos gillet. Därmed återupprättades gillet som en statligt 
sanktionerad kontrollorganisation som i praktiken främst tillvaratog 
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de egna medlemmarnas intressen och förde en bitter kamp mot alla 
nya förläggare som försökte ta sig in på marknaden; förläggare som 
i den nya tidens anda stämplades som kontrarevolutionärer.57

Men Chambre Syndicales dagar var räknade. Efter 1789 års avreg-
lering blomstrade pressen, men bokmarknaden gick mycket dåligt 
och förläggarnas problem förvärrades ytterligare av den politiska 
turbulens och den ekonomiska kris som drabbade Frankrike under 
revolutionsåren. Detta ledde till att en stor del av den gamla regi-
mens kulturekonomiska elit – de förmögna förläggare som utgjorde 
stommen i Chambre Syndicale – snart var konkursfärdiga.58 Inom 
kort visade sig dessutom gillets tjänster inte vara så oumbärliga för 
den nya regimen som man ville tro och 1790 begränsades dess makt 
avsevärt när parisarna fick rätt att själva importera litteratur utan 
gillets inblandning.59 Redan året därpå gick Chambre Syndicales till 
slut under i och med att Frankrike införde en ny skattelagstiftning. 
Den nya lagen var inte riktad specifikt mot Chambre Syndicale utan 
den syftade helt enkelt till att upplösa alla större näringssamman-
slutningar som ett led i omstruktureringen av Frankrikes ekonomi. 
Men eftersom Chambre Syndicale var en ekonomisk sammanslut-
ning omfattades de av den nya lagen, inte som dess huvudsakliga 
måltavla utan snarare som ett perifert offer som den nya regimen 
inte såg någon anledning att hålla om ryggen.60

Likafullt bestod den utbredda piratutgivningen och både för-
läggare och politiker insåg nödvändigheten av en ny lagstiftning 
för att få någon form av ordning på den franska bokmarknaden. 
Behovet av en fungerande upphovsrättslag diskuterades flitigt under 
revolutionens första år men man hade svårt att enas om ett hållbart 
lagförslag. I stor utsträckning handlade problemen om att förena 
författarnas intressen med allmänhetens. Samtidigt beklagade sig 
förläggarna över piratutgivningen och krävde en lag som skulle reg-
lera äganderätten till litterära verk.61 Redan 1791 började lagstiftarna 
arbeta på en ny upphovsrättslag men arbetet skulle sinkas ett par 
år på grund av den franska politikens maktkamp mellan girondis-
ter och jakobiner. Sommaren 1793 kunde emellertid den jakobin-
ska upplysningsmannen Joseph Lakanal till slut presentera en ny 
upphovsrättslag med den talande titeln Deklarationen om geniets 
rättigheter (la déclaration des droits du génie), vilket var ett sätt att 
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koppla samman upphovsrätten med deklarationen om de mänskliga 
rättigheterna.62

Men den nya lagen var alltså mer än bara en näringspolitisk reg-
lering. Samtidigt som förläggarna klagade över piratutgivningen 
hade den nya regimen utvecklats i konservativ riktning och från 
politiskt håll började man se ett behov av att rensa upp i träsket av 
oppositionell litteratur. Den nya lagen blev ett sätt för staten att ta 
ett fastare grepp om pressen och bokmarknaden: censuren och de 
formella regleringarna skärptes samtidigt som staten trädde in som 
en ny form av litterär mecenat som på olika sätt gav aktivt stöd till 
den litteratur som tjänade dess intressen.63 Här fann regimen också 
en politisk användning för de författarrättsliga tankeströmningar 
som existerat länge. Eftersom en stor del av den oppositionella lit-
teraturen publicerades anonymt fastslogs det att ett litterärt verk är 
författarens rättmätiga egendom och att denne därmed är skyldig 
att underteckna sina verk vid publicering. Detta innebar att staten 
fick en bättre överblick över vem som yttrade vad och att alla för-
fattare hädanefter kunde hållas ansvariga för sina publikationer.64 
Oavsett den nya regimens tvivelaktiga baktankar resulterade detta 
likafullt i att Frankrikes författare nu fick lagstadgad upphovsrätt till 
sina verk: en upphovsrätt som kunde ärvas eller överlåtas och som 
gällde i tio år efter författarens död.65

Författaren i republikens tjänst
Här finner man ännu ett exempel på hur författarens rättigheter 
blir ett vapen i en ekonomisk och politisk kamp där förläggarna 
åberopar författarens rättigheter för att främja sina egna intressen 
samtidigt som staten tillgriper samma rättigheter som ett medel för 
att begränsa förläggarnas inflytande. Precis som i England förutsatte 
detta att författarens gamla roll omdefinierades. Att lagen kallades 
för Deklarationen om geniets rättigheter antyder att författaren nu 
plötsligt fick en helt ny status i lagens ögon, men det var också ett 
sätt att tvätta bort associationerna till den gamla tidens privilegie-
system och knyta an till en ny litterär egendomsdiskurs.66

Genom att framställa författaren som ett skapande geni i allmän-
hetens tjänst lyckades de franska lagstiftarna förena den romantiskt 
influerade genikulten med många upplysningstänkares mer socialt 
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orienterade kultursyn. Också här glorifierades författaren förvisso 
som en extraordinär skapare, men den författargestalt som fram-
trädde i den franska lagstiftningen var ingen autonom, asocial dik-
tare som bara såg till sina egna konstnärliga ideal utan en samhällets 
tjänare som genom sin litterära verksamhet bidrog till att bilda mas-
sorna och skapa en ny, upplyst kultur.67 Tack vare sin samhällsbyg-
gande funktion var författaren också berättigad till den trygghet och 
den ekonomiska kompensation som det upphovsrättsliga skyddet 
innebar. Detta skall, enligt Carla Hesse, dock inte tolkas som en 
renodlad egendomsrätt utan snarare som ett sätt att belöna förfat-
tarna för deras samhällsinsatser och befrämja ett fortsatt litterärt 
skapande.68

Den nya lagstiftningen lyckades således förena ett naturrätts-
ligt, individualistiskt perspektiv med en mer socialt orienterad syn 
på kulturen som folkets gemensamma egendom som måste förbli 
offentlig.69 Det medförde inte bara att den moderna författarrollen 
fick sitt genombrott i Frankrike utan också att idéer om en kulturell 
offentlighet och ett allmänt kulturarv hamnade på den politiska 
agendan. Till statens uppgifter räknades nu inte enbart att garantera 
upphovsmannens rättigheter utan också att upprätthålla en offentlig 
domän där den franska kulturens klassiska verk kunde värnas från 
förläggarnas och boktryckarnas äganderättsliga anspråk.70

Samtidigt är revolutionslagstiftningen ett tydligt exempel på hur 
en allt annat än demokratisk stat tillgriper upphovsrätten för att 
begränsa det fria ordet: hur upphovsrätten blir ett sätt att motverka 
anonyma publikationer och därmed bannlysa all oönskad littera-
tur. Såväl den absoluta monarkins som den nya regimens bruk av 
författarens rättigheter ser alltså ut som en konkret tillämpning av 
Foucaults tes om författarfunktionen som ett sätt att begränsa lit-
teraturens fria flöde: ett sätt att tillgripa, eller till och med skapa, 
författaren som ett juridisk redskap för att begränsa kunskapens 
spridning.71
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den tyska romantikens rättslösa geni
Den franska lagstiftningen skulle ha stor betydelse för den euro-
peiska synen på författarrätten, inte bara på grund av det franska 
imperiet expansion utan också för att självständiga stater, som exem-
pelvis Nederländerna, lät sig inspireras av det franska exemplet och 
antog likartade upphovsrättslagar.72 Den tyska upphovsrätten följde 
däremot sitt eget mönster. Trots att originalgeniets var något av en 
galjonsfigur i det sena 1700-talets litterära tyskland skulle det visa 
sig betydligt svårare att få till stånd ett starkt författarskydd i de 
tyska staterna än det varit i Frankrike och England. Denna märkliga 
paradox kan främst förklaras av de politiska och marknadsekono-
miska omständigheter som rådde i Tyskland.

På det hela taget hade bokmarknaden i många europeiska länder 
genomgått en näst intill explosionsartad expansion under 1700-
talet. En växande medelklass skapade en allt större läsande allmän-
het samtidigt som det dominerande sättet att läsa förändrades. Man 
brukar tala om en förskjutning från intensiv läsning till extensiv 
läsning: i stället för att fördjupa sig i ett fåtal kanoniserade verk 
slukade 1700-talets läsare betydligt fler böcker i betydligt högre takt 
än någon tidigare generation. Detta borgade för en kraftig tillväxt 
på den litterära marknaden och en markant ökning av den litterära 
produktionen under senare hälften av seklet. Den ökande efterfrå-
gan på litteratur inspirerade många skribenter att försöka sig på en 
bana som professionella författare vilket resulterade i att en ny för-
fattartyp som skrev för ekonomisk vinning och inte för sitt odödliga 
eftermäle växte fram i England och Frankrike. I takt med att detta 
nya, marknadsorienterade sätt att producera och sälja litteratur tog 
över började man också inse att författarens ersättning rimligtvis 
borde stå i relation till försäljningen.73 Denna utveckling fick dock 
begränsat genomslag i Tyskland. Även Tyskland omfattades förvisso 
av bokmarknadens snabba expansion, men här skulle den profes-
sionella marknadsförfattarens födelse låta vänta på sig ytterligare 
några decennier.

Ur ett författarrättsligt perspektiv var Tysklands litterära system 
eftersatt under merparten av 1700-talet. Trots att den tyska bok-
marknaden expanderade kraftigt under 1770-talet var det svårt för 
den nya författargenerationen att leva på sitt skrivande; till skillnad 
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från i England och Frankrike fanns det ännu ingen jordmån för 
en professionell författarkår i Tyskland. Detta berodde i huvudsak 
på att de tyska författarna fortfarande verkade inom ett äldre lit-
terärt system som i bästa fall bara värnade förläggarnas intressen 
medan författarna fick lita till förmögna mecenater för sin överlev-
nad. I motsats till Frankrike och England var Tyskland dessutom 
ingen sammanhållen statsbildning utan ett sammelsurium av små-
stater med svag gemensam lagstiftning. Det var svårt att upprätta 
en fungerande upphovsrättslagstiftning i en sådan miljö. I själva 
verket var det svårt nog att administrera ett fungerande privilegie-
system och under 1700-talet och första hälften av 1800-talet var 
piratutgivningen mer eller mindre otyglad i de tyska staterna. Även 
om det gjordes flera ansatser att upprätta någon form av laga ord-
ning på bokmarknaden så strandade de ofta på att den splittrade 
statsmakten inte förmådde upprätthålla de lagar som instiftades. 
David Saunders beskriver hur det kaos som rådde på den franska 
bokmarknaden under revolutionsåren var ett normaltillstånd i Tysk-
land fram till 1840-talet.74 Ett sådant system var otillräckligt för att 
hantera en expanderande bokmarknad och det gjorde det näst intill 
omöjligt för författare att leva på sitt skrivande. Att skönlitteraturen 
blev en allt mer lönsam handelsvara gynnade därför i första hand 
förläggarna och bokpiraterna medan författarna själva i stort sett 
förblev rätts- och lottlösa.75

Bristen på fungerande upphovsrättslig lagstiftning berodde såle-
des på statsförvaltningens och rättsväsendets tillkortakommanden 
och inte på att estetiska och ideologiska förutsättningar saknades.76 
Tvärt om slog den romantiska föreställningen om det autonoma 
originalgeniet igenom i Tyskland under senare delen av 1700-talet 
som en direkt konsekvens av en växande självmedvetenhet bland de 
tyska författarna. Dessa började nu ställa krav på upphovsrättsligt 
skydd och den naturrättsliga föreställningen om verket som förfat-
tarens oavhängiga egendom blev ett användbart ideologisk vapen i 
denna kamp. De tyska författarna insåg att den traditionella synen 
på författaren som en kvalificerad hantverkare var otillräcklig som 
ideologisk grund för deras anspråk på litterär äganderätt. Istället 
anammade de en ny syn på författaren som en genial, originell ska-
pare där verket var ett individuellt uttryck för en enskild författares 
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unika subjekt och läsandet, med Herders ord, blev ett vördnadsfullt 
”skådande in i skaparens själ”.77

Både Sturm und Drangrörelsens genikult och det sena 1700-talets 
tyska upphovsrättsdebatt hämtade impulser från England. Den tyska 
upphovsrättsdebatten bröt ut ungefär samtidigt som den engelska 
avslutades, och den förstnämnda var direkt influerad av den sist-
nämnda.78 Samtidigt hade en nya tyska författargenerationen låtit 
sig inspireras av engelska förromantiker som Pope, Wordsworth och 
Young, och just Youngs Conjectures on Original Composition hade en 
särskild betydelse för de tyska romantikerna. Denna lilla pamflett 
fick ett betydligt större genomslag i Tyskland än i England: två år 
efter det engelska originalet publicerades 1759 hade redan två olika 
översättningar nått den tyska marknaden. Romantiker som Herder 
och Hamann slukade Youngs definition av geniet som någon i 
besittning av en medfödd extraordinär skaparkraft med hull och 
hår.79 De idéer som skakat om den engelska bokmarknaden under 
1700-talets mitt återupplivades nu i Tyskland där de svarade alldeles 
utmärkt mot de tyska författarnas behov av en ideologisk grund för 
sina juridiska och ekonomiska anspråk.80 Man kan med andra ord 
se hur den engelska Battle of the Booksellers knappt hann avslutas 
innan den gick igen i form av en tysk Schlacht der Autoren, men 
med den betydande skillnaden att det nu för första gången var för-
fattarna själva som förde kampen för en lagstadgad upphovsrätt.

De tyska författarna fick också inhemskt bifall från Immanuel 
Kant, som i sin Kritik av omdömeskraften från 1790 definierar genia-
litet som en kreativ förmåga som är nödvändig för att skapa sann 
konst.81 I likhet med de engelska romantikerna framhöll Kant genia-
liteten som en medfödd skaparkraft som i stor utsträckning verkar 
på ett intuitivt plan och därför inte kan läras ut.82 Äkta konst hand-
lar nämligen inte om imitation utan om att skapa något nytt och 
en äkta konstnär låter sig inte begränsas av etablerade konstnärliga 
regler utan strävar efter att överskrida samtidens estetiska konven-
tioner. Kant definierade i stället genialitet som ”den talang (natur-
gåva) som ger konsten regler” och anslöt sig därmed till Youngs syn 
på geniet som någon som skapar nya estetiska normer i stället för 
att följa de gamla.83
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Detta innebär att verket är intimt sammanbundet med förfat-
taren, vilket också fick implikationer för Kants hållning i upphovs-
rättsfrågan. I Von der Unrechtmässigkeit des Büchernachdruckes från 
1785 försvarade han författarens rättigheter på grunder som i stor 
utsträckning sammanfaller med Youngs och Diderots syn på för-
fattaren. Här fastslår han att verket är en produkt av författarens 
själsegenskaper och eftersom dessa inte kan tillhöra någon annan 
än författaren själv kan inte heller verket göra det. Detta innebär 
att upphovsrätten är en medfödd rättighet som tillfaller författaren 
av naturen, oberoende av den juridiska lagstiftningen.84 Därmed 
kan man säga att Kant förenade den Lockeanska naturrätten med 
den romantiska föreställningen om verket som ett direkt avtryck av 
skaparens själsliv även om han aldrig hängav sig åt romantikernas 
mer exalterade genidyrkan.

Den tyska upphovsrättsdebatten pågick under ett par decennier 
innan den till slut resulterade i att den allmänna preussiska landrät-
ten 1794 inkluderade en paragraf som sade att en förläggare enbart 
kan få rätten till ett verk genom ett skrivet kontrakt med författa-
ren. Detta var ett högst begränsat författarskydd och behovet av en 
upphovsrättslagstiftning i ordets egentliga mening bestod. Ett par 
decennier senare togs ytterligare ett steg på vägen när 38 tyska stater 
1815 skrev under artikel 18 i Tyska förbundets stadga som fastslog att 
de tyska staterna skulle sträva efter att upprätta en enhetlig lagstift-
ning för att skydda tryckfriheten och upphovsrätten. Man lyckades 
dock inte särskilt väl med att leva upp till detta åtagande.85 Under 
första hälften av 1800-talet kom författarnas rättigheter visserligen 
att stärkas gradvis när upphovsrätten inkluderades i ett antal olika 
tyska delstatslagar, men det skulle fortfarande dröja ända till 1845 
innan de tyska staterna fick en enhetlig upphovsrättslag i och med 
att Tyska förbundet antog 1837 års preussiska upphovsrättslag som 
en gemensam tysk lagstiftning.86
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den svenska upphovsrätten tar form: 1810 års 
tryckfrihetsförordning
I ”Vad är en författare?” från 1969 pekade Foucault på behovet av 
att utforska hur författargestalten individualiserades i den väster-
ländska idéhistorien. Sedan dess har forskare som Mark Rose, Carla 
Hesse och Martha Woodmansee visat att det faktiskt går att datera 
författaregestaltens individualisering med ganska god precision. För-
fattare hade förvisso motsatt sig plagiering långt innan författarens 
rättigheter hamnade på de engelska lagstiftarnas agenda, men det 
var först under 1700-talet som författarrätten etablerades som en 
kodifierad norm i Europas och USAs litterära och juridiska system. 
Att flera länder hade instiftat mer eller mindre likartade upphovs-
rättslagar vid 1700-talets slut signalerar att en ny syn på relationen 
mellan författaren och det litterära verket hade slagit rot i delar av 
Västeuropa och Nordamerika vid sekelskiftet 1800.

I England och Tyskland skulle den tidiga upphovsrättsdebatten 
drivas av bokhandlare och författare som lutade sig mot Lockes 
naturrättsliga idéer och romantikens genilära. I Frankrike och USA 
fanns en starkare uttalad avsikt att anpassa upphovsrätten till statens 
och samhällets intressen.87 Även om både de franska och de ame-
rikanska lagarna påverkats av naturrättsliga tankegångar var deras 
främsta syfte att bidra till formandet av en ny nation och en ny 
kultur.88 Trots att föreställningen om vad som var politiskt önsk-
värd litteratur kunde variera mellan de olika länderna är det, enligt 
Jane C. Ginsburg, tydligt att det politiska etablissemanget både i 
Frankrike och i USA aktivt använde upphovsrätten för att befrämja 
litteratur som ansågs stärka den nationella karaktären och fostra 
folket till goda medborgare.89 Men även om dessa lagstiftningar 
motiverades utifrån olika nationella diskurser så utgick de alla från 
att det fanns ett unikt förhållande mellan författaren och verket som 
gav författaren en rättslig särställning i relation till andra aktörer på 
bokmarknaden.

Upphovsrättens födelse och tidiga utveckling antog lite annor-
lunda former i Sverige. Vid 1700-talets slut saknade Sverige fort-
farande den utbredda och livliga upphovsrättsdebatt som bidrog 
till att forma utvecklingen i många andra europeiska länder. Den 
svenska upphovsrätten uppstod ursprungligen inte heller som en 
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separat lag utan som några enstaka paragrafer i 1810 års tryckfrihets-
förordning. Denna tidiga sammankoppling mellan tryckfrihet och 
upphovsrätt är emellertid inte unik för svensk rätt. Gunnar Petri 
menar att de europeiska upphovsrättslagarna i allmänhet har upp-
stått som ett nytt sätt att reglera bokmarknaden sedan den statliga 
censuren och privilegiesystemet avskaffats.90 Petris tolkning styrks 
av det engelska exemplet där Statute of Anne upphävde det gamla 
privilegiesystemet och därmed också det censursystem som admi-
nistrerades med hjälp av litterära privilegier.91 Den franska upp-
hovsrättslagens betydelse för tryckfriheten är dock lite mer tvetydig. 
Å ena sidan presenterades den första versionen av denna lag, som 
avslogs 1791, som just en tryckfrihetslag.92 Å andra sidan fungerade 
den lag som slutligen antogs enligt Carla Hesse också som ett medel 
för att reglera det fria ordet och i någon mån begränsa den franska 
tryckfriheten.

Men även om Petris kausala samband mellan tryckfrihet och upp-
hovsrätt inte håller som en generell förklaringsmodell är det likafullt 
tydligt att den tidiga upphovsrätten inte riktigt går att särskilja från 
tryckfrihetsfrågan. Detta samband blir ännu tydligare i den svenska 
rättshistorien. Till skillnad från i England och Frankrike är det dock 
svårt att studera den svenska upphovsrättens tidiga utveckling som 
en klart avskiljbar rättshistorisk process eftersom upphovsrätten 
fram till 1877 var en del av Tryckfrihetsförordningen. Därför är det 
oundvikligt att en skildring av den svenska upphovsrättens födelse 
inledningsvis handlar lika mycket om tryckfrihet som om upphovs-
rätt. Tryckfrihetsfrågan och 1809 års regeringsform är helt enkelt en 
oundgänglig del av den svenska upphovsrättens juridiska kontext.

Tryckfrihetsförordningens förvandlingar och förvanskningar
I Sverige handlade den litterära debatten under 1700-talet betydligt 
mer om tryckfrihet än om upphovsrätt. Tryckfrihetens utveckling 
var i sin tur intimt sammanvävd med det svenska statsskickets skif-
tande öden under 1700-talet. Sveriges tryckfrihetsförordning från 
1766, som brukar betraktas som världens första tryckfrihetslag, var 
en produkt av frihetstidens öppna och förhållandevis demokratiska 
klimat. Denna lagstiftning var radikal i den bemärkelse att den 
gjorde Sverige till det första landet i världen att formellt avskaffa för-
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handscensuren för all litteratur med undantag för teologiska skrifter. 
Den nyvunna tryckfriheten skulle dock bli ganska kortlivad. När 
Gustav III genomförde sin statskupp 1772 upphävdes alla gamla 
grundlagar, däribland Tryckfrihetsförordningen. Trots sin omvittnade 
kulturella öppenhet var Gustav III ingen vän av tryckfrihet i politisk 
bemärkelse, men den politiska opinionen och hans egen önskan 
att framstå som en upplyst monark tvingade honom likafullt att 
instifta en ny tryckfrihetsförordning 1774. I jämförelse med 1766 års 
lagstiftning var den nya lagen en uppenbar begränsning av tryck-
friheten: den inskränkte inte bara möjligheten att kritisera kunga-
makten utan den upphävde också Tryckfrihetsförordningens status 
som grundlag vilket gjorde lagstiftningen betydligt lättare att ändra 
och anpassa utifrån den sittande regentens intressen.93 Detta skulle 
underlätta en rad inskränkningar av Tryckfrihetsförordningen under 
1780-talet.

Gustav III:s regeringstid var med andra ord en mörk tid för 
tryckfrihetsivrarna: Boberg beskriver hur denna upplysta monarks 
angrepp på den internationellt föredömliga tryckfrihetslagstiftning 
som existerade vid hans trontillträde bidrog till att driva den svenska 
politiken i en auktoritär riktning i en tid när resten av Europa 
utvecklades mot allt större kulturell och politisk frihet.94 Efter kung-
ens död såg det för en kort tid ut som att läget höll på att ljusna 
men Gustav IV Adolf hade en minst lika avog inställning till tryck-
friheten som sin föregångare och det stora genombrottet för den 
svenska tryckfriheten skulle komma först med 1809 års statskupp.

I samband med kuppen antogs också en ny regeringsform som 
minskade kungens makt, utvidgade de medborgerliga friheterna och 
slog fast den konstitutionella monarkins principer. Detta innebar 
också en pånyttfödelse för den svenska tryckfriheten som lyftes fram 
som en medborgerlig rättighet i 1809 års regeringsform. I paragraf 
86 definierades tryckfrihet som ”varje svensk mans rättighet att, 
utan några av den offentliga makten i förväg lagda hinder, utgiva 
skrifter; att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för 
deras innehåll”.95 Tryckfriheten blev således åter grundlagsstadgad, 
inte bara i regeringsformen utan även i 1810 års tryckfrihetsförord-
ning som tillskrevs grundlagsstatus. På det hela taget byggde denna 
på 1766 års lagstiftning, men den gick ännu längre än sin före-
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gångare i den bemärkelse att den också avskaffade den teologiska 
censuren.96

De omfattande rättigheter som den nya lagens fastslog var dock 
svåra att smälta också för den nya kungen Karl XIII och hans nyin-
vandrade efterföljare Karl XIV Johan, som fostrats av Frankrikes 
hårda politiska klimat. Redan 1812 instiftades en ny tryckfrihets-
förordning som avskaffade offentlighetsprincipen, upphävde lagens 
grundlagsstatus och införde en långtgående statlig indragningsmakt. 
Det var framför allt indragningsmakten, som gav staten rätt att rela-
tivt godtyckligt dra in misshagliga publikationer, som skulle lägga 
band på det fria ordet fram till den i praktiken upphävdes 1838 för 
att slutligen avskaffas formellt 1845.97

1810 års tryckfrihetsförordning är således inte den första i sitt slag 
utan snarare slutprodukten av en halvsekelslång lagstiftningsprocess 
som var intimt sammanvävd med Sveriges politiska historia under 
slutet av 1700- och början av 1800-talet. Något som däremot var 
helt nytt för denna tryckfrihetsförordning var § 1:8 som sade att:

Hwarje skrift ware Författarens eller dess lagliga rätts Innehavares 
egendom. Hwilken, som Skrift trycker eller efter trycker utan Förfat-
tarens eller Förläggarens skriftliga tillstånd miste uplagan eller böte 
des fulla wärde, målsägandes ensak.98

 Även om kärnan i denna lagstiftning, tryckfriheten, delvis upphäv-
des två år senare skulle den författarrätt som instiftades 1810 bestå. 
Tryckfrihetsfrågan är också av sekundär betydelse för mitt avhand-
lingsarbete. Den fråga som upptar mig är snarare varför lagstiftarna 
valde att inkludera § 1:8 i 1810 års tryckfrihetsförordning trots att 
upphovsrätten inte hade någon synbar betydelse för tryckfrihetsfrå-
gan. Eftersom detta i stor utsträckning hänger samman med den 
litterära snarare än den politiska utvecklingen kan det vara på sin 
plats först att ta ett steg tillbaka och överblicka det litterära systemet 
som bildade rättens kulturella fond.

Litteraturen som näringsgren
1810 års tryckfrihetsförordning tog form mitt under en omstruk-
turering av den svenska bokmarknaden. Det litterära systemets 
omvandling från en statligt understödd och organiserad kulturell 
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sfär till en näringsgren, i allt större utsträckning styrd av marknads-
ekonomiska principer, visade sig på flera olika sätt. Gunnar Sahlin 
identifierar fem tydliga tecken på att det litterära systemet hade 
börjat utvecklas mot en marknadsekonomi redan under 1700-talet: 
den litterära publikens expansion; uppkomsten av ett större, litterärt 
utbud som var mer fristående från staten och kyrkan; att privata 
aktörer tog över initiativet från de statliga aktörerna, framför allt 
inom tryckerinäringen; diversifieringen inom den litterära produk-
tions- och distributionskedjan där aktörerna blev allt mer speciali-
serade och bokmarknadens nyckelfunktioner – att förlägga, trycka 
och sälja litteratur – nu fördelades på olika yrkesgrupper; växande 
författarhonorar vilket ledde till att ett fåtal av det sena 1700-talets 
författare till och med kunde leva på sitt skrivande.99

Man kan anta att i synnerhet det sistnämnda, författarrollens 
omvandling, var av särskild betydelse för upphovsrättens uppkomst. 
Det gamla litterära systemet dominerades av bokbindarnas skrå och 
författarens roll i detta system var högst begränsad. Liksom i resten 
av Europa reglerades den litterära äganderätten i första hand med 
hjälp av litterära privilegier. Även om svensk lag redan 1544 stadgade 
att inga litterära verk fick tryckas utan författarens medgivande, så 
var det i första hand bokbindarna och i andra hand boktryckarna 
som drog nytta av privilegiesystemet.100 Till skillnad från i England 
och Frankrike var rätten att inneha litterära privilegier visserligen 
inte knuten till något specifikt skrå utan öppen för alla – även för-
fattarna – men detta ändrade inte den grundläggande maktoba-
lansen. Även om det hände att författare själva gav ut och därmed 
också erhöll privilegier på sina verk var grundtanken i privilegiesys-
temet inte att värna författarens rätt eller belöna honom för hans 
insats, utan att ge den som bekostat tryckningen en viss ekonomisk 
trygghet.101 Privilegierna var helt enkelt ett komplement till utgi-
varnas näringsrättsliga skydd och de utfärdades följaktligen också 
av kommerskollegiet.102 När dessa bedömde privilegieansökningar 
tog de också stor hänsyn till den sökandes möjlighet att realisera 
utgivningen vilket rimligtvis bör ha gett väletablerade boktryckare 
med en omfattande näringsverksamhet företräde framför enskilda 
författare.103
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Den läsande allmänheten skulle förvisso inte nå någon verkligt 
stor omfattning förrän en bra bit in på 1800-talet, men större delen 
av 1700-talet var likafullt en expansiv era för bokmarknaden i all-
mänhet och bokhandeln i synnerhet. Detta yttrade sig bland annat 
i att bokhandeln omstrukturerades från att vara en bisyssla inom 
bokbindarnas hantverksskrå till att bli en självständig näringsgren 
inom bokbranschen.104 Samtidigt ledde det också till en ökad lit-
terär handel med resten av Europa, på gott och ont. Samtidigt som 
Sverige för första gången blev en litterär exportnation blev det också 
vanligare att svensk litteratur eftertrycktes i utlandet för att sedan 
importeras till den svenska marknaden.105 Precis som i England och 
Frankrike var piratkopieringen med andra ord ett problem också i 
Sverige vid den här tiden.

Även om Sveriges ekonomi under 1700-talet fortfarande vilade på 
merkantilistisk grund och bokbranschens omvandling till renodlat 
kapitalistisk marknad inte skulle fullbordas förrän under nästföl-
jande sekel kan man se hur litteraturen fick en allt större betydelse 
som handelsvara under 1700-talet.106 Men trots att staten aktivt 
främjade den svenska bokbranschen, exempelvis genom att införa 
skyddstullar mot importerad litteratur, saknade den tilltagande 
kommersialiseringen av litteraturen fortfarande en motsvarande 
utveckling på det författarrättsliga området.107 Detta innebär dock 
inte att författarens ekonomiska möjligheter förblev helt opåver-
kade av bokmarknadens utveckling. Under 1600- och början av 
1700-talet inskränkte sig författarnas ersättning i regel till ett antal 
friexemplar av den egna boken som de själva fick sälja för egen 
vinning.108 Under äldre tider hade det också betraktats som mer 
eller mindre skamligt att ta emot pengar som ersättning för ett lit-
terärt verk.109 Detta förändrades dock under 1700-talet när kontant 
honorering blev allt vanligare. Det fanns ännu inget utpräglat roy-
altysystem utan författarens ersättning bestod i regel av en engångs-
utbetalning som i första hand baserades på antalet skrivna ark och 
inte på antalet sålda böcker.110 Samtidigt började de enskilda förfat-
tarnas gångbarhet på marknaden även påverka honorarens storlek 
och författare med stor försäljningspotential kunde förhandla till sig 
ganska ansenliga arvoden under senare delen av seklet.111
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Ett växande missnöje över att förläggarna skodde sig på deras 
arbete fick efter hand många 1700-talsförfattare att själva söka pri-
vilegier på sina egna böcker. Ofta kunde författarna minska de eko-
nomiska riskerna genom att vända sig direkt till läsarna och låta 
potentiella köpare förhandsteckna sig på ett antal exemplar av den 
ännu outgivna boken. Först när författaren mottagit ett tillräckligt 
stort antal förhandsbeställningar för att boken skulle bära sina kost-
nader lämnades den slutligen till tryckeriet. Gunnar Sahlin betrak-
tar detta subskriptionssystem som ett mellanting mellan äldre tiders 
mecenatsystem och en framväxande kapitalistisk marknad: samti-
digt som det i viss mån styrdes av kundkretsens efterfrågan var det 
fortfarande beroende av ett slags mecenatskap i den bemärkelse att 
många av dem som förhandstecknade sig på ett större antal exem-
plar inte agerade som konsumenter utan som kulturella välgörare 
med syfte att stödja författaren. Som tack fick de namn och titel 
tydligt angivna på bokens försättsblad.112

Även om denna tendens att ta sin litterära karriär i egna händer 
kanske kan tyda på en ny självmedvetenhet bland 1700-talets förfat-
tare så kan man också tolka det som en konsekvens av att författarna 
ännu hade ett begränsat rättsligt skydd: att bli sin egen förläggare 
var helt enkelt det enda sättet att behålla rätten till sin litterära 
produkt. Författarna hade visserligen aldrig varit helt rättslösa, det 
finns exempelvis tecken på att de kunde få förtur när de ansökte om 
privilegier till sina egna texter,113 men deras inflytande var begränsat. 
Den eventuella äganderätt de hade till sina verk berodde i huvudsak 
på huruvida de hade en tillräckligt god ekonomi för att hävda sitt 
oberoende gentemot förläggarna.

Författarrollens omvandling
Att äldre tiders författare över huvud taget lyckades överleva utan 
någon substantiell ekonomisk ersättning från förläggarna berodde 
på att de fick sin försörjning från annat håll: i vissa fall från privata 
förmögenheter men vanligtvis från statliga ämbeten eller besuttna 
mecenater. Förutom att en stor del av författarkåren var av adlig 
börd var 88 % av de skönlitterära författare som verkade mellan 
1640 och 1809 avlönade ämbetsmän. För dessa ämbetsförfattare var 
den litterära verksamheten inte någon anspråkslös bisyssla utan en 
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källa till social status och ett sätt att meritera sig för tjänster inom 
statsapparaten.114 Detta visar sig inte minst i att ungefär hälften av 
alla professionella författare var medlemmar av hovet, regeringen 
eller statskansliet och att mer bemärkta författare som Johan Henric 
Kellgren, Johan Gabriel Oxenstierna och Jöran Adlerbeth inte bara 
satt i Svenska Akademien utan också innehade höga poster inom 
den svenska statsförvaltningen.115 Men det innebär också att den 
typiske 1700-talsförfattaren inte i första hand var försvuren åt lit-
teraturen utan åt staten. Ämbetsförfattarna var experter på att väl-
talighet, men deras uppgift var inte att uttrycka sina egna subjektiva 
åsikter och upplevelser utan att förmedla statsmaktens värderingar 
och försvara dess beslut.116

Samtidigt fanns det tydliga tecken på att en ny författarroll bör-
jade ta form under senare delen av 1700-talet. Detta yttrade sig 
bland annat i att aristokratins gamla dominans inom författargrup-
pen började luckras upp och andelen författare ur medelklassen 
gradvis började stiga.117 Bo Bennich-Björkman beskriver hur det 
litterära ämbetssystemet, som hade sin glansperiod under 1600- och 
första hälften av 1700-talet, började knaka i fogarna när seklet när-
made sig sitt slut. Denna utveckling påbörjades redan under andra 
hälften av 1700-talet när kansliets litterära ämbeten gradvis började 
avskaffas. Till en början kompenserades detta av en expansion av 
hovets litterära verksamhet, men efter Gustav III:s död skulle också 
hovet skära ner på sina litterära ämbeten.118 Marknadsförfattaren 
var förvisso ännu ett undantag vid 1700-talets slut. Henrik Schück 
menar att det var först på 1830-talet som Sverige fick en förfat-
tarklass som kunde leva på sitt skrivande och i Johan Svedjedals 
skildring av den svenska förlagshistorien är det inte förrän i slutet 
av 1800-talet som övergången från ämbetsförfattare till marknads-
författare slutligen fullbordas.119 Men även om Sveriges bokmarknad 
fortfarande var allt för liten för att föda en lika talrik författarskara 
som i England och Frankrike så menar Sahlin att perioden 1770-
1795 likafullt innebar att det litterära Sverige började omstrukture-
ras från en sfär dominerad av hovet, staten och kyrkan till ett mer 
självständigt och marknadsorienterat system.120

I takt med systemets expansion började författarna själva se ett 
samband mellan försäljningssiffrorna och sina egna potentiella 
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inkomster, vilket resulterade i att framgångsrika författare inte bara 
ställde större ekonomiska krav på sina förläggare utan också blev 
allt mer motvilliga mot att sälja rättigheterna till sina verk och mer 
benägna att ge ut sina böcker på eget förlag.121 Gunnar Sahlin lyfter 
fram dramatikern Carl Envallsson som ett exempel på denna nya 
typ av marknadsorienterade författare. Eftersom hans pjäser inte 
bara drog många besökare till teatrarna under 1780-och 1790-talet 
utan också såldes i handeln med viss förtjänst försökte Envallsson 
efter hand själv ge ut så mycket som möjligt av sin litterära produk-
tion. Detta gjorde honom till en av de få 1700-talsförfattare som 
faktiskt lyckades leva en tid på att sälja sina verk på en öppen mark-
nad.122 Men Envallssons ställning var utsatt och 1790 gick han i per-
sonlig konkurs efter att ha fått avslag på en ansökan om ett generellt 
privilegium på sina egna samlade verk.123 Envallssons ekonomiska 
trångmål berodde med andra ord på att han saknade de rättsliga 
möjligheter att tillgodogöra sig avkastningen från sina pjäser som 
en fungerade upphovsrättslagstiftning hade erbjudit.

En annan ny författarroll som gjorde entré på den litterära parnas-
sen under 1700-talets sista decennier kallar Sahlin för den oberoende 
författaren. Till skillnad från marknadsförfattare som Envallsson var 
den oberoende författaren inte särskilt intresserad av att anpassa sig 
till den läsande allmänheten: för denna romantiskt färgade förfat-
tartyp var litteraturen inte en handelsvara utan ett djupt personligt, 
subjektivt uttryck. Därmed var den oberoende författaren också 
ämbetsförfattarens direkta motpol som vägrade underkasta sig en 
uppdragsgivares värderingar och, med Bo Bennich-Björkmans ord, 
inte bara nöjde sig med att ”uttrycka något väl” utan strävade efter 
att med diktens hjälp ”avslöja de djupaste sanningarna om männis-
kan.”124 Det var således först med den oberoende författarens födelse 
som litteraturen blev en konstform som kan existera i opposition till 
den regerande makten. Vid 1700-talets slut var denna litteratursyn 
fortfarande begränsad till ett fåtal romantiskt influerade författare, 
men den skulle komma att utvecklas till något av en litterär norm 
under nästföljande sekel.125
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Thomas Thorild och det romantiska geniets genombrott i Sverige
Den oberoende författaren personifierades inledningsvis av en ung 
generation av romantiker som tog avstånd från den rådande klas-
sicistiska smaken. Detta var inte bara en estetisk revolt utan det 
markerade också ett brott med det rådande politiska systemet. Klas-
sicismen var ett litterärt uttryck för det absolutistiska statsskick som 
hade sitt högsäte i Frankrike men som också behärskade många 
andra delar av Europa under 1600- och 1700-talet. Klassicismen 
och absolutismen avspeglade varandra som två strikta, formella och 
auktoritära regelsystem, och både det franska och svenska hovet 
valde klassicismen som den officiella litteraturens representativa 
stil. Men under senare delen av 1700-talet började absolutismen 
självklara auktoritet krackelera. Stellan Arvidson karakteriserar det 
absolutistiska statsskicket som en övergångsform mellan feodalism 
och modern kapitalism och när den begynnande industrialismen 
gradvis drev fram en ekonomisk samhällsomvandling började abso-
lutismen bli obsolet. Därmed tappade även klassicismen legitimitet 
runt om i Europa.126 I Tyskland, Frankrike och England ifrågasattes 
klassicismens regelexercis av en ny romantisk generation som för-
kastade kraven på att poesi skulle skrivas på bundna versmått och 
förespråkade den känslomässiga utlevelsen framför klassicismens 
svala och upphöjda stil.127

Den individualism och det konstnärliga frihetspatos som visar sig 
hos Young, Rousseau och den tyska Sturm und Drangrörelsen fick 
kanske sin främsta svenska företrädare i Thomas Thorild.128 Thorild 
avfärdade utan omsvep klassicismen som en själlös stil som bara 
avspeglade den aristokratiska medelmåttans bristande begåvning 
och Schück och Warburg menar att han, mer än någon annan, 
bidrog till att lansera föreställningen om det romantiska geniet i 
Sverige.129 I estetisk bemärkelse påminner hans syn på geniet också 
i stor utsträckning om Youngs lära om originalgeniet och det är 
uppenbart att Thorild influerats av sin engelska föregångare. Thorild 
hade själv översatt delar av Youngs Night Thoughts och i ett brev till 
Herder berömde han till och med sig själv för att ha introducerat 
Young i Sverige.130 Thorild citerade också Young i sin genombrotts-
dikt Passionerna vars inledande motto, ”Born Originals, how comes 
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it to pass that we die copies?”, var hämtat direkt från Conjectures on 
Original Composition.131

Inflytandet från Young blev ännu tydligare i Thorilds estetiska 
debattskrift Om efterhärmning, publicerad 1792. I sin artikel ”Tho-
rild och Young” påvisar Alfred Forsvall vissa likheter mellan Om 
efterhärmning och Conjectures on Original Composition, inte bara 
innehållsmässigt utan även stilistiskt. Enligt Forsvall kan detta delvis 
förklaras av att Conjectures on Original Composition var en färsk 
läsupplevelse för Thorild vid denna tidpunkt.132 Här använder han, 
precis som Young, föreställningen om det skapande geniets frihet 
som en murbräcka i kampen mot det klassicistiska smakmonopolet, 
i detta fall företrätt av Johan Henric Kellgren, Kungliga Vitterhetsa-
kademien och det litterära sällskapet Utile Dulci. En bärande tanke 
i Om efterhärmning, som kommer direkt från Young, är att det finns 
två former av efterhärmning: en falsk och en äkta. Den falska består 
i ren och simpel imitation. Detta är vad franskklassicisterna ägnar 
sig åt och det leder bara till själslösa och undermåliga kopior av 
litteratur som skapats för länge sedan. Den äkta efterhärmningen 
består i att låta sig besjälas och inspireras av de stora författarnas 
originalitet och efterlikna dem i anden men inte försöka imitera 
dem stilistiskt.133

Här sammanföll Thorilds syn på snillet i stor utsträckning med 
de engelska förromantikernas föreställning om originalgeniet. Precis 
som hos Young framträdde genialiteten också hos Thorild som en 
medfödd skaparkraft som ofta liknades vid de ohämmade naturkraf-
terna, och även Thorild definierade geniet som någon som besjälad 
av en gudalik kreativitet skapar något nytt i stället för att bara för-
medla sådant som redan existerar.134 Denna geniala diktare kunde ge 
uttryck för en högre sanning, men för att uppnå det måste dikten 
vara fri från formella bojor. Ingen diktare fångad i klassicismens 
småsinta regelverk kunde uppnå den äkta poesins verkliga mål: att 
blottlägga naturens dolda lagar.135 Här hade Thorilds genisyn starka 
beröringspunkter med Kants såtillvida att Thorilds tro på geniets 
förmåga att förmedla naturens sanningar påminner starkt om Kants 
definition av genialitet som ”det medfödda anlag (ingenium) genom 
vilket naturen ger konsten regler”.136 I sin Kritik av omdömeskraften 
gav Kant en bild av geniet som en skapare som förvisso är autonom 
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i kulturellt och socialt hänseende och därmed inte underkastar sig 
konstens konventionella regler, men som däremot är försvuren åt 
att förmedla och uttrycka en högre skönhet och sanning som finns 
förborgad i naturens ordning.

Thorild var kanske Sveriges främsta företrädaren för en ny för-
fattargeneration som tog avstånd från ämbetsförfattarnas funktion 
som maktens informatörer och hävdade sanningens och det egna 
personliga uttryckets företräde framför statens och traditionens 
anspråk. Thorilds angrepp på den etablerade hovkulturen var alltså 
lika mycket ett angrepp på det existerande politiska etablissemanget 
och Om efterhärmning hade flera tydligt dagspolitiska inslag.137 I 
politisk bemärkelse var geniet inte bara en del av en litterär elit: dess 
förmåga att blottlägga naturens högre sanningar gjorde det också till 
en naturlig samhällsledare och enligt Schück och Warburg tycktes 
Thorild se genierna som en del av en härskande krets i en framtida 
utopi.138 Snillet fick således en unik position som upplysningens 
härold: den redan upplyste som äger förmågan att via en krets av 
utvalda, insatta och kritiska läsare förmedla upplysningen till folket 
och göra dessa förmögna att bruka sitt eget förstånd.139

Leopold – den gustavianska smakens försvarare
Under 1790-talet skulle Thorilds genilära också sätta honom på kol-
lisionskurs med sekelskiftets främsta ämbetsförfattare: Carl Gustaf 
af Leopold. Leopold var inte bara ledamot i den nybildade Svenska 
Akademien utan också och personlig sekreterare åt Gustav III och 
hans levnadstecknare Allan E. Sjöding har tillskrivit honom epite-
tet: ”den gustavianska smakdomaren”.140 Leopold delade visserligen 
Thorilds motvilja mot klassicismens överdrivna regelexcersis, men 
han kunde likafullt inte ha fördragsamhet med den alltför formlösa 
Sturm und Drangrörelsen.141 Såväl politiskt som estetiskt var Leo-
pold en konservativ upplysningstänkare som förvisso ville se sam-
hället och litteraturen utvecklas, men utan att för den skull bryta 
mot den goda smak som hade utvecklats och förädlats av tidigare 
författargenerationer. Samtidigt som han inte trodde på en helt klas-
sicistiskt formbunden litteratur utan också lyfte fram det enskilda 
geniets individuella skaparkraft så trodde han inte heller på Youngs 
naturliga, intuitiva originalgeni.
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Hans syn på geniet var snarare influerat av den engelska filosofen 
och Lockelärjungen Shaftesbury, och då var det framför allt dennes 
klassicistiska sidor som Leopold tog fasta på. Fjärran från Sturm 
und Drangs naturligt okultiverade men djupt passionerade käns-
lomänniska var Shaftesburys geni en upphöjd, bildad och förfinad 
människa som skapade i en anda av upphöjt lugn snarare än mitt 
i en känslostorm. Detta var också en diktare som kände till och 
behärskade klassicismens alla formella krav och som kunde bemäs-
tra dem utan att varken bryta mot dem eller hämmas av dem. Med 
utgångspunkt i Shaftesbury målade Leopold upp en aristokratiskt 
skolad motbild till Thorilds mer folkliga originalgeni.142 I likhet med 
William Duff identifierade Leopold föreställningsförmågan, omdö-
met och smaken som tre komponenter som måste existera i balans 
med varandra för att stor litteratur ska uppstå. Även om genialiteten 
förvisso kunde beskrivas som en själslig egenskap som främst yttrar 
sig i ”hängivenhet” och i ”rikheten av idéer” så måste denna passion 
och denna föreställningsförmåga balanseras av det omdöme och den 
smak som följer med en gedigen klassisk skolning.143

Leopold reagerade också starkt på Thorilds Om efterhärmning. I 
en recension av Thorilds verk som mynnade ut i en artikelserie i tre 
delar, publicerad i Extra Posten hösten 1792 under titeln ”Om imi-
tation”, angrep han dennes föreställning om originalgeniet. Leopold 
tillstod förvisso att geniets uppgift är att skapa något nytt, men sam-
tidigt framhöll han att den som skapar något nytt alltid är nybörjare 
och aldrig fullkomnare. Det är de som kommer efter nyskaparen 
som fullkomnar vad denne har skapat. Det man beundrar som de 
stora geniernas estetiska särdrag är egentligen brister som kommer 
av att de själva inte behärskar den estetiska stil som de just har 
skapat: detta är helt enkelt ”snillets lyten”. Han konstaterade vidare 
att ”ingen konst, födes och fullkomnas med en enda Mästare” och 
framhöll att konsten, kulturen och litteraturen inte är produkter av 
ensamma genier utan av en kumulativ utveckling där litteraturen 
formas och förbättras av att författare bygger vidare utifrån sina 
föregångares verk. Det är alltså imitationen, och inte nyskapandet, 
som i förlängningen fullkomnar litteraturen. I slutändan avfärdade 
han dessutom allt genuint nyskapande som omöjligt eftersom allt i 
alla fall redan hade gjorts: under de 2000 år som litteraturen exis-
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terat hade alla former och möjligheter uttömts och det sena 1700-
talets författare var hänvisade till att återupprepa och vidareutveckla 
ett redan existerande kulturarv mot perfektion.144

Samtidigt är det inte heller rättvist att enbart avfärda Leopold som 
en maktens reaktionära hantlangare; han tycks i själva verket ha närt 
en genuin tro på upplysningens ideal. Leopolds syn på upplysningen 
må vara mer konsensusorienterad än Thorilds: han uppfattade upp-
lysningen som något som odlas över tid när samförstånd och social 
harmoni råder men hämmas av radikalism, högljudd retorik och allt 
för snabba samhällsomvälvningar.145 Icke desto mindre var han en 
uttalad anhängare av flera av de fri- och rättigheter som omhuldades 
av upplysningstänkarna. Han hade dessutom egna problem med 
censuren och 1795 åtalades han för smädelse av sakramentet efter 
att ha översatt en text av Martin Luther.146 Denna erfarenhet skulle 
färga Leopolds argumentation för en utökad tryckfrihet i artikeln 
”Om svenska tryckfriheten” och han räknade tryckfriheten och för-
fattarens rätt till anonymitet som en del av den borgerliga frihetens 
kärna som han offentligt försvarade i flera debattskrifter.147 Detta 
engagemang skulle också göra honom till en av arkitekterna bakom 
1810 års tryckfrihetsförordning och därmed också till en nyckelper-
son för den svenska upphovsrättens födelse.

Tryckfriheten och den svenska upphovsrättens födelse
I samband med 1809 års statskupp upphävdes alla gamla grundlagar 
och de nya makthavarna lät omedelbart instifta en ny författning. 
Eftersom den regeringsform som antogs kort efter regimskiftet defi-
nierade Tryckfrihetsförordningen som en av landets fyra grundlagar 
blev det också nödvändigt att anta en ny tryckfrihetslag. En kom-
mitté av sakkunniga under Leopolds informella ledarskap fick i 
uppdrag att författa ett lagförslag som efter omfattande revideringar 
ledde fram till att Sveriges riksdag antog en ny tryckfrihetsförord-
ning den 9 mars 1810.148 Denna lagstiftningsprocess följde på en 
period när både det politiska och det litterära systemet genomgick 
stora förändringar och Martin Melkersson har framhållit att tidens 
liberala omvälvning i stor utsträckning vilade på en ekonomisk och 
kulturell grund: de nya frihetsidealen, den ekonomiska tillväxten 
och bokmarknadens expansion under 1700-talet hade helt enkelt 
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gjort det omöjligt att upprätthålla den gamla auktoritära synen på 
staten.149

En snabb granskning av beslutsprocessen visar också att det litte-
rära systemet och dess aktörer hade stor inverkan på Tryckfrihetsför-
ordningens instiftande och till och med Thomas Thorild, som avled 
1808, kan ha utövat ett visst indirekt inflytande. Thorild är en förfat-
tare vars liv och verk i stor utsträckning förkroppsligar de politiska 
och kulturella motsättningar som präglade det svenska samhället 
under de två decennier som föregick 1809 års statskupp. Såväl hans 
faktiska författargärningar som hans offentliga framtoning och hans 
litteraturhistoriska eftermäle avspeglar många av de förändringar 
som det svenska samhället och den svenska litteraturen genomgick 
kring sekelskiftet 1800. Därför är det inte heller förvånande att han 
skulle föregripa 1810 års lagstiftning genom att skriva ett i vissa 
avseenden likartat förlag till en tryckfrihetsförordning nästan 20 år 
tidigare.

I debattskriften Om det allmänna förståndets frihet från 1792 argu-
menterade Thorild för att tryckfriheten skulle stärkas och Tryckfri-
hetsförordningen återfå sin grundlagsstatus.150 Detta var inte bara ett 
försvar för tryckfriheten som ett politiskt ideal i största allmänhet 
utan den innehöll också ett konkret förslag till en ny tryckfrihets-
förordning. I ett kort kapitel kallat ”Ideal af en tryckfrihets lag” pre-
senterade han ett utkast till en lag som om den genomdrevs skulle 
bli ”den första Philosophiska Lag i Europa”.151 Detta lagförslag var 
utformat som en verklig lagtext och inleddes med ett fingerat företal 
av en icke namngiven kung, formulerat i pluralis majestatis, som i 
upplyst anda deklarerade att det ligger i ”förnuftets natur att icke 
antaga ett tvång eller en inskränkning” och att lagen måste lära sig 
skilja på tankar och brott.152

En del av de tankar som Thorild presenterade här ser ut att gå 
igen redan i 1792 års tryckfrihetslag som instiftades efter mordet på 
Gustav III, vilket kan bero på att Thorild lär ha haft ett viss infor-
mellt inflytande på lagens upphovsman, Gustav Adolf Reuterholm. 
Detta syns tydligast i förordningens inledning vars storstilade ord 
om att upphäva censuren bar på ett upplysningspatos som ofta tol-
kats som en Thorildsk influens, men i praktiken tycks Reuterholm 
ha försvurit sig mer åt Thorilds retorik än åt hans politiska visio-
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ner.153 Det var först 17 år senare – ett år efter hans egen död – som 
Thorilds krav på att tryckfriheten skulle skrivas in i regeringsformen 
och Tryckfrihetsförordningen återfå sin grundlagsstatus slutligen upp-
fylldes.

Den nya regeringsform som antogs den 6 juni 1809 var i stor 
utsträckning en återgång till 1772 års lagstiftning, dock med några 
nya inslag: kungens makt utökades, bland annat i det avseendet att 
han fick rätt att starta krig utan ständernas medgivande; det fast-
slogs att riksdagen skulle sammanträda regelbundet och inte enbart 
på kungens begäran; kungens domsrätt överläts till en oberoende 
Högsta domstol; tryckfriheten skrevs in i regeringsformen och 
Tryckfrihetsförordningen blev därmed åter en grundlag.154 Detta var 
delvis en konsekvens av de direktiv som Hertig Karl hade ställt upp 
då han deklarerade att regeringsformen skulle säkerställa ”Skrift- 
och Tryckfrihetens lagbundna, men till alla grenar af allmän nytta 
sträckta utöfning”.155

 Den nya regeringsformen slog därför fast att Tryckfrihetsförord-
ningen utgjorde en av Sveriges fyra grundlagar och den gav dess-
utom en definition av tryckfriheten som satte ramarna för det 
efterföljande lagstiftningsarbetet:

Med tryckfrihet förstås hvarje svensk mans rättighet att, utan några af 
den offentliga makten i förväg lagda hinder, utgifva skrifter; att seder-
mera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, 
och att icke i annat fall kunna därför straffas, än om detta innehåll 
strider emot tydlig lag, gifven att bevara allmänt lugn, utan att åter-
hålla allmän upplysning.156

Detta innebar att det blev nödvändigt att snabbt ta fram en tryck-
frihetslag. I egenskap av tillförordnad riksföreståndare tillsatte nu 
hertig Karl – som en gång i tiden låtit Reuterholm utforma 1792 
års tryckfrihetsförordning – en kommitté med uppdrag att skriva en 
ny lag. I denna kommitté ingick sju män som alla var välkända och 
respekterade i litterära och politiska kretsar: Carl Gustaf af Leopold, 
Gudmund Jöran Adlerbeth, P.A. Wallmark, Hans Gabriel Trolle-
Wachtmeister, Carl von Rosenstein, Gustaf af Wetterstedt och Gab-
riel Poppius.157 Även om P.A. Wallmark fick rollen som sekreterare 
blev Leopold snart den drivande kraften och gruppen lär bland 
annat ha gått under smeknamnet ”den Leopoldska kommittén”.158 
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Med stöd i Leopolds korrespondens med sin gode vän och förfat-
tarkollega Nils von Rosensteins – akademisekreterare och morbror 
till ovan nämnda Carl von Rosenstein – sluter sig Torgny Seger-
stedt till att Leopold i själva verket var kommittéförslagets huvud-
författare och han konstaterar också att många av de tankar kring 
tryckfriheten som Leopold gav uttryck för i sina inlägg i tidskriften 
Läsning i blandade ämnen under andra hälften av 1790-talet nu höll 
på att förverkligas som lagtext.159 Det är naturligtvis svårt att avgöra 
i vilken utsträckning kommittéförslaget var ett direkt uttryck för 
Leopolds egen litterära föreställningsvärld och i vilken utsträckning 
den var en produkt av ett politiskt tillsatt kollektiv. Men textens 
ordrika och bitvis argumenterande stil vittnar om att merparten 
av författarna hade en litterär och inte juridisk bakgrund och Petri 
menar att förlaget bär spår av Leopolds litterära stil.160

Kommittéförslaget den 21 september 1809
När det gäller själva kärnfrågan – censurens avskaffande – gick 
kommittén bara halva vägen i relation till radikalernas krav på en 
fullständig tryckfrihet. Kommittéförslaget stadgade visserligen att 
skrifter inte längre skulle granskas av staten före publicering, men 
redan i andra paragrafen infördes undantag för teologiska skrif-
ter, teateruppsättningar och akademiska disputationer.161 Därmed 
gjorde kommittén ett tydligt avsteg från idén om en helt oinskränkt 
tryckfrihet som också innefattade ett upphävande av den teologiska 
censuren. Den inte helt oinskränkta tryckfrihet som lagförslaget 
stadgade hämmades också ytterligare av den lista på olika former 
av ”brottsligt bruk af tryckfriheter” som utgjorde paragraf tre. I tio 
punkter presenterades här olika exempel på vad man inte fick publi-
cera; det rörde sig framför allt om angrepp på religionen, kungen, 
statsskicket, främmande makt, sedligheten samt om smädande per-
sonangrepp. Förutom att brotten nu definierades klart och tydligt 
så innehöll denna paragraf också en detaljerad beskrivning av straff-
satserna: i de flesta fall räckte det med böter men en del av brotten 
kunde också leda till fängelsestraff.162

Däremot stadgade lagens första paragraf att varje författare hade 
rätt att publicera sig anonymt, något som Leopold förespråkat som 
en nödvändig förutsättning för en fungerande yttrandefrihet redan 
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i ett brev publicerat i Läsning i blandade ämnen 1798.163 Kanske 
hade han här tagit intryck av 1793 års franska upphovsrättslag, För-
klaring om det andliga arbetets rättigheter, som kan ha tjänat som 
ett avskräckande exempel på konsekvenserna av ett bristande ano-
nymitetsskydd. Med hänvisning till författarens äganderätt hade de 
franska lagstiftarna nämligen beslutat att alla författare var skyl-
diga att underteckna sina verk vilket var ett direkt angrepp på den 
oppositionslitteratur som, av välgrundad rädsla för repressalier, ofta 
publicerades anonymt.164

Icke desto mindre betraktade många, med viss rätt, kommitténs 
lagförslag som alltför inskränkt. Förslagets långa lista på förbrytelser 
och straffsatser fick en av riddarhusets medlemmar att beklaga sig 
över att man hade ”fått ett förslag som likt en straffande mordängel 
var berett att slå ner allt förstfött inom den litterära kretsen”.165 Leo-
pold ansåg själv att kritikerna fullständigt missuppfattat hans syfte: 
meningen med denna långa och detaljerade lista av brott och straff 
var inte att skrämma eller hämma författarna utan att skydda dem 
genom att erbjuda klara och förutsägbara spelregler.166 Att lagen 
måste vara tydlig och detaljerad för att utesluta all form av godtycke 
i rättsskipningen var en tanke som han tidigare givit uttryckt för 
i Läsning i blandade ämnen, och som ursprungligen härrörde från 
David Hume.167

Kommittéförslagets mest nydanande inslag rörde dock inte tryck-
friheten utan upphovsrätten och det återfanns i paragraf 6 som 
behandlade ”tvenne för litteraturen viktiga ämnen, nämligen förfat-
tares äganderätt till hvad af dem alstras och bokförsäljningens frihet 
i anseende till utländska skrifter”.168 Det sistnämnda, införandet av 
en fri import av litteratur kan tolkas som ett tidstypiskt led i det 
föregående seklets avreglering av den svenska bokmarknaden. Para-
grafens upphovsrättsliga inslag var däremot helt opåkallat av sam-
tidsdebatten. Om man beaktar bokmarknadens utveckling fanns det 
förvisso grund för någon form av upphovsrättsreglering men detta 
tycks inte ha lämnat några spår i de offentliga diskussionerna. Petri 
konstaterar att upphovsrätten på det hela taget var en ickefråga i 
Sveriges kulturella och politiska debatt fram till 1800-talets mitt. 
169 När P A Wallmark, som själv satt i kommittén, publicerade ett 
sammandrag av lagförslaget i Journal för litteraturen och theatern 
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nämnde han inte upphovsrättsparagrafen och Ulrik Volgsten har 
konstaterat att Wallmarks tidskrift över huvud taget inte berörde 
upphovsrättsfrågan under hela det år som föregick Tryckfrihetsför-
ordningens instiftande.170

I Om efterhärmning berör Thorild förvisso upphovsrättsfrågan i 
en kort och ganska oklar utvikning som inte blir mer begriplig av 
att delar av texten verkar saknas. I sin helhet lyder den kvarvarande 
texten:

så ser det ju ut, för alle redligas ögon, som hade man förtjent åtmins-
tone den ringa erkänsla som bjudes i desse lagar; at icke altför oblygt 
plundra någons böcker eller conversationer; ty Autorers idéer och 
theorier äro deras ära och rikedomar: at icke med sin oförståndiga 
härmning, parodiera det Stora slaget af Stil och Sanningar: och änte-
ligen at icke i sin lilla triumpherande bålhet, göra det våld på Tryck-
Friheten, som endast tjenar at återkalla det gamla Mörkret.171

Denna passage är intressant av flera anledningar. För det första visar 
den att Thorild fördömde efterhärmning inte bara som ett estetiskt 
missgrepp utan också som en form av stöld. För det andra tycktes 
Thorilds definition av Auctorer idéer som ”deras ära och rikedom” 
föregripa den framtida upphovsrättens syn på den litterära ägan-
derätten som både en moralisk och en ekonomisk rättighet. För det 
tredje antydde sista satsen att Thorild betraktar dessa rättigheter 
som en del av tryckfrihetens rättsprinciper, vilket naturligtvis är 
förvånande eftersom den svenska tryckfrihetslagstiftningen vid den 
här tiden inte innehöll minsta antydan till upphovsrättsligt skydd. 
Men han tillmätte trots detta inte upphovsrätten tillräckligt stor 
vikt för att inkludera den i sitt eget lagförslag.

Paragraf 6 i kommittéförslaget saknar således förlaga i svensk 
rättshistoria. Likafullt fastslogs här en oinskränkt och icke tidsbe-
gränsad upphovsrätt som motiverades med samma lockeanska egen-
domssyn som tillgreps i den engelska debatten:

då en författares rätt till hvad han skrifvit icke kan vara annan eller 
mindre än till allt annat, som genom hans flit frambringas, fordrar 
billigheten att han ock på lika sätt därvid bibehålles, och gånge 
samma rätt efter honom, till den som honom i annan tillhörighet 
lagligen efterträder. Ingen äge således tillstånd att i offentligt tryck 
utgifva en annans arbete.
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Eberstein förklarar detta ställningstagande som en konsekvens av 
att författarintresset var starkt inom kommittén som i huvudsak 
bestod av skribenter och på andra sätt litterärt verksamma män. 
Förutom författarna Leopold, Adlerbeth och Wallmark innefattade 
kommittén också vetenskapsmannen och memoarförfattaren Hans 
Gabriel Trolle-Wachtmeister och de två akademiledamöterna Carl 
von Rosenstein och Gustaf af Wetterstedt. Av kommitténs sju leda-
möter var det egentligen bara juristen Gabriel Poppius som inte 
var någon form av vitterhetsidkare. Att författarna var i majoritet 
avspeglas också i den mer litterära och tydligt argumenterande stil 
som utmärkte just denna paragraf.

Men det upphovsrättsliga inslaget handlar inte bara om kom-
mitténs personsammansättning och aktörernas egenintressen utan 
man kan också se en ideologisk utveckling återspeglas i paragrafens 
formuleringar. Argumentationens tydliga koppling till den egen-
domsrättsliga diskurs som florerat i ungefär ett halvt sekel i Eng-
land, Frankrike och Tyskland antyder att författarna var medvetna 
om och inspirerade av händelseutvecklingen i Europa. Eberstein 
pekar framför allt på den franska utvecklingen och dess omtalade 
Förklaring om det andliga arbetets rättigheter som kommittéförsla-
gets primära inspirationskälla. Men om idén om författarnas lit-
terära äganderätt var en import från Frankrike så var det svenska 
lagförslaget ett ännu mer konsekvent genomförande av denna idé i 
den bemärkelsen att den litterära äganderätten här, till skillnad från 
i Frankrike och England, i princip inte var tidsbegränsad.172 Som 
Petri konstaterar skulle den svenska upphovsrättsparagrafen, som 
antogs utan vidare diskussioner, följaktligen komma att realisera de 
krav som engelska förläggare förgäves kämpat för i ett sekel.173

Tryckfrihetsförordningen antas... och inskränks
Kommitténs förslag till en ny tryckfrihetsförordning skulle emel-
lertid aldrig realiseras. När konstitutionsutskottet överlämnade för-
slaget till riksdagen ville utskottet inte ställa sig bakom det eftersom 
man inte ansåg att det ”äger all den fullkomlighet” som krävs av en 
sådan lag. I stället presenterades det som kommitténs eget förslag 
vilket Thomas von Vegesack tolkar som att utskottet helt enkelt 
vägrade att befatta sig med det.174 När konstitutionsutskottet dess-
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utom instruerade riksdagen att, i den händelse förslaget inte skulle 
godkännas, lämna sina invändningar direkt till utskottet för vidare 
omarbetning antyder det att konstitutionsutskottets medlemmar 
räknade med att förslaget inte skulle gå igenom och att de ville visa 
att kommittén hade spelat ut sin roll.175

Inte helt oväntat vägrade också riksdagens att godkänna kom-
mittéförslaget och konstitutionsutskottet skrev kort därefter ett eget 
förslag till en tryckfrihetsförordning som överlämnades till rikets 
ständer den 28 november 1809. Det var detta förslag som efter 
smärre ändringar skulle antas som Sveriges nya tryckfrihetsförord-
ning den 9 mars 1810. En avgörande orsak till att kommittéförslaget 
förkastades var att det ansågs allt för konservativt. När konstitu-
tionsutskottet presenterade sitt eget lagförslag tillstod det att det 
förvisso hade haft ledning av det återremitterade kommittéförslaget, 
men konstaterade också att ”Med det klara och oinskränkta förbud 
af i förwäg lagde hinder för rättigheten att utgifwa skrifter, hwilket 
Regerings Formen i dess 86 § så uttryckligen stadgar, har Utskottet 
ej kunnat förena någon slags Censur”.176 Även om kritiken aldrig 
uttalades var detta ett underkännande av den teologiska censur 
som stadgas i kommittéförslagets andra paragraf. Det mest radikala 
inslaget i konstitutionsutskottets lagförslag var följaktligen att det 
avskaffade all form av teologisk förhandscensur.

Detta var en tydlig konsekvens av det nyinstiftade konstitu-
tionsutskottets starka liberala prägel. Anders Sundin konstaterar att 
många av dess tongivande medlemmar hade en bakgrund inom 
1790-talets upplysningsradikala studentkretsar som tagit avstånd 
från franskklassicismen och de allra flesta hade varit motståndare till 
den gustavianska regimen.177 Konstitutionsutskottet blev ett forum 
som i stor utsträckning skulle företräda de tryckfrihetsideal som 
Thorild en gång kämpat för: Sundin beskriver det som en ”kanal 
för begrepp om samhälle och individ som tystats under den gusta-
vianska regimen”.178 I detta historiska skede var det alltså radikalerna 
som gick segrande ur striden eftersom de nu dominerade konsti-
tutionsutskottet och därmed fick makten att ”låna sina utsagor en 
institutionell auktoritet som omgivningen saknade”.179

Konstitutionsutskottets radikala sinnelag syntes allra tydligast i 
lagförslagets inledande memorial, författat av J. D. Valerius, som 
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var fullt med storstilad upplysningsretorik om att ”med sanning-
ens fackla fördrifwa okunnighetens och widskepelsens mörker” 
och ”bereda en allmän upplysning, att dana en rectifierad opinion, 
berättigad och skicklig att offentligen granska och bedöma Natio-
nens stora angelägenheter […] och enda medlen dertill igenfinnas 
uti tankens lagliga yttrande frihet i Skrift och Tryck”.180 Denna reto-
rik gick också igen i lagens inledande stycke som citerade regerings-
formens 86:e paragraf i sin helhet och lade ut orden om behovet 
av att säkra tryckfriheten på ett sätt som är ”förenligt med ett Bor-
gerligt Samhälles och hwarje Medborgares rättmätiga fordringar”.181 
Men tryckfriheten var inte bara en fråga om folkets rätt: i Valerius 
memorial anar man också en tro på tryckfriheten som en nödvändig 
förutsättning för den skapande människan: ”Snillet och den djupa 
forskningsandans lifgifwande kraft har det egna i sin natur att wilja 
meddela, upplysa, gagna och förbättra.”182

När konstitutionsutskottets förslag nådde riksdagen väckte det 
störst intresse bland prästerna och adeln. Det var i huvudsak den 
teologiska censurens vara eller icke vara som delade debattörerna 
i två läger där censurförespråkarna dominerade prästernas stånd 
medan betydligt mer frihetliga tongångar hördes inom adelsstån-
det som här framstår som upplysningens främsta företrädare.183 Vid 
sidan av dessa remitterades de två lagförslagen också till borgarna 
och till bönderna där de dock väckte betydligt mindre intresse. Här 
uteblev den ideologiska debatten nästan helt och frågan ägnades i 
stort sett inte mer än ett kortfattat men uttalat stöd för censurens 
avskaffande och några lagtekniska anmärkningar från borgarståndets 
sida samt ett kort replikskifte kring den teologiska censuren inom 
bondeståndet.184 I övrigt passerade Tryckfrihetsförordningen genom 
ståndsriksdagens maskineri utan att dra till sig någon större upp-
märksamhet från de två sistnämna stånden. Efter ett fåtal mindre 
förändringar antogs det som grundlag den 9 mars 1810.185

Men om 1810 års tryckfrihetsförordning blev en seger för tryck-
frihetsivrarna så skulle deras glädje bli kortlivad. Att lagen antogs 
av riksdagen innebar inte att de konservativas motstånd mot vad de 
uppfattade som en allt för oinskränkt tryckfrihet ebbade ut. Redan 
vid riksdagen i Örebro sommaren 1812 drev man i all hast och i 
strid med den gällande grundlagen igenom en ny, betydligt mer 
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restriktiv, tryckfrihetsförordning.186 Vid en första anblick är den nya 
lagen ganska lik den gamla, men den innehöll en del omfattande 
inskränkningar av tryckfriheten, framför allt beträffande tidskrifter. 
Allvarligast var införandet av en statlig indragningsmakt som gav 
hovkanslern rätt att stoppa utgivandet av en tidning eller tidskrift. 
Vid sidan av detta krävde den nya lagen även att alla presumtiva tid-
ningsutgivare skulle granskas och godkännas av hovkanslern vilket 
rimligtvis måste ha inneburit en indirekt censur, även om det nu 
var utgivarna snarare än de enskilda texterna som skärskådades.187 
Därmed var denna mycket korta era av relativt oinskränkt tryckfri-
het i praktiken över, men om 1810 års tryckfrihetsförordning blev 
en kortlivad glansperiod för tryckfriheten innebar den ett beständigt 
genombrott för den svenska upphovsrätten.

Upphovsrätten 1809–1812
Tryckfriheten var uppenbarligen en het tvistefråga som antog skif-
tande former i de olika lagförslag som behandlades av riksdagen 
mellan 1809 och 1812. När det gäller upphovsrätten är förhållan-
det närmast det motsatta. Den upphovsrättsliga grundprincip som 
introducerades i Leopolds lagförslag skulle inte bara anammas av 
konstitutionsutskottet och inkluderas i 1810 års lag utan den bestod 
också i 1812 års reviderade tryckfrihetsförordning med den mar-
ginella förändring att den flyttades från § 1:8 till § 1:9. I ljuset av 
tryckfrihetsdebatten framstår upphovsrätten lätt som en biprodukt 
av tryckfriheten, men Petri menar att den egentligen spelade en 
grundläggande, men undanskymd, roll i 1810 års lagstiftning. När 
Hertig Karl tillsatte auktorrättskommittén gav han den också i upp-
drag att utveckla ett ”efter Tryckfrihets-lagen lämpadt oeconomiskt 
Reglemente för Boktryckerierne och och [!] Bokhandeln i Riket”.188 
Den nya Tryckfrihetsförordningen markerade alltså inte bara en ny 
syn på medborgarnas fri- och rättigheter, den innebar också ett nytt 
sätt att organisera bok- och förlagsbranschen när privilegiesystemet 
spelat ut sin roll. Även om de statliga privilegierna inte skulle för-
bjudas förrän 1876 stadgade nämligen 1810 års tryckfrihetsförord-
ning att inga privilegier längre krävdes för att publicera en skrift.189 
I kombination med att skråtvånget för boktryckare upphävdes inne-
bar privilegietvångets avskaffande att en helt ny etablerings- och 
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näringsfrihet uppstod inom bokbranschen.190 Eftersom privilegie-
systemet i grund och botten varit statens verktyg att kontrollera 
bokmarknaden var privilegiernas avskaffande och författarrättens 
födelse en central aspekt av tryckfrihetens utveckling.191 Att många 
av de regleringar som hämmat bokmarknaden under 1700-talet nu 
undanröjdes skulle inte bara befrämja yttrandefriheten utan också 
bidra till den litterära marknadens stora expansion under första 
hälften av 1800-talet.192

Detta ändrade till viss del maktbalansen inom bokbranschen. 
Om äldre tiders regleringar i första hand hade rört boktryckare så 
fick författarna huvudrollen i 1810 års lagstiftning som enligt Henrik 
Schück inte bara innebar att författarnas ekonomiska rättigheter 
stärktes utan också uttryckte en ny syn på litteraturen: ”först nu 
fick man blicken öppnad för, att litteraturen var något annat än ett 
hantverk, att boken framför allt hade ett andligt värde, och att för-
fattaren därför hade den väsentligaste delen i denna. De nya bestäm-
melserna avse därför i främsta rummet författaren.”193 Schück har 
rätt i att den nya lagen flyttade fokus från tryckare till författaren 
och att detta skulle få långtgående konsekvenser för bokmarknadens 
utveckling, men frågan är om han inte överskattar lagens betydelse 
som ett uttryck för den allmänna litteratursynen vid denna tid. 
Sverige saknade en inhemsk upphovsrättsdiskussion och Petri karak-
teriserar den svenska författarrättens genombrott som en utpräglad 
receptionshistoria där den svenska lagen drevs fram av

samma mekanismer som hade föranlett de tidigare kodifikationerna 
i England och Frankrike och som vid denna tid var verksamma i 
Tyskland. Fallet Sverige har ett större allmänt intresse närmast som 
ett exempel på hur dessa mekanismer kom att verka utan nämnvärd 
debatt och knappast ens full medvetenhet från de närmast agerandes 
sida.194

De upphovsrättsliga bestämmelser som Leopold och hans kollegor 
skrev in i sitt eget lagförslag tycks ha accepterats som ett mer eller 
mindre underförstått inslag i den slutgiltiga lagtexten. Kanske kan 
detta tolkas som att principen om litterär äganderätt hade blivit 
en självklarhet redan på detta historiska stadium: just ”författarens 
äganderätt” omtalas också i konstitutionsutskottets lagförslag där 
det används mer eller mindre i förbifarten som ett till synes själv-
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klart och oproblematiskt begrepp.195 Det kan också tolkas som att 
författarrätten var en fråga av stort personligt intresse för några av 
lagstiftningsprocessens centrala aktörer men en på det hela taget 
betydelselös fråga för resten av beslutsfattarna.

Rikets ständer förbigick upphovsrättsfrågan nästan helt och 
hållet. I prästernas grundliga debatter omnämndes inte förfat-
tarrätten över huvud taget. Inte heller borgarståndet ägnade den 
någon uppmärksamhet, vilket kanske kan tolkas som att borgarna 
ännu inte betraktade upphovsrätten som en fråga av ekonomisk 
eller näringspolitisk vikt. Den enda som över huvud taget nämnde 
frågan var adelns Lorenzo Hammarsköld som i förbifarten prisade 
lagförslaget för att det avskaffade privilegietvånget och i stället 
erkände författarens ovillkorliga och obegränsade äganderätt. Den 
då 24-årige Hammarsköld skulle själv bli en tongivande kritiker 
och författare och influenserna från en internationell upplysnings-
rörelse skiner igenom i hans varma företal för tryckfriheten. Hans 
ord om att den nya lagen överträffar alla sina föregångare i det att 
”den hädanefter uphäfwer nödwändighten af privilegier, ty jag bör 
wäl som Författare likaså wäl njuta skydd för denna min personliga 
äganderätt som för mina öfriga utan att behöva dels tigga dels köpa 
mig till ett nytt certifikat” antyder inte bara att han är medveten 
om författarnas vedermödor och den upphovsrättsliga debatten på 
andra håll i Europa.196 De visar också att han i första hand defi-
nierade sig själv som författare och att han var övertygad om sin 
naturgivna äganderätt till sina egna tankars verk, helt i enlighet 
med den romantiska estetikens läror. Hammarskölds korta utspel 
väckte dock ingen större uppmärksamhet. Hans ståndskamrat Johan 
Hindric af Geijerstan replikerade att en tidsbegränsad äganderätt 
kanske skulle vara tillräcklig för att kompensera författaren, men 
han fördjupade sig aldrig i ämnet och eftersom Hammarsköld inte 
gick i gensvar ebbade denna potentiella upphovsrättsdebatt ut redan 
innan den tagit fart.197

Att konstitutionsutskottet i sin tur så lättvindigt accepterade upp-
hovsrätten som en naturlig det av Tryckfrihetsförordningen kan säkert 
förklaras med att författarintresset var starkt också inom utskottet. 
Även konstitutionsutskottet härbärgerade nämligen en hel del vit-
terhetsidkare: sex av konstitutionsutskottets medlemmar var dåva-
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rande eller framtida ledamöter av Svenska Akademien, däribland 
Adlerbeth och Carl von Rosenstein som även suttit i Leopolds kom-
mitté.198 Deras hållning i upphovsrättsfrågan bottnade kanske inte 
i första hand i ett yrkesmässigt egenintresse: merparten av dessa var 
ju trots allt ämbetsförfattare som inte hade något större behov av 
att hävda sig på den kommersiella bokmarknaden. Däremot var 
de belästa kulturpersonligheter och många av dem var säkerligen 
förtrogna med de tankeströmningar som florerade i övriga Europa 
och man kan anta att de influerats av den författarrättsliga utveck-
lingen utanför landets gränser.199 Att upphovsrätten också erkändes 
av riksdagen framstår däremot som ett tecken på att den vid denna 
tidpunkt var en om inte självklar så åtminstone föga uppseende-
väckande rättsprincip, som eventuellt kan ha glömts bort i skuggan 
av den betydligt mer kontroversiella frågan om förhandscensur.

Litteraturens och juridikens fält
Lagstiftningsprocessen vittnar alltså om att kulturella och ideolo-
giska influenser från England, Frankrike och Tyskland i allmän-
het påverkade lagens utformning på ett indirekt och underförstått 
plan. Men när man jämför den svenska utvecklingen med rätts-
utvecklingen i andra delar av Europa framstår Sverige ändå som 
ett förbryllande undantag som saknar två faktorer som var centrala 
i många andra länder. Dels fanns det ingen svensk motsvarighet 
till den livliga upphovsrättsdebatt som existerade i andra delar av 
Europa där upphovsrätten uppfattades som en viktig och kontro-
versiell fråga. Dels saknade Sverige en litterär och rättslig diskussion 
som satte geniets födelse som litterär gestalt i samband med upp-
hovsmannens födelse som juridisk person.

Den svaga relationen mellan det litterära geniet och den juri-
diska upphovsmannen är förvånande eftersom den kontrasterar 
skarpt mot utvecklingen i resten av Europa. Det faktum att Thomas 
Thorild – som mer än någon annan bidrog till att importera det 
romantiska geniet till Sverige – visade ett mycket begränsat intresse 
för upphovsrättsfrågan och att den första upphovsrättsparagrafen i 
stället skulle drivas igenom av Carl Gustaf af Leopold – som tydligt 
opponerat sig mot Thorilds romantiska genisyn – antyder likafullt 
att det inte fanns någon omedelbar relation mellan det romantiska 
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geniets och upphovsrättens födelse i Sverige. Den svenska upphovs-
rättens utveckling tycks grunda sig mer i enskilda litterära aktörers 
inflytande på lagstiftningsprocessen än i en organiserad strävan efter 
att föra fram det romantiska författaridealet på rättens område. Men 
det enskilda aktörernas inflytande är i sig en viktig del av en kul-
turell utvecklingsprocess där relation mellan litteratur, politik och 
juridik ställs på sin spets.

Enligt litteraturhistorikern Petra Söderlund bidrog såväl kampen 
mellan romantiker och klassicister som författarrättens födelse till 
att ett autonomt litterärt fält började ta form i Sverige under början 
av 1800-talet. Söderlund tar sin utgångspunkt i ett brev som Johan 
Henrik Schröder skrev till Lorenzo Hammarsköld 1816 angående det 
romantiska husorganet Svensk Litteratur-Tidning. I ett tidigare brev 
hade Hammarsköld oroat sig för att myndigheterna skulle dra in 
tidskriften och Schröder avfärdade nu Hammarskölds farhågor med 
hänvisning till att den nyligen antagna Tryckfrihetsförordningen gav 
dem stora friheter så länge de höll sig till rent skönlitterära texter.200 
Schröders brev vittnar till att börja med om att skönlitteraturen nu 
etablerats som en avskiljd sfär inom vitterheten, och det var också 
under denna period som termen ”litteratur” började användas som 
beteckning för just skönlitteratur.201 Dessutom antyder Schröder 
att den skönlitterära sfären skulle vara en fredad zon gentemot en 
i övrigt ofta maktfullkomlig statsmakt. Det är visserligen svårt att 
hitta någon grund i lagen för att så skulle varit fallet, men även om 
denna skönlitterära frizon bara var inbillad innebar det ändå, enligt 
Söderlund, att den litterära autonomin stärktes eftersom romanti-
kerna nu såg sig ”så illa tvungna att se till att det de skrev hörde 
till ett litterärt fält, annars väntade repressalier och indragning av 
tidningen”.202

Samtidigt kan också lagens upphovsrättsliga bestämmelse ha 
bidragit till formerandet av ett självständigt litterärt fält. Med 
stöd i den franska litteraturvetaren Alain Viala hävdar Söderlund 
att censurens avskaffande och upphovsrättens instiftande utgjorde 
nödvändiga juridiska förutsättningar för det litterära fältets födelse 
eftersom det helt enkelt är svårt att tänka sig ett autonomt litterärt 
fält ”utan att författaren ses som ägare till sina texter eller om denne 
saknar rättigheter att publicera dem oförhindrad av censurregler och 
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andra restriktioner”.203 I samband med detta etablerades också det 
romantiska idealet om ”författaren som ett ensamt och oförstått 
geni som skapar enbart för den stora konstens skull och förkastar 
all ekonomisk vinning”.204 I litteratursociologisk bemärkelse innebär 
det att det kulturella fältets omvända ekonomi, som nedvärderar 
ekonomiskt och uppvärderar kulturellt kapital, nu hade slagit rot 
i det litterära avantgardet.205 Söderlunds tidiga datering av det lit-
terära fältets födelse är visserligen diskutabel, men hon har rätt i 
att det fanns fältliknande tendenser i det svenska kulturlivet som 
vittnar om att ett embryonalt litterärt fält höll på att ta form under 
tidigare delen av 1800-talet. Att detta ännu inte uppnått full auto-
nomi bekräftas däremot av 1810 års lagstiftningsprocess där det blir 
tydligt hur litteraturens, juridikens och politikens sfärer fortfarande 
flöt samman.

Detta får också implikationer för juridikens autonomi. Bourdieu 
gör ingen ansats att datera det juridiska fältets födelse men han 
hävdar att en speciell form av juridiskt kapital existerade redan i 
medeltidens Italien.206 Tillsammans med juridikens långa tradition 
som ett eget universitetsämne skulle detta kunna tyda på att det 
juridiska fältet existerade långt innan det litterära. Instiftandet av 
1810 års tryckfrihetsförordning kan både styrka och undergräva en 
sådan tolkning. Den språkliga transformation som 1809 års lag-
förslag genomgick på vägen till färdig lagtext antyder att juridiken 
åtminstone hade utvecklat ett eget språkbruk vid denna tidpunkt. 
Även om konstitutionsutskottet och riksdagen delade Leopolds 
grundläggande syn på författarens rättigheter så skulle dessa rät-
tigheter artikuleras på ett helt annat sätt i den slutliga lagtexten än i 
kommittéförslaget. Kommittéförslagets sjätte paragraf lyder:

Ännu höra under denna lags föreskrifter tvenne för litteraturen vik-
tiga ämnen, nämligen författares äganderätt till hvad af dem alstras 
[…] Hvad den förstnämnda punkten angår, och då en författares 
rätt till hvad han skrifvit icke kan vara annan eller mindre än till allt 
annat, som genom hans flit frambringas, fordrar billigheten att han 
ock på lika sätt därvid bibehålles, och gånge samma rätt efter honom, 
till den som honom i annan tillhörighet lagligen efterträder. Ingen 
äge således tillstånd att i offentligt tryck utgifva en annans arbete.207
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Denna ordrika och argumenterande prosa kontrasterar skarpt mot 
Tryckfrihetsförordningens torra och koncisa formulering: 

Hwarje skrift ware Författarens eller dess lagliga rätts Innehavares 
egendom. Hwilken, som Skrift trycker eller efter trycker utan Förfat-
tarens eller Förläggarens skriftliga tillstånd miste uplagan eller böte 
des fulla wärde, målsägandes ensak.208

Man kan här se en tydlig skillnad mellan kommittéförslagets lit-
terärt debatterande och resonerande stil och Tryckfrihetsförordning-
ens juridiska språkbruk. Detta är representativt för de två texternas 
olikartade uttryckssätt: Tryckfrihetsförordningen höll en formell och 
saklig ton där kommittéförslagets retoriska utvikningar och mora-
liska antaganden hade ersatts av koncisa stadganden och lagtekniska 
detaljregleringar.

En jämförelse mellan kommitténs argumentativa stil och kon-
stitutionsutskottets krassa konstaterande ger en tydlig bild av hur 
den ursprungliga textens innehåll har bibehållits men juridifierats, 
hur det har förflyttats från kulturens till lagens sfär och översatts till 
ett juridiskt språkbruk. När konstitutionsutskottet anammade de 
delar av kommittéförslaget som berörde upphovsrätten men omfor-
mulerade dem från litterär prosa till juridikens korta och koncisa 
kanslisvenska är det ett konkret exempel på hur det juridiska språket 
omvandlade en argumenterade partsinlaga till en neutral och uni-
versell rättslig utsaga: hur författarens subjektiva vädjan blev lagens 
objektiva påbud.

Samma lagstiftningsprocess kan emellertid också vederlägga 
föreställningen om att juridiken skulle vara ett autonomt fält vid 
1800-talets början eftersom den visar att lagen i stor utsträckning 
utarbetades av aktörer verksamma på det litterära fältet. Här kan 
man se hur det juridiska fältets brist på autonomi inte bara ytt-
rade sig i att det hade stora överlappande kontaktytor gentemot 
det politiska fältet – något som är normalt för det juridiska fältet 
– utan att det också tenderade att flyta samman med det litterära 
fält som höll på att utkristalliseras. Bo Bennich-Björkman har visat 
att ämbetsförfattarnas starka ställning yttrade sig i att hälften av alla 
professionella författare verksamma mellan 1640 och 1809 var med-
lemmar av regeringen, hovet eller kansliet.209 Eftersom politikens 
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och juridikens fält grep in i varandra på detta sätt var författarna i 
praktiken också aktörer på det juridiska fältet. Detta visar sig med 
stor tydlighet vid instiftandet av 1810 års tryckfrihetsförordning där 
en ansenlig del av samtidens litterära elit utövade en direkt inverkan 
på lagstiftningsprocessen eftersom de satt i Leopolds tryckfrihets-
kommitté, i konstitutionsutskottet eller i riksdagen.

Frånvaron av en svensk upphovsrättsdebatt kan kanske förklaras 
av att denna bristande autonomi gjorde att de svenska författarna 
inte behövde bedriva någon offentlig lobbyverksamhet eftersom de 
själva kunde verka både på det politiska och det juridiska fältet. 
Och även om de författare som tog del i lagstiftningsprocessen ofta 
hade olika åsikter i tryckfrihetsfrågan rådde det uppenbarligen stor 
enighet i upphovsrättsfrågan som tycks ha överbryggat det tidiga 
1800-talets estetiska och politiska motsättning. Denna samstäm-
mighet mellan de olika aktörerna innebar att upphovsrättslagstift-
ningen kunde drivas igenom utan att över huvud taget debatteras 
i riksdagen.

upphovsrättens födelse och litteraturens 
autonomi
Den svenska upphovsrätten uppstod i en historisk brytpunkt när 
litteraturens förhållande till juridiken slets mellan autonomi och 
interaktion, och denna ambivalens bidrog till att introducera upp-
hovsrätten i svensk lagstiftning. Å ena sidan var den första svenska 
upphovsrättsbestämmelsen en produkt av en äldre samhällsordning 
där varken juridiken eller litteraturen ännu var autonoma fält vilket 
öppnade juridiken för litterära aktörers inflytande. I andra delar av 
Europa formades den juridiska diskursens syn på upphovsmannens 
roll och beskaffenhet till en början parallellt med den litterära för-
fattargestalten och båda påverkades, direkt eller indirekt, av tidens 
kulturella värderingar. Instiftandet av 1810 års tryckfrihetsförord-
ning visar att också den svenska lagstiftningsprocessen påverkades av 
dessa estetiska omvälvningar men att den nya synen på författaren 
och dennes rättigheter som spelade en viktig roll i den juridiska 
diskursen i andra delar av Europa skulle prägla den svenska lag-
stiftningen i tysthet, som en konsekvens av att den litterära sfären 
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var intimt sammanvävd med det juridiska och politiska systemet. 
Interaktionen mellan litteratur och juridik ledde alltså till att den 
naturrättsliga föreställningen om författarens oomtvistliga ägande-
rätt till sitt verk, som tycks ha tagits för given av merparten av det 
litterära Sverige vid 1800-talets början, fastslogs i svensk lag.

Å andra sidan var själva idén om att författaren hade ett naturligt 
band till och anspråk på verket knuten till en tilltagande autonomi-
sering av litteraturen. Upphovsrätten var på samma gång både en 
orsak till och en produkt av ett nytt litterärt system som började 
ta form i Sverige vid 1800-talets början: ett system där den litterära 
världen lösgjorde sig från hovet och organiserade sig som ett eget 
mer fristående fält som lydde sina egna lagar och hierarkier. Samti-
digt som det romantiska geniet gjorde sin entré på det litterära fältet 
fick upphovsmannen en central betydelse i regleringen av bokmark-
naden efter privilegiesystemets fall. I detta sammanhang blev upp-
hovsrätten en juridisk kodifiering av den nya mer intima relation 
mellan författare och verk som uppstod när det litterära skapandet 
särskiljdes från andra världsliga hantverk och författaren kanonise-
rades som det litterära fältets protagonist. Upphovsrättsparagrafen i 
1810 års tryckfrihetsordning är således en liten del av den historiska 
omvälvning när kunskap och estetik individualiserades och förfat-
taren blev en nyckelgestalt i den västerländska kulturen. Om man 
vill omsätta Foucaults teori i empiri är det alltså möjligt att datera 
författarfunktionens födelse och författargestaltens individualisering 
i Sverige till perioden mellan 1780 och 1810.

Här började också två av de polariseringar som präglat upp-
hovsrättsdebatten fram till idag ta form. För det första skapade det 
romantiska geniets födelse en starkare polarisering mellan konstnären 
och publiken. När författaren upphöjdes till en exceptionell skapare 
– en undantagsmänniska – blev distinktionen mellan författaren 
och läsaren allt tydligare samtidigt som föreställningen om ett essen-
tiellt band mellan skapare och verk befästes i den upphovsrättsliga 
lagstiftningen. Instiftandet av en upphovsrättslagstiftning innebar 
för det andra att lagstiftarna i princip tillstod att enskilda personers 
privata intressen i vissa fall kan tillåtas begränsa verkets spridning 
till en läsande allmänhet. Denna motsättning mellan privat och 
offentligt debatterades flitigt i upplysningens Frankrike. I Sverige 
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var det däremot en ickefråga och den svenska riksdagen hade inga 
betänkligheter mot att stifta en lag som i stort sett gav en privat 
upphovsrättsinnehavare evig ensamrätt till verket. Som jag kommer 
att visa i nästa kapitel skulle det dröja några decennier innan svenska 
beslutsfattare insåg vidden av en sådan bestämmelse.
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4

Upphovsrätten och offentligheten: 
1877 års upphovsrättslag

Det som kostar oss vårt liv, det som under mödosamma nätter härjar 
vår hjärna, alla dessa strövtåg på tankens vida fält, vårt monument 
som vi byggt upp med vårt blod blir för förläggarna en god eller en 
dålig affär. Bokhandlarna kommer att sälja en bok eller inte sälja den. 
Så lyder hela problemet för dem. En bok representerar för dem ett 
riskkapital. Ju vackrare boken är, desto mindre utsikt har den att bli 
såld. Varje stor man höjer sig över massorna, hans framgång står i 
direkt förhållande till den tid som behövs för att hans verk ska upp-
skattas. Ingen bokhandlare vill vänta. Dagens bok måste vara såld i 
morgon. Till följd av detta system refuserar bokhandlarna värdefulla 
böcker som fordrar ett ingående och kunnigt studium för att upp-
skattas.

Honoré de Balzac
Förlorade illusioner1

Honoré de Balzacs bild av bokhandlarna är inte smickrande. I För-
lorade Illusioner framställs de som konstens hallickar som slår upp 
sina handelsstånd på Paris nattliga marknader flankerade av horor 
och billiga modekrämerskor. I Balzacs skildring av hur en ung och 
ambitiös landsortsförfattare förlorar sina litterära illusioner i mötet 
med ett kulturellt etablissemang som sålt sin kärlek till konsten 
för en snabb profit är det förläggarna som får representera kom-
mersialismens skadeverkningar. Trots att berättelsen utspelar sig på 
1820-talet är litteraturen redan genomkommersialiserad och förfat-
tarna har förvandlats från ett kulturbärande skikt till ett skrivande 
proletariat som säljer sig för småpengar till förläggare och tidnings-
redaktörer. Denna bild av förläggaren som en litteraturens skrupel-
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fria handelsman är naturligtvis en karikatyr. Men det är en karikatyr 
som får stor spridning under 1800-talet och om man betraktar den 
som en abstraherad idealtyp har den faktiskt en hel del att säga om 
litteraturens utveckling under seklet.

Därför låter jag Balzacs nidbild av förläggaren inleda detta kapitel 
som kommer att handla om hur den litterära författargestalten och 
den juridiska upphovsmannen utvecklades i relation till det litterära 
systemet under 1800-talet. Precis som i föregående kapitel frågar jag 
mig vilka aktörer som drev på den upphovsrättsliga utvecklingen, 
vilka syften det tjänade och hur det påverkade bokmarknadens 
struktur. Men här kommer jag att göra en lite djupare analys av lag-
texten och lagstiftningsprocessen där lagens intertextuella relationer 
utvecklas i hopp om att lagen och litteraturen ska berika varandra 
och ge ett mer mångfacetterat perspektiv på den diskurs som regle-
rar 1870-talets lagstiftningsprocess. Samtidigt fyller upphovsrätten 
en viktig funktion i ett litteratursociologiskt sammanhang som inte 
kan förbises i en studie av lagens kulturella betydelse. Stig Ström-
holm framhåller att upphovsrättens historia i ansenlig utsträckning 
är ”historien om ett antal yrkeskårers position”.2 Under 1800-talet 
syns detta i hur upphovsrätten kontinuerligt förhandlar mellan för-
läggare, tidningsredaktörer, författare och andra aktörer på inom det 
litterära systemet. Därför inleder jag med en kort översikt som väver 
samman bokmarknaden och det litterära systemet med upphovsrät-
tens utveckling under 1800-talet.

Åren mellan 1810 och 1877 var i många avseenden en omvälvande 
tid. Även om den svenska bokmarknaden inte började expandera 
lika tidigt eller lika snabbt som den franska skulle den genomgå 
en grundläggande omstrukturering under 1800-talet. Som Sven 
Rinman framhåller i sin klassiska monografi över Svenska Bokför-
läggarföreningens tidiga historia var 1810 års tryckfrihetsförordning 
en viktig författarteknisk förutsättning för en blomstrande litterär 
marknad.3 Det var dock inte lagens upphovsrättsliga bestämmelser 
utan dess tryckfrihetsstadganden som skulle få de största konse-
kvenserna på kort sikt. Liksom i Frankrike ledde avskaffandet av 
förhandscensuren till att den svenska offentligheten under 1810-talet 
blommade ut i en rik flora av nya tidskrifter, tidningar, broschyrer 
och pamfletter.4 Svensk Litteratur-Tidning och Johan Henrik Schrö-
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ders fasta förvissning om att en litterär tidskrift inte hade något att 
frukta från statens sida är ett exempel på hur en ny tillförsikt trots 
allt bidrog till spridningen av nya litterära organ.

Den romantiska litteratur som frodades i anslutning till tidskrif-
ter som Svensk Litteratur-Tidning och Phosphoros medförde ingen 
markant expansion för bokmarknaden som helhet: romantikerna 
var sällan storsäljare och som Petra Söderlund visar var det inte 
heller förenligt med deras självbild att söka allmänhetens gunst och 
fiska efter populasens uppskattning. Även om Kellgren och Tho-
rild på sin tid hade ansett sig skriva för en läsande allmänhet var 
det först ett par decennier senare som bokmarknaden skulle börja 
expandera på allvar. Detta var inte bara en konsekvens av den lit-
terära sfärens interna förhållanden utan det hängde även samman 
med att 1830-talet var en period av stark ekonomisk tillväxt. Även 
om industrialismens slutliga genombrott skulle dröja ytterligare 
några decennier effektiviserade man nu det svenska jordbruket och 
den svenska jordbruksexporten tog fart vilket hade stor betydelse för 
den nationella ekonomin.5 1830-talet uppvisade inte bara en stark 
ekonomisk utveckling utan också ett nytt ekonomisk tänkande. 
Rinman karakteriserar denna tid som ”näringsfrihetens årtionde” 
och han menar att man under 1830- och 40-talet kan skönja ”det 
liberala svenska samhällets födslovåndor och den gamla skråindelade 
byråkratstatens upplösning”.

Det allmänna välståndet och liberaliseringen av näringspolitiken 
skulle få positiva konsekvenser också för det skrivna ordets handels-
män. Mellan 1830 och 1860 fördubblades den svenska bokutgiv-
ningen.6 Enligt Rinman växte det allmänna intresset för läsning så 
mycket under 1830- och 40-talet att bokhandlarna först inte kunde 
tillmötesgå det. På grund av dåliga kommunikationer och begränsad 
lagerhållning motsvarade utbudet av litteratur helt enkelt inte den 
läsande allmänhetens efterfrågan. Bokhandlarna hade fullt upp med 
att tillfredställa skolans och kyrkans behov och allt därutöver fick 
karaktären av dyra och svårtillgängliga lyxvaror, något som bidrog 
till att lånebibliotek och läsecirklar skulle sprida sig över landet för 
att tillgodose en växande litteraturintresserad allmänhets intressen.7 
Den ökade efterfrågan drev dock snart fram en revolution inom 
förlagsbranschen när förläggare som Lars Hierta utvecklade billigare 
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och effektivare sätt att producera och distribuera litteratur.8 Mellan 
1833 och 1849 stod Hiertas romanbibliotek för en fjärdedel av all 
skönlitteratur som gavs ut i Sverige men han fick snart hård konkur-
rens av förläggare som N. H. Thompsson i Stockholm och Östlund 
och Berling i Norrköping som publicerade betydligt mer svensk 
litteratur och kontrakterade många samtida svenska författare.9

Konkurrensen mellan olika förläggare innebar ett uppsving för 
de svenska författarna och utgivningen av svensk originallitteratur 
ökade kraftigt under 1830- och 40-talet. Detta gäller inte bara ver-
kens antal utan också deras omfång: om antalet utgivna böcker för-
dubblades på 30 år skulle antalet tryckta sidor mångdubblas under 
samma period. Att de svenska författarna inte bara skrev fler utan 
också betydligt längre böcker än tidigare hänger samman med att 
decennierna kring 1800-talets mitt var romanens stora genombrott 
som skönlitterära genre.10 För författarnas del innebar detta att för-
fattarhonoraren började stiga i maklig takt och att möjligheterna 
att försörja sig som yrkesförfattare förbättrades något, även om det 
fortfarande var ytterst få förunnat att leva uteslutande på sina hono-
rar. Samtidigt innebar det också att nya krav ställdes på författarna 
som nu förväntades anpassa sig till den läsande allmänhetens smak: 
den gamla tidens litterära mecenat hade ersatts av den nya tidens 
bokmarknad.11

Den nya förläggarrollen
I denna nya litterära ordning blev förläggaren länken mellan för-
fattaren och marknaden. Förläggarens uppgift bestod inte längre 
enbart i att förmedla författarens verk till en läsande allmänhet utan 
också i att förmedla marknadens krav och önskemål till författaren. 
Därmed blev det förläggarens uppgift att – rent konkret – tvinga för-
fattaren till kommersialisering, vilket gör förläggaren till en lämplig 
representant för det mer marknadsorienterade litterära system som 
växte fram under 1800-talet. Själva förläggarrollen var i sig en ny 
funktion i 1830-talets litterära Sverige. I takt med att bokmarknaden 
växte och bokbranschen utvecklades mot en ökad diversifiering och 
arbetsdelning började förläggarens, tryckarens och bokhandlarens 
roller allt mer att renodlas och bokförläggandet framträdde nu som 
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ett eget näringsfång skiljt från tryckerinäringen.12 Förläggarrollens 
genombrott befästes slutligen 1843 när Svenska Förlagsföreningen – 
från 1853 Svenska Bokförläggareföreningen – grundades för att skapa 
ordning på den expanderande men alltjämt kaotiska bokmarknaden. 
Även om merparten av föreningens ursprungsmedlemmar också var 
verksamma som bokhandlare eller boktryckare är namnvalet i sig 
ett talande exempel på att bokförläggare nu hade fått fäste som en 
egen yrkesidentitet.13

Bo Peterson framhåller Lars Johan Hierta som den främsta före-
trädaren för den nya moderna förläggarroll som växte fram under 
1830-talet. Till skillnad från den gamla tidens boktryckare var den 
moderna förläggaren inte en producent utan en köpman: en han-
delskapitalist vars roll inte var att tillverka varan utan att finansiera, 
marknadsföra och sälja den. Peterson menar att om den gamla sor-
tens förläggare var utifrånstyrda och produktionsorienterade så var den 
moderna förläggaren inifrånstyrd och marknadsorienterad. Eftersom 
äldre tiders förläggare i regel också var boktryckare var deras främ-
sta prioritet att hålla pressarna igång och säkra tryckeriets belägg-
ning med vadhelst de kunde komma över. De var förvisso inte helt 
urskillningslösa men de nischade sig sällan mot någon speciell typ 
av litteratur. Den moderna förläggaren var å andra sidan betydligt 
med medveten om vad han publicerade och letade mer aktivt efter 
böcker som passade förlagets profil. Peterson beskriver det som att 
den moderna förläggarens jobb var att välja och sälja: att medvetet 
och omsorgsfullt välja ut litteratur som man sedan aktivt arbetade 
på att marknadsföra och sälja till en kundkrets.

Om stommen i de gamla förlagen hade varit tryckpressarna var 
det framför allt den unika och noga sammansatta utgivningskata-
logen som utgjorde det moderna förlagets själ. Genom att bygga 
upp en omsorgsfullt komponerad utgivningskatalog kunde förläg-
garen profilera sitt varumärke och göra sitt företagsnamn till en 
garant för litterär kvalitet. Detta var inte bara ett nytt och smart sätt 
att öka företagens lönsamhet. Med utgångspunkt i Hiertas förlags-
verksamhet framhåller Peterson att förläggare också kunde drivas 
av mer ideella och kulturella värden: av en önskan att bidra till 
den läsande allmänhetens bildning såväl som en genuin kärlek till 
den goda litteraturen för dess egen skull. Den moderna förläggaren 
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samlade med andra ord inte bara på ekonomiskt utan också på kul-
turellt kapital.14 Bokförläggaren hade också en viktig roll att spela i 
upprättandet och upprätthållandet av det litterära fältet. Förlagen 
blev portvakter som reglerade inträdet på det litterära fältet och 
de mest ansedda förläggarna etablerades som konsekrationsinstan-
ser med makt att höja en ny författare till en viss position genom 
att låta förlagets prestige spilla över på den lovande debutanten. 
Förläggaren var också en nyckelperson i hela det maskineri som 
skapade och upprätthöll författarfunktionen eftersom denne, med 
Bourdieus ord, vat en ”skaparens skapare” som specialiserat sig på 
att konstruera och marknadsföra den autonoma skapare som går 
under namnet författaren.15

Såväl författare som förläggare bidrog således till den nya litte-
rära ordningens födelse och fortbestånd. Samtidigt som författaren 
nu idoliserades och befordrades från en bildad hantverkare till det 
skapande geni som utgjorde den nya tidens litterära galjonsfigur 
trädde också den moderna förläggaren in på scenen. Denne fick 
dock en mer ambivalent roll och betraktades ömsom som författar-
nas välgörare och ömsom som deras förförare eller slavdrivare. Det 
är bilden av förläggaren som slavdrivare som går igen hos Balzac, 
men också hos August Strindberg som beskrev förläggaren som en 
onödig mellanhand som bara behövde ”äga en pulpet, en kopiebok 
och en springpojke samt skaffa sig två namn till ett bankdirektiv” 
och sedan kunde leva gott på att skörda frukterna av författarnas 
hårda arbete.16

Bokmarknaden efter 1850
Den nya bokmarknadens första stora tillbakagång skulle inträffa 
vid 1800-talets mitt. Romanutgivningen hade ökat stadigt under 
hela 1840-talet men till slut var marknaden mättad och i början 
av 1850-talet föll den samman.17 Om 1830- och 40-talets hausse på 
bokmarknaden hade medfört en kraftig ökning av utgivningen av 
svensk originalprosa innebar perioden mellan 1850 och början av 
1870-talet en tillbakagång för svensk litteratur. Den stora majori-
teten av den skönlitteratur som alltjämt publicerades var översatta 
verk. Detta berodde till viss del på att utländsk litteratur fortfa-
rande inte var upphovsrättsskyddad i Sverige och att förläggarna 
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därför inte behövde betala ett öre till de utländska författarna. Den 
utländska litteraturen blev något av en räddningsplanka för många 
förläggare under de ekonomiskt svåra decennierna efter 1850, men 
den utländska dominansen skulle bestå ända till 1900-talets början 
även om situationen för de svenska författarna förbättrades något 
under 1880- och 90-talet.18

Trots att 1842 års folkskolestadga resulterade i att Sveriges redan 
relativt höga läskunnighet ökade ytterligare under andra hälften av 
1800-talet skulle det dröja innan detta började synas i bokhandlarnas 
försäljningsstatistik. Till en början yttrade sig den ökade läskunnig-
heten främst i ett utbrett tidningsläsande och en kraftig expansion 
för pressen. Mellan 1865 och 1880 fördubblades antalet tidningar 
i Sverige vilket skulle få en indirekt betydelse för skönlitteraturen 
eftersom pressen utgjorde en viktig avsättningsmarknad och en god 
inkomstmöjlighet för de skönlitterära författarna. Efter 1877 ökade 
tidningarnas efterfrågan på skönlitterärt material ytterligare på 
grund av den nya upphovsrättslagen som förbjöd dagstidningar att 
kopiera texter från varandra. Detta tvingade inte bara tidningarna 
att fylla spalterna med mer eget, till viss del skönlitterärt, material. 
Det gjorde det också möjligt för författare att sälja samma text flera 
gånger eftersom redaktörerna inte längre kunde plocka texter från 
andra tidningar utan blev tvungna att vända sig direkt till förfat-
taren för att få rätt att publicera texten.19

 Att köpa och läsa inbundna romaner var dock alltjämt en vana 
förbehållen en begränsad borgerlig minoritet och Johan Svedjedal 
framhåller att ”det potentiella antalet bokläsare” under 1880-talet 
fortfarande var betydligt högre än det faktiska såtillvida att en stor 
del av den tidningsläsande allmänheten ännu inte hade hittat till 
boklådorna.20 Men även om bokmarknaden kanske inte nått sin 
fulla potential ännu skulle vinden i alla fall vända för bokhand-
larna under 1870-talet och än en gång expanderade bokmarknaden 
i spåren efter en nationell högkonjunktur. De näringspolitiska refor-
mer som genomförts sedan 1830-talet hade lett till att man förkastat 
skråsystemet och infört en relativt långtgående näringsfrihet. I kom-
bination med att 1848 års aktiebolagslag introducerade aktiebolaget 
som en ny bolagsform som tillsammans med bankväsendets expan-
sion gjorde det lättare för näringsidkare att samla kapital skulle 
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denna liberalisering lägga en viktig grund för 1860- och 70-talets 
högkonjunktur och den begynnande industriella revolutionen. Även 
om två tredjedelar av landets befolkning fortfarande levde av jord-
bruk vid 1880-talets början fick seklets industriella expansion omfat-
tande ekonomiska och sociala konsekvenser i form av förbättrade 
kommunikationer, växande urbanisering, elektrifiering av städerna, 
utbyggnad av skolväsendet och en fortsatt ökad läskunnighet.21

Industrialiseringen av Sverige slog också igenom i bokbranschen 
under 1880-talet. Redan på 1860- och 70-talet hade nya tekniska 
möjligheter lett till att ett antal större boktryckerier grundades sam-
tidigt som bokbinderierna mekaniserades. Utvecklingen gick mot 
större maskinparker och ökad rationalisering och vid 1880-talets 
början var den svenska tryckeribranschen ganska centraliserad: 1883 
fanns 40% av alla Sveriges tryckpressar hos landets fem största bok-
tryckare.22 Bokbranschens tilltagande stordrift påverkade naturligt-
vis tryckkapaciteten och på det hela taget skulle 1800-talets två sista 
decennier stå för 80% av seklets hela tryckproduktion.23

Bokmarknadens starka tillväxt borgade för bättre inkomstmöj-
ligheter för författarnas del och de mest populära skribenterna fick 
se sina arvoden öka avsevärt under slutet av 1840-talet. Även om 
författarna fortfarande inte fick honorar i relation till sina försälj-
ningssiffror utan i regel sålde utgivningsrätten för en klumpsumma 
som baserade sig på textens sidantal kunde författare med stor kom-
mersiell potential naturligtvis kräva högre honorar. Om författaren i 
efterhand insåg att han eller hon hade begärt ett för lågt pris gällde 
denna utgivningsrätt oftast bara en utgåva vilket innebar att det 
fanns möjlighet att ta mer betalt för andrautgåvan om verket skulle 
sälja bättre än väntat.24

upphovsrättens utveckling 1812–1867
Att skönlitteraturen från slutet av 1700-talet till slutet av 1800-talet 
förvandlades från en källa till njutning och förströelse för ett fåtal till 
en potentiellt lönsam handelsvara riktad till en läsande och konsu-
merande allmänhet var i stor utsträckning en konsekvens av seklets 
socioekonomiska utveckling. Men bokmarknadens transformation 
lutade sig också mot den rättsliga grund som upphovsrätten erbjöd 
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och de förläggare och författare som kunde leva av denna expan-
derande marknad hade till viss del Leopold och 1810 års lagstiftare 
att tacka för denna möjlighet. Samtidigt avspeglar såväl lagens som 
bokmarknadens utveckling under 1800-talet också en ideologisk och 
politisk förändring. Det moderna Sverige som Strindberg skildrar 
i sin genombrottsroman Röda rummet kontrasterar skarpt mot 
det Sverige som 1809 års kuppmakare och 1812 års lagstiftare hade 
lämnat efter sig mindre än 70 år tidigare.

Pressen och förläggarna fyllde en viktig uppgift för att skapa det 
upplysta samhälle och den bildade opinion som hade drivit många 
av 1809 års lagstiftare. Anders Sundin menar att termen ”medbor-
gare” ersatte ”undersåte” som en beskrivning av individens relation 
till staten i slutet av 1700- och början av 1800-talet.25 Detta var 
ursprungligen en influens från upplysningens Frankrike vars poli-
tiska terminologi, uppbyggd kring nyckelord som ”medborgare”, 
”frihet”, och ”laglighet”, började sprida sig till det svenska språket 
redan under Gustav III:s regeringstid.26 Men det var först i och 
med 1809 års statskupp som detta nya medborgarideal skulle sättas i 
verket. Enligt konstitutionsutskottet var ett av grundlagens långsik-
tiga mål att befrämja ”nationens allmänna medborgerliga daning”, 
vilket Sundin tolkar som ett uttryck för ett tyskinfluerat bildningsi-
deal.27 Folkbildningen betraktades således som en grundpelare för 
samhällets politiska stabilitet och sociala och kulturella utveckling. 
1809 års lagstiftare såg det fria ordet som den viktigaste förutsätt-
ningen för denna folkbildning och tryckfrihetsförordningen för-
fattades följaktligen med det uttalade syftet att ”bereda en allmän 
upplysning, att dana en rectifierad opinion, berättigad och skicklig 
att offentligen granska och bedöma Nationens stora angelägenhe-
ter”.28 Men 1800-talets ekonomiska och litterära omvandling skulle 
visa att också upphovsrätten hade en nog så stor betydelse för bok-
marknadens och indirekt också den litterära offentlighetens expan-
sion.

Även om den tidiga svenska upphovsrätten framstår som något av 
en biprodukt till tryckfrihetsreformen kom upphovsrätten att bli en 
fråga av växande betydelse i Sverige under 1800-talet. Detta yttrade 
sig bland annat i att det upphovsrättsliga skydd som tryckfrihetsför-
ordningen erbjöd författarna under 1850- och 60-talet kom att kom-
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pletteras med särlagstiftningar också för andra konstformer. Först 
ut var 1855 års Förordning angående förbud mot offentligt uppförande, 
utan egarens tillstånd, af Swenskt dramatiskt, eller för skådeplatsen 
författadt musikaliskt arbete som gav dramatiker och kompositörer 
rätt att besluta om uppföranden av sina verk.29 Ett drygt decen-
nium senare följdes detta av 1867 års Lag angående efterbildning 
af konstwerk som förbjöd konstnärlig efterbildning eller mekaniska 
reproduktion av konstverk utan konstnärens medgivande. Den 
konstnärliga ensamrätten gällde upp till tio år efter konstnärens 
död och den var ärftlig om inte konstnären själv avsagt sig rätten 
till verket. Undantag från lagen gjordes dock för offentlig konst och 
industriella och konsthantverksmässiga mönster.30

Rätten till tryckta texter och litterära verk skulle dock förbli en 
del av tryckfrihetsförordningen fram till 1877. Enligt Gösta Eber-
stein följer den svenska upphovsrättens utveckling under 1800-talet 
två övergripande huvudlinjer. Dels skulle författarens nyvunna 
rättigheter modifieras och begränsas av hänsyn till andra aktörers 
intressen, inte minst den läsande allmänhetens. Dels skedde en 
fortlöpande konsolidering och utvidgning av upphovsrätten för att 
täcka områden som 1810 års lagstiftare hade förbisett.31 Under mer-
parten av seklet var dock den upphovsrättsliga utvecklingen högst 
begränsad: med undantag för en betydelsefull inskränkning av upp-
hovsrättens skyddstid 1841 förblev den relativt oförändrad fram till 
1877. Om man ögnar igenom riksdagens behandling av tryckfri-
hetsförordningen under seklets första hälft finner man att det, vid 
sidan av diverse lagtekniska och processrättsliga frågor, i första hand 
var indragningsmakten som stod på den politiska dagordningen 
fram till 1845, när den slutligen avskaffades. Upphovsrätten väckte 
fortfarande ringa uppmärksamhet i riksdagen och tryckfrihetsför-
ordningen skulle bara genomgå två förändringar av upphovsrättslig 
relevans innan de upphovsrättsliga paragraferna slutligen avlägsna-
des ut tryckfrihetsförordningen för att i stället vidareutvecklas i 1877 
års Lag angående eganderätt till skrift. Den första var en begränsning 
av skyddstiden som instiftades 1841 och den andra en bestämmelse 
från 1845 angående eftertryck av tidningsartiklar.
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1841 års begränsning av skyddstiden
Begränsningen av skyddstiden, som antogs av riksdagen hösten 1840 
och trädde i kraft 1841, innebar att upphovsrättsskyddet löpte ut 
20 år efter författarens död om inte rättighetsinnehavarna aktivt 
ansökte om en förlängning. Om § 1:9 tidigare enbart konstaterade 
att varje skrift var författarens lagliga egendom utan att stipulera 
någon bortre tidsgräns för denna egendomsrätt stadgade den nya 
lagtexten följande: 

Hwarje Skrift ware Författarens eller hans rätts lagliga innehafwares 
egendom. Men så snart Författarens arfwingar eller rättsinnehafware 
icke inom Tjugo år från hans död utgifningsrättigheten begagnat, 
äfwensom i händelse ett sådant begagnande icke af dem inom hwart 
Tjugonde år förnyas, stånde hwar och en öppet att Författarens efter-
lämnade Skrifter af trycket utgifwa.32

I praktiken var detta inte någon särskilt omvälvande förändring. 
Eftersom den nya lagen gav en författares arvingar möjlighet att 
förlänga skyddstiden hur många gånger som helst kunde dessa fort-
farande behålla rättigheterna för alltid. Den enda skillnaden var 
att rättsinnehavarna nu med jämna mellanrum måste ansöka om 
förlängd upphovsrätt, vilket var ett sätt att förhindra att de efterle-
vandes passivitet och ointresse skulle hindra nyutgivning av döda 
författare.

Även om denna bestämmelse inte hade någon större praktisk 
betydelse var den principiellt intressant eftersom lagen nu impli-
cit fastslog att den litterära äganderätten inte utan vidare kunde 
likställas med all annan äganderätt. 1810 års lagstiftare hade som 
sagt inte gjort någon skillnad på litterär egendom och materiella 
ägodelar när de utan diskussion förutsatte att den litterära ägande-
rätten skulle vara evig och oinskränkt. 1841 års ändring av tryckfri-
hetsförordningen ifrågasatte detta antagande och konstaterade att 
även om en evig och oinskränkt upphovsrätt må vara principiellt 
rättsenlig så kan den innebära att allmänheten undanhålls verk av 
stort värde.33 Det var alltså först nu som de svenska lagstiftarna insåg 
vad som länge stått på dagordningen i den franska debatten: att ett 
oinskränkt och obegränsat värn av författarens rättigheter riskerar 
att gå ut över den läsande allmänheten. Därmed skulle också den 
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upphovsrättsliga dikotomin mellan konstnär och publik för första 
gången leta sig in i den svenska rättshistorien.

Denna lagändring väckte dock ringa intresse i sin samtid. När 
förslaget först presenterades vid 1835 års riksdag skapade det ingen 
debatt utan godkändes utan vidare för behandling vid nästa riksdag 
eftersom regeringsformen stadgade att en grundlagsändring måste 
godkännas vid två riksdagar. När ärendet åter föredrogs 1840 väckte 
det bara en kort debatt inom borgarståndet där Theodor Foenander, 
handlare från Karlstad, frågade sig om inte förslaget stred mot den 
allmänna äganderätten. Han medgav visserligen att en oinskränkt 
skyddstid kunde riskera att undanhålla allmänheten verk av litterärt 
värde men påpekade att denna risk torde vara marginell och att 
den inte motiverar att man behandlar den litterära äganderätten 
annorlunda än annan äganderätt. Mot detta klassiska naturrättsliga 
argument invände Per Johan Lagergren, hovrättsassessor och leda-
mot i lagutskottet, att lagändringen behövdes för att tillgängliggöra 
litteraturen men också att det nya förslaget var en assimilering till 
upphovsrättens utveckling i övriga Europa under föregående decen-
nium.34

Det är oklart vad Lagergrens hänvisning till den internationella 
rättsutvecklingen egentligen syftade på. Den svenska lagstiftningen 
hade länge skiljt sig från lagstiftningen i resten av världen där bara 
två andra länder, Mexiko och Guatemala, erkände en upphovsrätt 
utan tidsbegränsning.35 I detta avseende kan man naturligtvis se 1841 
års lagstiftning som en anpassning till det internationella rättsläget. 
Under första hälften av 1800-talet hade andra europeiska länder 
också genomdrivit lagändringar som på sätt och vis föregrep den 
svenska utvecklingen. I Frankrike stadgade man redan 1810 att upp-
hovsrättsskyddet var ärftligt och giltigt i 20 år efter författarens död. 
Det engelska upphovsrättsskyddet sträckte sig inte riktigt lika långt 
men 1814 utsträcktes det i alla fall till att gälla under författarens 
hela livstid och 1842 fastslog också engelsk lag att upphovsrätten 
var ärftlig.36 Som det engelska exemplet visar låg frågan om skydds-
tidens utsträckning i luften vid denna tidpunkt och det ser ut som 
att de svenska lagstiftarna låtit sig influeras av den franska lagens 
skyddstider. Det är dock tveksamt om man verkligen kan betrakta 
den franska eller engelska rättsutvecklingen som parallell med den 
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svenska eftersom såväl de franska som de engelska lagändringarna 
innebar en utsträckning av skyddstiden medan den svenska inne-
bar en inskränkning av densamma. I detta avseende var Frankrike 
och England dessutom representativa för resten av Europa där den 
allmänna tendensen gick mot längre skyddstider som relaterades 
till upphovsmannens livslängd.37 I relation till det internationella 
rättsläget utvecklades Sverige snarare i en konvergerande än i en 
parallell riktning.

1845 års stadgande om tidningarnas lånerätt
Tanken på en tidsbegränsad upphovsrätt tycks hur som helst ha 
varit okontroversiell: bortsett från Foenanders och Lagergrens 
skärmytsling passerade konstitutionsutskottets lagförslag relativt 
obemärkt igenom ståndsriksdagens beslutsprocess. Den litterära 
egendomsrätten hamnade däremot högre upp på agendan när kon-
stitutionsutskottet presenterade sitt nästa lagförslag i oktober 1840. 
Detta mynnande så småningom ut i 1845 års reviderade tryckfrihets-
förordning vars största, främsta och mest omdebatterade nyhet var 
indragningsmaktens avskaffande. Vid sidan av detta passade dock 
konstitutionsutskottet på att föreslå ytterligare ett tillägg till § 1:9. 
Denna gång ville man tillfoga ett stadgande om att uppsatser som 
publicerades i dagblad eller periodiska skrifter skulle vara fria för 
eftertryck i andra dagblad eller periodiska skrifter. Också detta kan 
tolkas som ett försök att jämka upphovsrättsinnehavarnas intres-
sen mot den läsande allmänhetens och som huvudargument för 
lagförändringen framförde man att en uppsats är ”att anse såsom 
allmänhetens tillhörighet” sedan den väl offentliggjorts i en perio-
disk skrift.38

Trots att tidningarnas lånerätt redan var en etablerat praxis i 
Sverige och en vanligt förekommande rättsprincip i många andra 
länder skulle frågan väck het debatt inom alla ständer utom bon-
deståndet.39 Borgarståndet var först att behandla förslaget och här 
invändes omedelbart att det inte var förenligt med författarens 
äganderätt. Borgarna slöt enigt upp bakom denna ståndpunkt, som 
nu också delades av Lagergren. Flera debattörer vände sig mot att 
konstitutionsutskottet inte gjorde någon skillnad på tidningar och 
tidskrifter och föreslog att lagen enbart skulle innefatta uppsatser 

1845 års stadgande om tidningarnas lånerätt



134 4. upphovsrätten och offentligheten: 1877 års upphovsrättslag

publicerade i dagblad och inte i periodiska skrifter.40 Också inom 
prästeståndet delade många ledamöter farhågan att det nya lagför-
slaget skulle kränka författarrätten. Prästerna kunde dock inte enas 
och de bestämde sig i stället för att avfärda förslaget som överflödigt 
med hänvisning till att det i alla fall bara var en kodifiering av redan 
existerande praxis.41 När adelsståndet slutligen tog upp frågan någon 
vecka senare rådde relativt stort samförstånd om att lagförslaget 
kränkte författarrätten, framför allt om det innefattade uppsatser 
publicerade i tidskrifter, och adeln enades utan större problem om 
att ansluta sig till borgarnas reservation.42 Ärendet återremitterades 
sålunda till konstitutionsutskottet som tog till sig invändningarna. 
Den reviderade lagtexten, som utan vidare diskussion antogs vid 
nästkommande riksdag för att slutligen träda i kraft 1845, följde 
till punkt och pricka den av borgarståndet föreslagna ordalydelsen: 
”Uppsatser, hemtade ur Dagblad, anses icke såsom eftertryckta, då 
de i andra Dagblad införas, såvida det tillika uppgifves, från hvilket 
Dagblad uppsatsen är hemtad.”43

Denna plötsligt uppblossande debatt kring en till synes ganska 
perifer upphovsrättslig fråga ger uttryck för två intressanta tendenser 
som saknas i riksdagens tidigare behandling av tryckfrihetsförord-
ningen. Till att börja med var det första gången som den litterära 
äganderätten på allvar togs upp till diskussion i Sveriges riksdag. 
Det var en diskussion som klart och tydligt visade att upphovsrät-
ten inte bara var på väg att bli en fråga av större politisk relevans 
än tidigare utan att det dessutom rådde ett öppet och utbrett sam-
förstånd mellan riksdagens ledamöter kring författarrättens grun-
dantagande: att författaren har en självklar äganderätt till sina verk. 
Fortsättningsvis var detta också första gången som borgarståndet 
och inte adeln tog initiativet i en författarrättslig riksdagsdebatt. 
Detta ska kanske inte övertolkas, men det ser onekligen ut som ett 
tidens tecken: ett tecken på att litteraturen i allmänhet och pressen 
i synnerhet höll på att utvecklas till en fråga för bildade borgare 
med affärssinne.

Det faktum att just pressen expanderade kraftigt under 1830- 
och 40-talet skulle också kunna förklara varför detta förslag och 
inte 1841 års lagstiftning om upphovsrättslig preskriptionstid väckte 
sådan debatt. I jämförelse med den tidigare lagändringen var detta 
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förslag helt enkelt av större uppenbar ekonomisk relevans. Det hade 
dessutom en högst konkret betydelse för pressens sätt att arbeta. I 
sin avhandling Det våras för journalisten visar Johan Jarlbrink hur 
saxen och klisterburken blev ett närmast emblematiskt attribut för 
1800-talets journalister och redaktörer vars jobb till stor del bestod 
i att klippa och klistra: att välja ut och återanvända passande mate-
rial från andra tidningar.44 Därför skulle också all form av reglering 
av tidningarnas lånerätt få direkta konsekvenser för redaktörernas 
arbetsvillkor och tidningarnas ekonomiska förutsättning, vilket 
säkert bidrog till att lånerätten uppfattades som mer angelägen än 
den än så länge ganska teoretiska frågan om skyddstidens längd.

§1:9 i exil
Vad litteraturen beträffar kom det författarrättsliga skyddet att förbli 
en del av tryckfrihetsförordningen fram till 1877 när det bröts ut 
i en separat lagstiftning: Lagen angående eganderätt till skrift. Det 
faktum att upphovsrätten innan dess reglerades i grundlagen hade 
bidragit till att den utvecklats i ganska maklig takt: att ändra en 
grundlag var då som nu en tungrodd process som krävde två enhäl-
liga riksdagsbeslut. Grundlagens rigiditet var en avgörande orsak 
till att de återkommande försöken att internationalisera upphovs-
rätten och utsträcka det svenska rättsskyddet till att även omfatta 
utländsk och översatt litteratur ständigt strandade. Detta skulle bli 
en het tvistefråga mot slutet av seklet, men redan under 1840- och 
50-talet gjordes ett par försök att innefatta översatt litteratur i den 
svenska upphovsrätten.45 Det första förslaget presenterades vid riks-
dagen 1844/45 och det andra 1856/58, men båda avslogs sedan bon-
deståndet vägrat godkänna dem.46 Böndernas avslag saknar tydlig 
motivering men utifrån en debatt som blossade upp i bondeståndet 
i samband med att det första förslaget presenterades 1844 kan man 
sluta sig till att deras skepsis framför allt grundade sig i en rädsla för 
att det svenska kulturlivet skulle isoleras och utarmas.47 Bönderna 
var inte heller de enda som oroade sig för att allt för höga priser på 
utländsk litteratur skulle hämma den kulturella utvecklingen i ett 
litet land som Sverige; frågan debatterades flitigt också i de andra 
stånden. I slutändan skulle dessa bifalla lagförslaget med knapp 
marginal, men eftersom grundlagsändringar förutsatte ett enhälligt 
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beslut räckte det med att bönderna satte klackarna i backen för att 
förslaget skulle falla.

Efter ytterligare ett decennium tog den framgångsrika författa-
ren och riksdagsledamoten August Blanche åter upp frågan. Med 
dessa tidigare misslyckanden i minnet hävdade Blanche att man inte 
alls behöver ändra tryckfrihetsförordningen för att utsträcka den 
svenska upphovsrätten till att även omfatta översättningar. Enligt 
honom räckte det med att instifta en separat lag som, i likhet med 
1855 års lag om uppförande av dramatiskt arbete, skulle komplettera 
tryckfrihetsförordningen på ett område som tidigare förbisetts. Till 
sitt innehåll var Blanches lagförslag tämligen modest: som en efter-
gift inför den utbredda oron för prishöjningar på översatt litteratur 
såg han sig nödgad att kompromissa mellan de ”ideella rättigheter” 
som han ville värna och den nationella egennytta som han diplo-
matiskt kallade för ”våra materiella intressen”. Därför nöjde han sig 
med att föreslå en upphovsrättslig överenskommelse mellan Sverige, 
Norge och Danmark.48

I sak fick han medhåll av lagutskottet som till och med framhöll 
att de helst hade gått ett steg längre och utsträckt upphovsrätten till 
att gälla författare från alla länder utanför Skandinavien som själva 
erkände en internationell upphovsrätt. Likafullt tvingades utskottet 
mot sin vilja avslå Blanches förslag sedan man funnit att detta trots 
allt bröt mot tryckfrihetsförordningen som inte bara fastslog att 
ingen skulle förhindras att ge ut ett litterärt verk, ”vare sig inländsk 
eller utländskt” utan också stadgade att den som ger ut en utländsk 
författares arbete äger alla rättigheter till och skyldigheter för detta 
verk. Lagutskottet medgav förvisso att dessa regler byggde på en för-
åldrad litteratursyn som inte var förenlig med ”de grundsatser om 
ömsesidig litterär eganderätt nationerna emellan, hvilka sedermera 
gjort sig gällande”. Men detta kunde inte åtgärdas med mindre än 
en grundlagsändring, och eftersom Blanches motion var oförenlig 
med tryckfrihetsförordningen i dess dåvarande form tvingades Lag-
utskottet avslå den.49

Gösta Eberstein antyder att detta lagförslag skulle vara något 
av en föregångare till 1877 års Lag angående eganderätt till skrift.50 
Det är svårt att finna fog för en så långtgående slutsats: Blanches 
lagförslag var aldrig tänkt som något annat än ett tillägg till tryck-
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frihetsförordningen och som sådant antog det en helt annan form 
än 1877 års upphovsrättslag. De innehållsmässiga likheterna med 
Blanches lagförslag inskränkte sig också till att gälla just översätt-
ningsfrågan. Däremot är det inte orimligt att se hans motion som 
ett förebud om den kommande revisionen av tryckfrihetsförord-
ningen: genom att visa på hur tryckfrihetsförordningen blev allt 
svårare att tillämpa på det upphovsrättsliga området kan Blanche 
mycket väl ha bidragit till att upphovsrättsbestämmelserna tio år 
senare uteslöts ur grundlagen. Det första formella förslaget om att 
lyfta ut de upphovsrättsliga delarna av §§ 1:1, 1:3 och 1:9 ur tryckfri-
hetsförordningen återfinns i det förslag till ny tryckfrihetsförordning 
som konstitutionsutskottet presenterade inför riksdagen 1871.51 På 
det hela var detta ett försök att få ordning på en föråldrad lag som 
hade blivit alltför rörig efter att ha reviderats och byggts ut under 
60 års tid. Som ett led i detta städprojekt konstaterade man att det 
var hög tid att utesluta upphovsrätten ur tryckfrihetsförordningen 
eftersom upphovsrätten inte bara var irrelevant för tryckfriheten 
som en grundlagsstadgad medborgerlig rättighet utan också stod 
inför så omfattande omarbetningar och utökningar att den i fram-
tiden hotade att uppta halva tryckfrihetsförordningen.52

Denna fråga vidareutvecklades två år senare i en proposition om 
ändring av §§ 1:1, 1:3 och 1:9 i tryckfrihetsförordningen. Också här 
pläderades det för att upphovsrätten skulle uteslutas ur grundlagen, 
men som huvudargument anfördes nu den gamla översättningspro-
blematiken. Även om propositionen inte uttryckligen hänvisade till 
August Blanche kan man ana att dess upphovsmän hade Blanches 
motion och dess öde i åtanke när de skyllde svårigheterna med 
att införa ett lagstadgat upphovsrättsskydd för översatt litteratur på 
tryckfrihetsförordningens grundlagsstatus. Övertygade om att ett 
upphovsrättsskydd för översatt litteratur borde ha instiftats för länge 
sedan och med en uppenbar tro på att bokmarknadens parter var 
enhälligt positiva till en sådan lagstiftning antog propositionsför-
fattarna att det enda som hindrat denna utveckling hade varit de 
rent lagtekniska problem som en grundlagsändring innebar. Därför 
förespråkade de att upphovsrätten skulle uteslutas ur tryckfrihets-
förordningen för att lättare kunna modifieras och anpassas till den 
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internationella rättsutvecklingen och till det samtida rättsmedvetan-
dets syn på författarens rättigheter.53

När konstitutionsutskottet samma år lade fram sitt slutliga 
utlåtande sammanfattade de lagutskottets och Kungliga Majestäts 
ståndpunkter och lyfte fram tre huvudargument som präglat dis-
kussionen. För det första fanns det en rättsprincipiell poäng i att 
tryckfrihetsförordningen är till för att skydda medborgerliga rättig-
heter medan upphovsrätten syftar till att reglera relationen mellan 
författare och förläggare och därmed är en civilrättslig och inte en 
konstitutionell angelägenhet. För det andra var de flesta överens om 
att upphovsrätten bör lyftas ut ur tryckfrihetsförordningen för att 
lättare kunna anpassas till det internationella rättsläget och för det 
tredje hävdades det att upphovsrätten stod inför så stora omvand-
lingar att den helt enkelt skulle växa ut ur tryckfrihetsförordningen. 
I konstitutionsutskottets ord om att ”den litterära verksamhetens 
rika utveckling […] kräfver ytterst detaljerade och mångtaliga lagbe-
stämmelser” som inte hör hemma i en grundlag anar man en insikt 
om att bokmarknadens utveckling under de senaste decennierna 
hade ställt helt nya krav på det upphovsrättsliga lagverket – krav 
som tryckfrihetsförordningen inte längre kunde tillgodose.54 Följ-
aktligen rekommenderade konstitutionsutskottet riksdagen att anta 
förslaget vilket den också gjorde: vid 1875 års riksdag godkändes en 
förändring av tryckfrihetsförordningens §§ 1:1, 1:3 och 1:9 som inne-
bar att alla bestämmelser om den litterära äganderätten nu uteslöts 
ur grundlagen.55

Upphovsrätten i det moderna samhället
Upphovsrättens utveckling mellan 1810 och 1877 ger en bild av hur 
lagens sociala och politiska funktion hade förändrats sedan seklets 
början. Om 1809 års lagstiftningsarbete i första hand strävade efter 
att reglera förhållandet mellan staten och medborgarna – att fast-
ställa vilka rättigheter medborgarna hade i relation till staten och 
vilka maktmedel staten kunde tillgripa gentemot medborgarna – så 
syftade 1840-talets revisioner av tryckfrihetsförordningen snarare till 
att reglera relationen mellan olika sociala och ekonomiska aktörer i 
samhället. Eberstein identifierar det växande behovet av att anpassa 
författarens rättigheter till andra aktörers intressen som en grund-
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läggande drivkraft i 1800-talets upphovsrättsliga utveckling. Förfat-
tarrätten handlade inte längre om vad den enskilda författaren hade 
rätt att skriva i relation till staten utan om hur långt författarens 
äganderätt sträckte sig i relation till andra aktörer på bokmarknaden 
– i relation till förläggare, bokhandlare och tidskriftsredaktörer, men 
också i relation till konsumenterna och den läsande allmänheten. 
Upphovsrättens utveckling under 1800-talet tycks med andra ord 
bekräfta Habermas tes om att lagens roll i det moderna samhället i 
första hand består i att medla mellan den växande skara av intres-
segrupper som ställs mot varandra när det förmoderna samhällets 
homogenitet går förlorad i kapitalismens socialt fragmentariserade 
samhällsstruktur.56 I takt med att en liberal syn på statens får fäste 
blir lagen inte längre ett medel för att värna statens intressen utan 
att, i den mån det är nödvändigt, reglera medborgarnas relationer 
till varandra.

Den andra övergripande utvecklingslinje som Eberstein identifie-
rar, den kontinuerliga utvidgningen av upphovsrätten som gradvis 
kompletteras för att täcka nya områden, kan också tolkas som ett 
tecken på att juridiken nu fått en ny och större roll i samhället. 
Det juridiska fältets kolonialisering av det litterära systemets interna 
relationer skulle följa ett tydligt och typiskt mönster. Bourdieu 
beskriver juridifieringen av ett nytt område som en process präglad 
av en ”cyklisk självbekräftelse” där varje rättsreglering skapar behov 
av att reglera och juridifiera ytterligare en del av det nya området.57 
Man kan mycket väl se juridifieringen av författarrätten under 1800-
talet som ett exempel på detta: den knapphändiga upphovsrättsliga 
paragraf som introduceras i 1810 års tryckfrihetsförordning väckte 
snart många följdfrågor som måste regleras och under seklets gång 
svällde tryckfrihetsförordningen ut till ett rättsområde som var allt-
för omfattande för att rymmas i tryckfrihetsförordningen. I takt 
med att upphovsrätten utvecklades från ett principiellt ställnings-
tagande till ett eget ständigt växande rättsområde skiftade också 
lagstiftningen karaktär från att enbart fastslå en upphovsrättslig 
grundprincip till att i detalj reglera hur denna skulle upprätthål-
las och beivras. Förskjutningen från principdeklaration till prak-
tisk reglering syns inte minst i förarbetena och i riksdagsdebatterna 
där allt mer utrymme ägnades åt att detaljgranska rent lagtekniska 
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frågor om ordval och paragrafernas formella uppbyggnad, något 
som kan tolkas som att det juridiska fältets egna regler och egna 
språkbruk gjorde sig allt mer gällande i den lagstiftande processen 
under 1800-talet.

Lagstiftarnas beredvillighet att jämka författarnas rättigheter inte 
bara mot förläggarnas och boktryckarnas intressen utan också mot 
den läsande allmänhetens behov pekar hän mot en annan mycket 
viktig utvecklingsprocess under 1800-talet: framväxten av en kul-
turell och social offentlighet som står i opposition till den privata 
sfären. Redan i 1809 års regeringsform möter man som bekant en 
mer eller mindre uttalad idé om att det finns en läsande allmänhet 
och att det ligger i nationens intresse att med politikens och lagstift-
ningens hjälp främja denna allmänhets möjligheter till bildning och 
upplysning. Både 1840 års inskränkning av skyddstiden och 1844 
års utsträckta rätt till eftertryck av tidningsartiklar motiverades av 
en omsorg om den läsande allmänhetens tillgång till god litteratur. 
Detta allmänintresse skulle snart också bli ett huvudargument mot 
ett internationellt upphovsrättsskydd. 1844 års lagändring kritise-
rades visserligen för att vara ett alltför stort ingrepp i författarens 
äganderätt men i slutändan konstaterade man från konstitutionsut-
skottets sida att en publicerad uppsats är ”att anses så som allmän-
hetens tillhörighet”.

Genom att på detta sätt tillskriva allmänheten en form av kol-
lektiv, kulturell äganderätt gav konstitutionsutskottet således ett 
tydligt uttryck för att det redan nu fanns en offentlig domän i form 
av en grupp av texter och andra kulturella tillgångar som borde vara 
fritt tillgängliga för allmänheten. Att den enskilda upphovsman-
nens äganderätt inte fick begränsa den offentliga domänen alltför 
mycket och hindra kulturen från att nå allmänheten återkommer 
också i diskussionerna kring ett förbud mot efterbildning av konst-
verk under 1860-talet. Redan i den motion om en konstnärlig upp-
hovsrättslag som väcktes 1862 konstaterade man att lagens uppgift 
inre bara består i att säkerställa konstnärens rättigheter utan att man 
också måste se till allmänhetens behov. Följaktligen framhöll man 
att en konstnärlig upphovsrätt inte skulle strida mot allmänhetens 
intressen utan tvärtom bidra till den goda konstens tillgänglighet 
för allmänheten eftersom det kunde motivera konstnärerna att 
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själva låta mångfaldiga sina verk. Detta antogs borga för reproduk-
tioner av bättre kvalitet än när det var fritt för vem som helst att 
eftertrycka ett konstverkverk.58 Alla lät sig dock inte övertygas av 
detta argument: även om man till slut skulle ge konstnären ett lag-
stadgat skydd mot efterbildning väckte detta stor oro för att både 
den konstnärliga friheten och den allmänna bildningen skulle bli 
lidande av vad man uppfattade som en privatisering av de fria kon-
sterna. Bondeståndets Per Östman ger ett kort och kärnfullt uttryck 
för denna oro i sin resignerade invändning mot den konstnärliga 
äganderättens utbredning:

Detta betänkande afser förbud mot eftertryck utaf alstren af de fria 
konsterna, men häruti tyckes mig ligga en motsägelse, och jag anser 
att dessa senare, i den händelse lagen härom vinner framgång, borde 
byta om namn, och hädanefter benämnas de ’patenterade kon-
sterna’.59

Den borgerliga offentlighetens framväxt
Lagstiftarnas plötsliga omsorg om den läsande allmänheten i slutet 
av 1830- och början av 1840-talet kan relateras till den litteratur-
sociologiska utvecklingen. Denna period präglades som sagt av en 
högkonjunktur för bokbranschen och Arne Melberg pekar ut 1840-
talet som en guldålder den borgerliga offentlighetens och utveckling 
i Sverige.60 Habermas daterar förvisso den borgerliga offentlighetens 
framväxt till slutet av 1700-talet, men som Mats Dahlkvist påpekar 
i förordet till den svenska utgåvan av Borgerlig offentlighet är det 
moderna, borgerliga samhälle Habermas studerar inte att betrakta 
som ett enskilt europeiskt land utan snarare som en abstrakt syntes 
av flera europeiska samhällen. Habermas väver helt enkelt samman 
förhållanden från ett antal olika länder för att skildra framväxten 
av en borgerlig offentlighet som inte är ”Sveriges, Hollands eller 
Englands, utan snarare en sammanfattad och systematiserad ideal-
typ”.61 Därför måste den borgerliga offentlighetens framväxt kart-
läggas med fokus på det enskilda landets konkreta förhållanden om 
man vill studera det som någon form av historisk realitet och inte 
bara som en kulturteoretisk abstraktion.

Såväl ekonomiskt som kulturellt var Sverige eftersatt i jämfö-
relse med de stormakter som Habermas tar till grund för sin studie. 
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Vid seklets början hämmades den svenska bokmarknaden och det 
svenska kulturlivet fortfarande av bristen på en kulturbärande med-
elklass, något som varit avgörande för den borgerliga offentlighetens 
framväxt på kontinenten.62 Eftersom den statliga indragningsmak-
ten skulle bestå till 1844 hade staten ännu möjlighet att hindra 
utgivningen av icke önskvärda publikationer. Därmed hotades den 
press som existerade under 1800-talets första decennier ständigt av 
oförutsägbara och kostsamma indragningar. Bristen på oinskränkt 
tryckfrihet, pengar och läsare hindrade den fria pressens utveck-
ling i Sverige under början av 1800-talet och Vegesack framhåller 
att samhällsdebatten ännu var ”hänvisad till riksdagar och till den 
publicitet som kunde ske under deras beskydd”.63

Det var dock först under 1830-talet som fröet till en bredare folk-
lig opinion började växa. Att så väl roman- som tidningskonsum-
tionen ökade gjorde denna period till en milstolpe i den svenska 
litteraturens och pressens historia. Den svenska tidningsmarknaden 
hade tidigare varit uppdelad mellan politiska tidningar som försökte 
skapa en opinion men nådde begränsad spridning och ringa avkast-
ning och opolitiska annonstidningar som sålde snabba nyheter till 
en bredare läsekrets och ofta levde gott på sina annonsintäkter. När 
Lars Hierta grundande Aftonbladet blev han den första att förena 
annonsbladet och den politiska tidningen vilket gav honom möj-
lighet att driva politiska frågor samtidigt som han nådde en bre-
dare läsekrets och en större ekonomisk omsättning. Detta var enligt 
Vegesack en nödvändig förutsättning för att pressen skulle bli ”en 
verklig maktfaktor i samhället”.64 Aftonbladet seglade plötsligt upp 
som ”ett ledande organ för de liberala krafterna” samtidigt som den, 
till skillnad från tidigare politiska tidningar, inte bara nådde ”en 
radikal minoritet” utan fick bred spridning inom en framväxande 
medelklass.65 När Aftonbladet 1848 nådde sin största upplaga sålde 
den i 8650 exemplar, men enligt samtida beräkningar ska tidningen 
ha nått ungefär 200000 läsare.66

Arne Melberg daterar den borgerliga offentlighetens verkliga 
genombrott i Sverige till 1840-talets början. Den begynnande kapi-
talistiska samhällsomvandlingen innebar nu att den samhälleliga 
makten gradvis förflyttades från statens till det privata kapitalets 
sfär och den borgerliga offentlighetens uppkomst sammanföll med 
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denna maktförskjutning.67 Det var också under denna period som 
den svenska pressen började expandera: om det existerade ett tju-
gotal svenska tidningar och tidskrifter vid seklets början så lär det 
ha funnits omkring 120 stycken 1843.68 Som Patrik Lundell har visat 
skulle pressens roll också förändras radikalt under första hälften av 
1800-talet. Innan dess hade tidningarna i stor utsträckning fyllts 
av läsarnas egna bidrag som redaktörerna mer eller mindre såg sig 
nödgade att publicera, dels för att fylla tidningen och dels för att 
inte ställa upp några hinder för en fri och allmän diskussion. Under 
början av 1800-talet gav detta sätt att se på tidningsmakeri vika för 
ett mer modernt pressideal där tidningarna i allt större utsträckning 
skrev eller beställde sitt eget material som skulle passa tidningens 
profil. Tidningsredaktörernas yrkesroll utvecklades med andra ord i 
samma riktning som bokförläggarnas: från att ha varit passiva mot-
tagare av texter blev den aktiva publicister som noggrant valde ut 
och beställde texter som passade just deras publicistiska idéer.69

Under 1800-talet skulle tidningarna med andra ord inta mer utta-
lade ideologiska ståndpunkter och delar av pressen såg sig gärna 
som en liberal röst som företrädde det nya borgerskapet. Men den 
borgerliga offentligheten stod inte oemotsagd. I detta avseende var 
det svenska 1830-talet en kraftmätning mellan två konkurrerande, 
parallella offentligheter: dels den gamla ”preresentativa” offentlighe-
ten som dominerades av staten och dess företrädare, med Svenska 
Akademien och universiteten i täten, och dels en ny, ”privat”, 
offentlighet som understöddes av borgerskapets radikala falanger 
och som främst manifesterade sig i den fria pressen och de mark-
nadsorienterade förlagen. Nu trädde således borgarklassen fram som 
offentlighetens nya protagonister, något som Erik Gustav Geijer 
konstaterade redan 1838 när han framhöll att ”den nyare tidens 
rörelse bestått däri, att vad man kallar näringsklass bliver en offent-
lig klass, ett nytt uttryck av det offentliga livet”.70

Även om 1840-talet blev något av den borgerliga offentlighetens 
storhetstid skulle konflikterna med staten och den representativa 
offentligheten bestå ännu en tid och detta decennium innebar 
enbart en partiell seger för den borgerliga offentligheten. Samtidigt 
som den under 1840-talet institutionaliserades som en bestående 
ekonomisk och massmedial ordning som ägde en viss autonomi 
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från staten så befästes denna ordning på bekostnad av dess tidi-
gare radikala idéinnehåll som nu förvisades ut ur den borgerliga 
offentligheten. Melberg sammanfattar skeendet som ett befästande 
av liberalismens ekonomiska makt på bekostnad av dess ideologiska 
vision:

Det som händer vid denna yttersta gräns kring 1850 är således att 
liberalismen förverkligas som ekonomisk makt medan samtidigt den 
liberala utopin, föreställningen om en fri utveckling i och mellan 
människor, förträngs eller förpassas ur det nya riket; och att den libe-
rala offentligheten därmed förvandlas från en kritisk social rörelse till 
en samhällsbevarande institution.71

Om den ”borgerliga offentlighetens hegemoni” beseglades kring 
1850 blev det med andra ord ingen seger för ”30- och 40-talets 
kritiska offentligheter”. Den borgerliga offentligheten utvecklades 
snabbt från en radikal vision om ett nytt samhällssystem till en 
samhällsinstans som tjänade borgarklassens intressen såtillvida att 
den osynliggjorde klassmotsättningar och gjorde borgerskapets sär-
intressen till det allmänna bästa. Den blev med Melbergs ord den 
institution i det borgerliga samhället som ”ideologiskt uttrycker 
och legitimerar de samhälleliga maktförhållanden, som i det gamla 
samhället legitimerades juridiskt”: det vill säga en ideologisk över-
byggnad som på kulturell väg legitimerade en hierarki som tidigare 
upprätthållits med ohöljda tvångsmedel.72

Den borgerliga offentlighetens subjekt
Melbergs kategoriska avfärdande av den liberala rörelsen efter 1850 
kan förvisso ifrågasättas. Martin Kylhammar och Göran B. Nils-
son framhåller i stället 1800-talets mitt som ”harmoniliberalismens 
storhetstid”. Till skillnad från Melberg lyfter de fram åren från 1850-
talet fram till den ekonomiska krisen i slutet av 1870-talet som en 
period när liberalismen integrerades i det svenska samhället och 
bidrog till att sprida ett demokratiskt upplysningsideal och utveckla 
landet socialt, politiskt och ekonomiskt.73 Oavsett vilka ideal den 
borgerliga offentligheten egentligen anammade så var den likafullt 
en betydligt mer begränsad arena än namnet låter påskina: enligt 
Melberg omfattade den borgerliga offentligheten enbart sex eller sju 
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procent av landets befolkning vid 1840-talets början.74 Bilden av den 
borgerliga offentligheten som en arena där upplysta och ansvarsfulla 
medborgare tar aktiv del i statens styre har helt enkelt ingen mot-
svarighet i verkligheten eftersom offentlighetens upplysta subjekts-
konstruktion i praktiken uteslöt merparten av landets befolkning. 
Borgerskapets offentlighetsideal vilade på en föreställning om att 
alla samhällsmedborgare genom att bruka sitt förnuft i en rationell 
diskussion skulle kunna nå en gemensam insikt om det allmän-
nas bästa. Den liberala idén om samtliga medborgares delaktighet 
i samhällets utveckling trädde dock snart i konflikt med idén om 
medborgarnas upplysta och kritiska diskussion, eftersom man inom 
borgerskapet i regel hade svårt att föreställa sig att den obildade 
massan kunde vara kapabel till en sådan diskussion. Habermas har 
ofta anklagats för att förbise dessa elitistiska tendenser och han har 
i efterhand också medgivit att han tenderade att idyllisera den bor-
gerliga offentligheten eftersom inte gjorde tillräckligt stor åtskillnad 
mellan den liberala idealtypen det faktiska sammanhang ur vilket 
den skapades.75

Den borgerliga offentligheten gjorde med andra ord lika litet skäl 
för namnet demokrati som dess antika förlaga: såväl det borgerliga 
som det antika idealsamhället utgjorde i själva verket ett pseudo-
demokratiskt fåmannastyre där enbart en liten del av samhällets 
invånare – ett tunt skikt av relativt bildade och besuttna män – ägde 
tillträde till och medbestämmande i offentligheten. Den borgerlige 
mannen var i slutändan den borgerliga offentlighetens enda legitima 
subjekt. Pengar eller börd var naturligtvis aldrig något formellt krav, 
det skulle ha stridit mot den liberala föreställningen om ett öppet 
samhälle där alla medborgare har rätt att delta i en fri och rationell 
debatt. Men för att räknas som en medborgare som var kapabel 
att ta del i denna öppna och rationella debatt – för att räknas som 
ett legitimt subjekt i den borgerliga offentligheten – måste man 
uppfylla vissa krav.

Individens sociala och ekonomiska ställning togs som intäkt för 
att han hade uppnått den bildningsnivå som krävdes för att kunna 
ta del i den offentliga diskussionen och i förlängningen också i sam-
hällets styre. Men att ha tillägnat sig en viss bildning var inte till-
räckligt för att betraktas som en legitim diskussionspart. Man måste 
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också kunna föra sig lugnt och kultiverat i de borgerliga salongerna 
och avhandla olika samhällsfrågor utan att beakta sina egna pri-
vata intressen. Man måste med andra ord ha ett borgerligt habitus 
och samtidigt leva upp till idealet om det objektiva, ickesituerade 
liberala subjektet. Som Iris Marion Young och många andra har 
påpekat skulle dessa ideal utesluta kvinnor och arbetare som inte 
bara ansågs brista i bildning och i självkontroll utan dessutom var 
oförmögna att inta det borgerliga, liberala subjektets position av 
upphöjd objektivitet. Eftersom dessa grupper – och i synnerhet 
arbetarna – saknade privategendom och därmed ekonomiskt obe-
roende fann man dem helt enkelt oförmögna att föra en rationell 
diskussion utan att slå vakt om sina egenintressen.76

Distinktionen mellan det offentliga och det privata innebar att 
den borgerliga familjesfären avskärmades från det offentliga livet, 
och till denna sfär hörde naturligtvis också de borgerliga kvin-
norna. Även om medelklassens kvinnor och arbetarklassens män 
levde under helt olika villkor delade de således detta utanförskap. 
Liksom arbetare ägde inte heller kvinnor – till följd av den ännu 
bristfälliga kvinnliga äganderätten – egendom vilket marginaliserade 
dem i offentliga sammanhang. Det var ju trots allt omsorgen om 
den privata egendomen och behovet av information för att kunna 
sköta sina affärer som ursprungligen hade motiverat borgerskapet 
att bilda sin offentlighet. Kvinnor och arbetare utgjorde således 
utanförställda grupper gentemot vilka borgerskapets män kunde 
definiera sig själva som upplysta, fria individer.77 I denna föreställ-
ningsvärld företrädde nämligen den borgerliga mannen varken en 
klass- eller en könskategori utan han blev helt enkelt en företrädare 
för en allmänhet, eller för den generaliserade och högst begrän-
sade kategorin ”medborgare”. Distinktionen mellan universella all-
mänintressen och partikulära särintressen blev, som Joan B. Landes 
uttrycker det, en maskerad där den manliga aktören dolde sina egna 
särintressen bakom det universellas slöja.78

Polariseringen mellan det offentliga och det privata innebar att 
man kunde tillämpa helt olika regler och normer i de två sfärerna. 
I Människans villkor – som är en av Habermas inspirationskällor – 
skildrar Hannah Arendt relationen mellan torgets offentlighet och 
hemmets privata sfär i den antika civilisationen.79 Arendt definie-
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rar här de materiella nödvändigheternas tvång som ett hinder som 
måste bemästras för att människan ska kunna delta i det politiska 
livet, och det är just detta som var den privata sfärens uppgift. Till 
denna sfär räknades nämligen både kvinnor och slavar vars gemen-
samma uppgift bestod i att sörja för hushållets materiella fortbe-
stånd. Den fria mannens liv i det offentliga fördes med andra ord 
med per definition på bekostnad av slavarnas och kvinnornas abso-
luta underkastelse under densamme i hemmets privata sfär.80

Också 1800-talets borgerliga offentlighet var förbehållen den fria 
– det vill säga ekonomiskt oberoende – mannen eftersom det bara 
var han som kunde ikläda sig rollen av liberalismens autonoma sub-
jekt. Alla andra – kvinnor och arbetare – sammanknippades med 
fysiska, kroppsliga och materiella behov vilket gjorde dem till före-
trädare för särintressen och därmed oförmögna att se till samhällets 
bästa. Som Young påpekar måste en offentlighet som strävar mot 
homogenitet och broderlig konsensus utesluta alla erfarenheter och 
aktörer som hotar enhetligheten.81 Här blev kvinnorna en anomali 
i offentligheten eftersom deras närvaro, enligt Seyla Benhabib, bröt 
med offentlighetens opersonliga och ickesituerade subjekt: ”In ente-
ring the public realm women seem to be bringing with them a 
principle of reality into this sphere, namely, the necessities which 
originate with having a body and which, from Arendt’s point of 
view, strictly have no place in the public.”82 Det innebär förvisso inte 
att kvinnorna var frånvarande: många av 1800-talets mest populära 
och betydelsefulla romanförfattare var kvinnor och när kvinnofrå-
gan hamnade på dagordningen under seklets andra hälft grundades 
också många politiska kvinnotidskrifter.83 Kvinnorna var snarare ett 
allt mer närvarande, men alltjämt främmande inslag i 1800-talets 
offentlighet. Men i en bemärkelse var de fortfarande i allra högsta 
grad satta på undantag i det offentliga livet: de saknade ännu den 
fullvärdiga medborgarens politiska medbestämmanderätt.

Offentligheten, lagen och den politiska processen
Seklets grundläggande omvälvningar påverkade inte bara det lit-
terära systemet och den borgerliga offentligheten: också staten var 
stadd i förändring under stora delar av 1800-talet. Redan 1829 hade 
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man tagit ett viktigt steg mot större offentlighet genom att öppna 
riksdagens sammanträden för utomstående åhörare.84 När journa-
listerna började fylla parlamentets läktare var det ett första symtom 
på att den borgerliga offentlighetens principer höll på att göra sig 
gällande också i den officiella politiska sfären. Cecilia Rosengren 
framhåller detta som en brytpunkt både i pressens och politikens 
historia eftersom offentliga riksdagsförhandlingar ”innebar att den 
politiske aktören och journalisten kunde ses som legitima positio-
ner i en gemensam offentlig ordning”.85 Habermas är själv inne på 
samma linje när han diskuterar hur det grundlagsstadgade värnet 
för det fria ordet och den individuella äganderätten som utvecklades 
i många europeiska stater efter absolutismens fall också blev ett sätt 
att på konstitutionell väg säkerställa den borgerliga offentlighetens 
grundförutsättningar. Här spelade de offentliga riksdagsförhand-
lingarna en viktig roll:

Till följd av att den offentliga sfären kringgärdats konstitutionellt 
fungerade offentligheten som en organisatorisk princip för de statliga 
organens handlande; det är i denna mening man talar om publicitet. 
Parlamentsförhandlingarnas publicitet säkerställer den allmänna opi-
nionens inflytande, sammanhanget mellan folkvalda och väljare som 
delar av en och samma publik.86

Den politiska beslutsprocessen – som så tydligt sökte sin legitimitet 
i riksdagsdebatternas fria utbyte av rationella argument som nog-
grant prövades och övervägdes av en samling bildade, upplysta och 
respekterade män – framstod med tiden allt mer som analog med 
den borgerliga offentligheten. Riksdagsdebatterna kring upphovs-
rättsfrågan avspeglar därmed offentlighetens utveckling i dubbel 
bemärkelse. Samtidigt som upphovsrättens expansion och det 
intresse som den nu började väcka kan ses som en bekräftelse på 
att den litterära offentlighetens betydelse hade växt under seklets 
lopp var den politiska processen i sig också en del av den borgerliga 
offentligheten.

Vid den tidpunkt när Sveriges första separata upphovsrättslag 
tog form hade landet nyligen genomgått en omstridd och genom-
gripande representationsreform. Från liberalernas sida hade man 
länge betraktat ståndsriksdagen som en hopplöst föråldrad kvarleva 
från det gamla ståndssamhället. Kampen för en ny representations-
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reform stöddes både av etablerade författare som August Blanche 
och av unga radikalt sinnade gymnasister som August Strindberg.87 
1866 skulle reformivrarnas kamp till slut bära frukt när den gamla 
ståndsriksdagen ersattes av en ny, modern tvåkammarriksdag där 
den första kammaren tillsattes av städerna och landstingen medan 
den andra kammaren tillsattes direkt i öppna val. Tanken var att 
första kammaren skulle borga för en politisk kontinuitet medan 
andra kammaren skulle utgöra en folklig motvikt.

Bara 6000 svenska medborgare var valbara till första kammaren 
som, precis som man räknat med, kom att besättas av en elit av 
adelsmän och högre tjänstemän.88 Det demokratiska genomslaget i 
andra kammaren skulle däremot bli sämre än väntat eftersom enbart 
män som hade fyllt 21 och hade en god inkomst eller betydande fast 
egendom ägde rösträtt.89 I praktiken utgjorde denna skara ungefär 
20 % av Sveriges vuxna män, eller 5,5% av landets befolkning som 
helhet, vilket var en relativt låg siffra i jämförelse med många andra 
europeiska länder.90 Man kan notera att det är en siffra som ligger 
i paritet med de 6–7% som enligt Melberg ska ha ägt tillträde till 
den borgerliga offentligheten under dess första storhetstid. Det är 
knappast särskilt vågat att anta att dessa två grupper i huvudsak 
sammanföll: såväl rösträtten som rätten att räknas som ett legitimt 
subjekt i den borgerliga offentligheten var ju förbehållen en begrän-
sad krets av ekonomiskt oberoende män. I likhet med den borger-
liga offentligheten uteslöt med andra ord också tvåkammarriksdagen 
inledningsvis kvinnor och arbetare. Torbjörn Nilsson framhåller att 
andra kammaren i stor utsträckning skulle domineras av bönder 
vilket innebar att representationsreformen i praktiken minskade 
borgerskapets politiska inflytande och stärkte de konservativa kraf-
ternas politiska inflytande.91

Den stora representationsreformen kan på sätt och vis betrak-
tas som den borgerliga offentlighetens siamesiska tvilling. Båda var 
starkt kopplade till en liberal föreställning om alla fria mäns delak-
tighet i samhällets utveckling samtidigt som de högt ställda kraven 
på vad som utmärker ett legitimt subjekt i båda fallen tenderade 
att exkludera merparten av befolkningen och hindra ett genuint 
folkligt deltagande. Att den borgerliga offentligheten per definition 
var åtskiljd från den statliga sfären innebar inte heller att den var 
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skild från politiken. Man kan snarare se en stark ömsesidig påver-
kan mellan den borgerliga offentlighetens och parlamentarismens 
utveckling under 1800-talet.

Det är inte helt klart var Habermas drar gränsen mellan den 
politiska offentligheten och den statliga sfären. Det är dock tydligt 
att han räknar de politiska partierna till offentligheten och ovan-
stående citat antyder att också riksdagen som sådan hör hemma i 
den offentliga snarare än i den statliga sfären. Donald Broady och 
Svante Weyler definierar den borgerliga offentligheten som den sfär 
där ”borgarklassen utformar sina krav på staten” och inkluderar par-
lamentet i den politiska offentligheten. Nancy Fraser anlägger ett 
liknande perspektiv när hon behandlar det självständiga parlamen-
tet som en offentlig sfär inom staten:

As a locus of public deliberation culminating in legally binding 
decisions (or laws), parliament was to be the site for the discursive 
authorization of the use of state power. With the achievement of par-
liamentary sovereignty, therefore, the line separating (associational) 
civil society and the state is blurred.92

Riksdagen skulle i så fall vara något så paradoxalt som en statlig 
institution som tillhör den offentliga sfären och presenterar och 
legitimerar offentlighetens diskurser inför staten. Riksdagen blir 
därmed det offentliga och statliga organ som omvandlar den bor-
gerliga offentlighetens ståndpunkter, önskningar och värderingar 
till formella juridiska regler och administrativa strukturer. Detta 
innebär att riksdagsdebatterna med fördel låter sig läsas som en 
tillämpning av den borgerliga offentlighetens normer och strategier 
och att den beslutsprocess som föregick 1877 års upphovsrättslag 
kan tolkas som ett uttryck för den borgerliga offentlighetens syn på 
författarskap och litterär äganderätt.

1877 års upphovsrättslag tar form
Frågan om att utesluta upphovsrätten ur tryckfrihetsförordningen 
tycks ha varit okontroversiell: den väckte ingen debatt i riksdagen 
och det slutgiltiga beslutet drevs igenom relativt snabbt och enkelt 
för att vara en grundlagsändring.93 Justitiedepartementet tilldelades 
uppgiften att utarbeta en ny upphovsrättslag vilket däremot visade 
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sig vara en betydligt mer tidsödande process: det nya lagförslaget 
skulle passera många olika politiska och rättsliga instanser och ställa 
flera intressen och aktörer mot varandra. Eftersom grundlagsänd-
ringen drevs igenom innan justitiedepartementet kunde presentera 
ett färdigt lagförslag antog man redan 1876, på justitieministerns 
anmodan, en tillfällig Förordning angående eganderätt till skrift för 
att inte landet skulle stå helt utan upphovsrättsskydd. I praktiken 
innebar detta bara att de paragrafer som uteslutits ur tryckfri-
hetsförordningen nu i stället ordagrant antogs som en civilrättslig 
förordning i väntan på att riksdagen skulle fatta beslut om en ny 
upphovsrättslag.94

1877 års Lag angående eganderätt till skrift skulle passera åtmins-
tone fem instanser innan den antogs som färdig lagtext. När 
riksdagen i februari 1876 beslutade om ändringarna av tryckfrihets-
förordningen hade justitiedepartementet enligt egen utsago redan 
utarbetat ett förslag till en upphovsrättslag.95 Detta skulle först gå på 
remiss till Högsta domstolen som sommaren 1876 kritiserade det på 
flera punkter. Med ledning av Högsta domstolens utlåtande formu-
lerade justitiedepartementet ett nytt förslag som Kungliga Majestät 
lämnade som proposition till riksdagen i januari 1877.96 Innan detta 
förslag nådde riksdagen skulle det dock granskas minutiöst av lag-
utskottet som i slutet av mars presenterade en relativt omfattande 
kritik; en kritik som i vissa fall gick helt emot den de anmärkningar 
som Högsta domstolen hade gjort ett drygt halvår tidigare.97 Lagut-
skottet överlämnade därför en egen reviderad version av lagförslaget 
till riksdagen. Under våren 1877 debatterades detta förslag flitigt 
i båda kamrarna som till slut återremitterade det till lagutskottet 
med betydande invändningar.98 Med utgångspunkt i riksdagens 
synpunkter omarbetades förslaget ännu en gång och inom loppet 
av några veckor presenterade lagutskottet den lagtext som skulle 
antas av riksdagen den 22 maj och träda i kraft som Sveriges första 
separata upphovsrättslagstiftning den 10 augusti 1877.

Lagen angående eganderätt till skrift skiljer sig från sin föregångare 
på många viktiga punkter. Den övergripande och mest iögonenfal-
lande skillnaden är naturligtvis att den nya lagen var betydligt mer 
omfattande och detaljerad än Tryckfrihetsförordningens upphovs-
rättsparagrafer någonsin varit. Lagens mest betydelsefulla nyheter 
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var att upphovsrätten tidsbegränsades till 50 år efter författarens död 
samt att upphovsrätten, precis som August Blanche en gång föresla-
git, utsträcktes till att omfatta översättningar till och från norska och 
danska. Skyddstidens inskränkning var inte bara ett viktigt princip-
beslut utan det skulle också få stora praktiska konsekvenser eftersom 
denna tidsbegränsning, till skillnad från den som infördes 1841, inte 
erkända några undantag och således fastslog en absolut gräns för 
upphovsrättsskyddet. Trots det skulle den inte väcka tillnärmelsevis 
så mycket debatt som det högst begränsade översättarskyddet.

Om 1873 års propositionsförfattare gav uttryck för en föreställ-
ning om att alla parter var överens om det rimliga i att införa ett 
internationellt upphovsrättsskydd och att det enda som hindrade en 
sådan reform var upphovsrättens tidigare grundlagsstatus så skulle 
detta antagande nu komma på skam. Det visade sig vara mycket 
svårt att nå en samsyn i översättningsfrågan och när riksdagen till 
slut enades om en formulering som gav författaren rätt till över-
sättningar till andra nordiska språk uppfattade många detta som en 
halvmesyr. Likheten med Blanches motion från 1866 är uppenbar, 
men om Blanches förslag hade inneburit ett modest erkännande av 
författarens rätt till översättningar så duckade 1877 års lagstiftare 
för själva principfrågan genom att helt enkelt framhålla att svenska, 
norska och danska kunde betraktas som olika dialekter av samma 
språk.99 Därmed vägrade de också att tillmötesgå de krav på en 
mer utsträckt internationell upphovsrätt som rests sedan Blanches 
motion.

Nästan alla argument som figurerade i denna debatt känns igen 
från riksdagsdebatten 1844, men också från en motsvarande dis-
kussion som pågick i USA under större delen av 1800-talet. Även 
de amerikanska förläggarna hade länge kunnat publicera utländsk 
litteratur utan att betala någon ersättning till originalförfattarna 
och när europeiska författare försökte förmå USA att skriva under 
internationella upphovsrättsavtal anförde företrädarena för den 
amerikanska förlagsbranschen ungefär samma argument som sina 
svenska kollegor. Precis som i Sverige skulle argumentationen, som 
hade en stark överton av kulturell och ekonomisk protektionism, 
inte förändras nämnvärt under seklets gång och Melissa Homestead 
menar att den syn på internationell upphovsrätt som dominerade 
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i USA på 1880-talet i stort sett var identisk med den som gällt i 
början av 1840-talet.100

Situationen var annorlunda i Europa där influenser från det fran-
ska rättssystemets starka upphovsrättsskydd hade förmått de flesta 
länder att anta någon form av skydd för utländska författare. För-
utom USA och Sverige var det bara Grekland, Portugal, Spanien 
och Finland som saknade upphovsrättsskydd för utländska verk.101 I 
detta avseende påminde den svenska hållningen alltså mer om USAs 
än om Frankrikes eller Englands, och även om USAs motstånd mot 
internationella upphovsrättsavtal skulle visa sig betydligt mer styv-
nackat än Sveriges var de svenska lagstiftarna ännu inte redo att ta 
till sig den mer extensiva syn på internationell upphovsrätt som 
existerade i de stora europeiska kulturnationerna. Detta var emel-
lertid en konflikthärd som skulle bestå under lång tid framöver och 
blossa upp med jämna mellanrum under de följande decennierna. 
Bara 15 år efter lagen antogs konstaterade John Ask att den svenska 
rättens syn på utländska författare var föråldrad och att det snart 
skulle bli nödvändigt att revidera 1877 års lag för att anpassa den 
till internationell rätt.102

En annan het men inte lika segdragen tvist rörde förslaget om en 
lagstadgad normalupplaga som innebar att en förläggare som köpte 
rätten att ge ut ett verk bara fick trycka en upplaga om 1000 eller 
1500 exemplar om inget annat angavs i avtalet. Detta var egentligen 
ett lån från den norska upphovsrättslagen, som till viss del tjänat 
som förlaga för det svenska lagförslaget, och många svenska bok-
förläggare menade att det egentligen var en föråldrad och omotive-
rad bestämmelse.103 Men trots kritiken från förläggarna och deras 
branschorgan Svensk Bokhandelstidning skulle den likafullt skrivas 
in i den slutliga lagtexten.104

Vid sidan av detta behandlade diskussionerna ofta frågor av 
mer teknisk eller ekonomisk karaktär. Ett sådant exempel är de 
relativt ingående diskussionerna kring vilka reproduktionsformer 
som skulle skyddas av upphovsrätten. Detta rörde inte bara den 
rent medieteknologiska frågan om vilka reproduktionstekniker 
som begreppet ”tryck” kunde åsyfta utan det handlade också om 
vilken typ av verk som lagen innefattade: huruvida upphovsrätten 
bara åsyftade skrivna texter eller om den också gällde för muntliga 
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framföranden, musikaliska arbeten, notblad och så vidare.105 På det 
hela taget fokuserade diskussionerna kring 1877 års Lag angående 
eganderätt till skrift mer på praktiska än på principiella spörsmål. 
Man uppehöll sig i första hand vid frågor om överlåtande av litterär 
egendom, kontrakt och affärsöverenskommelser vilket kan tolkas 
som ett tecken på att man nu insett det litterära verkets potential 
som handelsvara och att hanteringen av denna handelsvara måste 
regleras med samma noggrannhet som andra handelsvaror. Det som 
en gång varit en kortfattad författarrättslig principförklaring hade 
nu förvandlats till ett uttömmande handelsrättsligt regelverk.

Vilka frågor som diskuterades ger en fingervisning om hur lagen 
uppfattades av sin samtid, men det är först om man tittar närmare 
på vad som egentligen sades som man får en bild av hur upphovs-
rättsdiskursen såg ut på 1870-talet. 1877 års debatt var strukturerad 
kring ett antal högprofilerade frågor där översättningsfrågan hade 
en tendens att hamna i fokus. Dessa avhandlades enligt vissa ganska 
tydliga och ständigt återkommande argumentationslinjer som åbe-
ropade en uppsättning centrala värden. En närmare analys av denna 
argumentation ska visa hur de olika upphovsrättsliga dikotomier 
som präglar dagens debatt utkristalliserades i 1800-talets upphovs-
rättsdiskurs.

Allmänhetens rättigheter
En sådan grundläggande dikotomi som också satte sin prägel på 
diskussionerna under 1840- och 60-talet är motsättningen mellan 
privat och offentligt. En av den borgerliga offentlighetens grundbul-
tar är föreställningen om att det finns en allmän opinion som den 
politiska makten måste förhålla sig till. I Borgerlig offentlighet beskri-
ver Habermas hur idén om en allmän opinion spred sig i England 
och Frankrike under 1600- och 1700-talet och Anders Sundin har i 
sin tur visat hur detta begrepp gjorde sitt inträde i Sveriges politiska 
språkbruk under Gustav III:s regeringstid.106 Historikern Jonas Har-
vard tar vid där Sundin slutar och beskriver hur begreppet allmän 
opinion fick sitt stora genombrott i Sveriges politiska debatt i och 
med 1809 års statskupp för att sedan regelbundet återkomma i riks-
dagsdebatterna under resten av seklet.107 Termen hade inlednings-
vis inte en odelat positiv klang. Cecilia Rosengren menar att den 
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allmänna opinionen under 1810- och 20-talet ofta associerades till 
en oinitierad pöbels grundlösa skvaller och spekulationer. Det var 
först under 1830-talet som svenska politiker och publicister skulle 
tillskriva den allmänna opinionen samma betydelse som den hade 
i England och börja betrakta den som en mer eller mindre upplyst 
och legitim maktfaktor.108

Att den allmänna opinionen under seklets gång ändå utvecklades 
till en viktig källa till politisk legitimitet exemplifieras inte minst av 
att statsministern själv, Louis de Geer, ska ha angett den allmänna 
opinionens påtryckningar som en avgörande orsak till att man till 
slut antog 1865 ås representationsreform.109 Men den allmänna opi-
nionen var alltjämt ett omtvistat begrepp. Det fanns å ena sidan en 
föreställning om att riksdagsdebatten skulle ge uttryck för en allmän 
opinion som utkristalliserades när de olika, till viss del folkvalda, 
ledamöternas åsikter bröts mot varandra.110 Samtidigt var det också 
vanligt att betrakta den allmänna opinionen som något som låg 
utanför riksdagen men som beslutsfattarna tvingades förhålla sig 
till på gott och ont. Den allmänna opinionen uppfattades nämligen 
inte enbart som en folklig grund för politisk legitimitet. Många 
konservativa uppfattade offentligheten som en obildad pöbel som 
duperats av pressen och riskerade att ge alltför stort inflytande till 
ansvarslösa populister.111

Harvard beskriver hur den allmänna opinionens närvaro i riks-
dagsdebatten följer ett ”antingen-eller mönster”. Den var inget 
självklart inslag i riksdagens sammanträden men sedan den väl 
introducerats i en speciell debatt tenderade den att återkomma i 
regelbundna utvikningar under resten av denna diskussion.112 Detta 
syns inte minst i debatterna kring upphovsrätten där hänvisning-
arna till den allmänna meningen tog sig många uttryck. Statsmi-
nister de Geer satte tonen när han i ett tidigt anförande inför första 
kammaren konstaterade att upphovsrätten som princip ”ännu icke 
hafva så vuxit in i det allmänna rättsmedvetandet” att det är för-
enligt med den allmänna opinionen att utsträcka upphovsrätts-
skyddet till översatt litteratur.113 De Geer var inte heller ensam om 
att grunda sin argumentation i antagandet att lagens ord bör stå 
i samklang med folkets mening. Sedan han väl introducerat den 
allmänna opinionen i diskussionen introducerades den också snart 
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i andra kammaren där den allmänna opinionen bland annat fick 
stort utrymme som slagträ när prästen Anton Lyth och greve Nils 
Sparre debatterade frågan om ett internationellt upphovsrättsskydd. 
Både Lyth och Sparre tycktes överens om att lagen ska uttrycka den 
inom landet förhärskande ”allmänna meningen” och föreställningen 
om att den ”allmänna opinionen” eller ”folkmedvetandet” skulle 
utgöra ett rättesnöre för lagstiftningen återkom även hos flera andra 
talare.114 Detta var helt i linje med lagutskottets intentioner eftersom 
lagutskottet uttryckligen framhöll att lagförslagets ändamål var att 
utveckla och precisera den upphovsrättsliga lagstiftningen ”i öfver-
ensstämmelse med nu rådande rättsuppfattning”.115

Samtidigt är inte heller detta allmänna rättsmedvetande sta-
bilt och beständigt utan något som ständigt utvecklas. Det var 
en rättsuppfattning som fick ett tydligt uttryck hos Adolf Hedin, 
liberal riksdagsman och före detta redaktör för Aftonbladet: ”äfven 
de enklaste rättsbegrepp, hvilka nu mera äro hvar mans egendom 
[har] likväl en gång icke funnits till. Rättens välde kan endast små-
ningom utvecklas”. Hedin förnekade förvisso inte förekomsten av 
bestående moraliska sanningar, men han menade att det bara är 
genom en gradvis utveckling som vi ”i denna ofullkomliga verld 
så småningom förverkliga, hvad som i och för sig sjelft är rätt”.116 
Här kopplades lagstiftningen och rättsutvecklingen samman med 
ett upplysnings- och civilisationstänkande som återkom på flera 
ställen i riksdagsdebatten.

Det var inte ovanligt att se upphovsrättens expansion som ett led 
i civilisationens utveckling. Instiftandet av 1867 års Lag angående 
efterbildning af konstwerk motiverades delvis av att den konstnärliga 
upphovsrätten betraktades som en naturlig följda av kulturens och 
civilisationens framåtskridande:

[D]å begreppet om eganderätt, ursprungligen tillämpadt blott på 
materiella föremål, med en stigande kulturutveckling gjort sig gäl-
lande äfven inom tankens område, så att numera öfverallt i civili-
serade länder lagstiftningen erkänt såsom en författares egendom 
frukterna av hans arbete, det likväl gåfves ännu en art av verksamhet 
[…] som kräfde samma skydd, nämligen konstnärens.117

Denna föreställning om att en långtgående upphovsrättslagstiftning 
var ett tecken på en högt utvecklad kultur kommer också till uttryck 
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i 1877 års debatt där de som förespråkade en skärpt upphovsrätts-
lagstiftning ofta förknippade upphovsrätten med ett begrepp som 
civilisation.118 Mellan raderna kan man alltså ana ett evolutionistiskt 
perspektiv som förutsatte att den upphovsrättsliga lagstiftningen 
och det allmänna rättsmedvetandet som helhet var inlemmade i en 
ständigt pågående utveckling mot ett högre kulturellt stadium.

Det är knappast någon slump att den allmänna opinionen aktu-
aliseras just i debatten kring upphovsrättslagstiftningen eftersom 
både upphovsrätten och den allmänna opinionen har starka kopp-
lingar till en folkbildningsdiskussion. En grundförutsättning för att 
en upplyst, allmän opinion ska kunna uppstå är att allmänheten har 
tillgång till bildande läsning. Att befrämja spridningen av god lit-
teratur till folket var inte bara en gammal upphovsrättslig ledstjärna; 
det var också ett viktigt motiv till 1877 års mest betydelsefulla nyhet: 
inskränkningen av skyddstiden. Justitiedepartementets proposition 
konstaterade att en evig upphovsrätt inte är förenlig med ”det all-
männas intresse, som kräfver, att de på andens fält gjorda eröfringar 
utan svårighet spridas bland folket och blifva dess egendom”.119 Här 
återkom de argument som först formulerades vid 1841 års debatt 
kring rätten till eftertryck av tidningsartiklar. I likhet med 1877 års 
lagförslag hade denna revision av upphovsrätten också motiverats 
med att äganderätten till publicerade texter under vissa omstän-
digheter kunde övergå från den enskilda skaparen till det läsande 
kollektivet. Frågan om ett tidsbegränsat upphovsrättsskydd disku-
terades relativt flyktigt vid 1877 års riksdag och diskussionen gällde 
framför allt skyddstidens utsträckning; att denna var förhållandevis 
lång i en internationell jämförelse motiverades med att Sverige är 
en liten marknad där det kan ta tid för en bok att få någon större 
avkastning.120 Själva principfrågan – huruvida det är legitimt att 
upphäva författarens äganderätt efter en viss tidsrymd – ifrågasattes 
bara i förbifarten av Herman von Gegerfelt och denna invändning 
fick inget märkbart genomslag i resten av debatten.121

Men inskränkningen av skyddstiden väckte inga större diskus-
sioner. Motsättningen mellan författarens privata intressen och den 
läsande offentlighetens behov fick i stället nytt liv i debatterna om 
ett internationellt upphovsrättsskydd. På kontinenten var det vid 
det här laget en allmänt etablerad rättsprincip att en författare också 
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äger rättigheter till sina verk i utländsk översättning, därför föll det 
sig förmodligen naturligt för justitiedepartementet att infoga ett 
motsvarande stadgande i det första svenska lagförslaget.122 Svenska 
Bokförläggareföreningens reaktion visar dock att denna rättsprincip 
ännu inte hade fått fäste i Sverige. I en artikel i föreningsorganet 
Svensk Bokhandelstidning blåste man återigen liv i den gamla farhå-
gan om att ett rättsskydd för utländska vek skulle ge högre priser på 
översatt litteratur och hämma det svenska kulturlivet. Med utgångs-
punkt i en osignerad, redaktionell artikel som hade publicerats i 
Aftonbladet några dagar tidigare utvecklade Bokförläggareföreningen 
en kritik mot översättarrätten som skulle få stort genomslag i den 
efterföljande riksdagsdebatten.123 Både Svensk Bokhandelstidning 
och Aftonbladet menade att en internationell upphovsrätt inte gyn-
nade en kulturell importnation som Sverige. Vi hade helt enkelt en 
så begränsad litterär export att ett ömsesidigt översättarskydd inte 
skulle vara till någon reell nytta för författarna medan det däremot 
skulle vålla den läsande allmänheten stor skada eftersom det riske-
rade att begränsa tillgången på utländsk litteratur.124 Högsta dom-
stolen stödde förläggarnas invändningar och förslaget inskränktes 
till att gälla enbart de tre skandinaviska ”munarterna”.125

Men om Högsta domstolen företrädde en förläggarvänlig linje 
där förläggarnas intressen mer eller mindre gjordes synonyma med 
den läsande allmänhetens skulle lagutskottet inta en helt annan håll-
ning. Utskottet menade tvärt om att just författare från små språk-
områden var i större behov av ett upphovsrättsskydd som också 
gällde översättningar och att författarens inflytande över översätt-
ningarna dessutom skulle höja kvaliteten på den översatta littera-
turen och därmed befrämja litteraturen som helhet. Lagutskottets 
främsta argument var dock inte av praktisk utan av principiell natur. 
Man ansåg att det helt enkelt inte var rimligt och förenligt med 
äganderättens principer att förvägra författaren rätten till hans verk 
bara för att de utgavs i andra länder eller på andra språk. Här lutade 
man sig mot en rent moralisk, naturrättslig förvissning om att det 
inte är försvarbart att ”af hänsyn till hvad som möjligen kan vara 
mer eller mindre nyttigt, afvika från hvad som rätt är”.126

Denna tvist skulle fortsätta också i riksdagen. När statsminister 
Louis De Geer presenterade frågan för första kammare sammanfat-
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tade han båda ståndpunkterna för att sedan utveckla sin egen argu-
mentation kring avvägningen mellan vad som är nyttigt och vad 
som är rätt. De Geer satte fingret på den centrala konflikt som präg-
lat upphovsrättens utveckling sedan 1840-talet: behovet av att hitta 
en balans mellan författarens principiella rättigheter och läsarnas 
kulturella behov. På det hela taget erkände de Geer att författarens 
anspråk på äganderätt till översättningar är principiellt legitima, 
men han avfärdade ändå översättningsrätten på pragmatiska grun-
der. Han menade att det kan vara motiverat att lägga vissa band på 
den litterära äganderätten av hänsyn till det allmännas bästa: precis 
som en jordägare inte har rätt att förvalta sin mark hur han vill kan 
en upphovsrättsinnehavare inte heller göra anspråk på oinskränkt 
frihet att förfoga över sin egendom.127 På det hela taget gick första 
kammaren på statsministerns linje och flera ledamöter talade sig 
varma mot en inskränkning av den så kallade ”översättningsfrihe-
ten”.128

Andra kammaren var mer splittrad i frågan som behandlades i 
en lång och ganska jämn debatt innan de som motsatte sig ett mer 
långtgående översättarskydd vann voteringen med 75 röster mot 
44.129 Debatten följde samma övergripande argumentationslinjer 
som i första kammaren: Lyth inledde med att, i likhet med de Geer, 
fastslå att en internationell upphovsrätt inte är till någon reell nytta 
för svenska författare, att den begränsar tillgången på utländsk litte-
ratur och att den inte står i samklang med den allmänna opinionen 
varpå Sparre, som också var ordförande för lagutskottet, replikerade 
att man inte bara kan se till vad som är nyttigt utan också måste ta 
hänsyn till vad som är rätt.130 Därmed ställdes åter publikens intres-
sen mot författarens moraliska rättigheter och denna polarisering 
kom att prägla debatten också i andra kammaren.

Men det var inte bara översättningsfrihetens försvarare som hän-
visade till den läsande publikens behov. När lagen angående efter-
bildning av konstverk debatterades under 1860-talet skulle såväl dess 
tillskyndare som dess motståndare åberopa allmänhetens intresse: 
de förstnämnda genom att hävda att konstnärens inflytande över 
sina egna verks mångfaldigande bidrog till att fler och bättre repro-
duktioner spreds till folket och de sistnämnda genom att hävda 
raka motsatsen.131 Denna tendens syns också i debatten kring den 
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internationella upphovsrätten. Vid sidan av de moraliska och natur-
rättsliga argumenten hävdade den internationella upphovsrättens 
förespråkare dessutom att ett stärkt upphovsrättsskydd faktiskt var 
till gagn för den läsande allmänheten. Inför andra kammaren fram-
höll Pehr Wieselgren att författarens intressen inte alls står i strid 
med folkets:

Jag har åtminstone icke lärt mig uppfatta förhållandet mellan folket 
och författarne såsom ett fientligt förhållande. Efter min uppfattning 
bör författarne alltid utgöra föremål för sitt folks särskilda omvård-
nad; och der detta är fallet, skall ett sådant förhållande icke kunna 
undgå att fördelaktigt återverka på folket sjelft.132

De som förespråkade ett stärkt upphovsrättsskydd menade inte bara 
att författarna förtjänade folkets aktning utan också att den litterära 
kvaliteten i förlängningen skulle förbättras om författarna garante-
rades en avkastning på det egna arbetet. Detta handlade inte enbart 
om att upphovsrätten som sådan var ett sätt att motivera förfat-
tarna; när det gällde rätten till översättningar hävdades det också 
att författarnas inflytande över översättningsprocessen utgjorde ett 
skydd mot allt för undermåliga översättningar.133 Därför konstatera-
des det också att en fullständigt fri översättarrätt inte alls befrämjade 
import av god och bildande litteratur utan snarare bidrog till att 
Sverige översvämmades av dåliga utländska romaner i undermåliga 
översättningar.134 Till råga på allt riskerade dessa romaner dessutom 
att konkurrera ut den inhemska litteraturen.

Synen på författarens äganderätt som ett incitament för fortsatt 
litterärt skapande och därmed ett medel för att utveckla kulturen 
som helhet kom till uttryck i engelsk lagstiftning redan 1709. Sta-
tute of Anne bar som sagt undertiteln ”An Act for the Encourage-
ment of Learning, by Vesting the Copies of printed Books in the 
Authors or Purchasers of Such Copies” och den hade det uttalade 
syftet att uppmuntra lärda män att skriva nyttiga böcker.135 Någon 
sådan pragmatisk syn på upphovsrätten hade dock inte figurerat 
i den tidiga svenska upphovsrättsdiskussionen. Att den skulle få 
ett växande utrymme i debatten under 1800-talet kan tolkas som 
en konsekvens av att den borgerliga offentlighetens ideal gjorde 
just offentligheten och den läsande allmänhetens intresse till en ny 
grund för moralisk och politisk legitimitet.
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Denna lagstiftningsprocess visar alltså hur polariseringen mellan 
privat och offentligt ställs på sin spets och det allmänna intresset 
utvecklas till ett starkt ideal som alla parter tvingas förhålla sig 
till och på ett eller annat sätt försöka tillgodose. Detta är delvis 
ett tecken i tiden – ett uttryck för en dikotomi mellan privat och 
offentligt som utvecklades i den borgerliga offentlighetens tidsålder. 
Men det är också ett exempel på hur denna generella tematik kon-
kretiseras i en polarisering mellan upphovsmannens och konsumen-
tens intressen som är ett specifikt upphovsrättsligt problem.

Författarens rättigheter
I 1877 års riksdagsdebatt blev det tydligt hur de som förespråkade 
ett starkare skydd för författarens och konstnärens rättigheter lika-
fullt tvingades ta hänsyn till vad som uppfattades som allmänhetens 
intressen och försöka visa att författarskyddet också gynnade läsarna. 
Samtidigt gällde även det omvända: författarens rättigheter var en 
av lagens självskrivna målsättningar som ingen kunde kosta på sig 
att förneka öppet. Detta syns inte minst i Bokförläggareföreningens 
respons på lagförslaget. I en artikel publicerad i Svensk Bokhandels-
tidning den 23 september konstaterade de inledningsvis att förläg-
garnas ”intressen i afseende på denna lag fullkomligt sammanfalla 
med herrarna författares”.136 Denna diskutabla tes upprepades i en 
uppföljande artikel från 14 oktober som utgjorde det första tongi-
vande generalangreppet på justitiedepartementets förslag om en mer 
långtgående översättarrätt.137 Därmed försökte Bokförläggarefören-
ingen göra sig till företrädare också för författarna så att de, i likhet 
med boktryckarna i 1700-talets England, skulle kunna hölja sina 
egna intressen i den moraliska legitimitet som förknippades med 
att värna författarens rättigheter.

När Bokförläggareföreningen opponerade sig mot en inskränkt 
översättarfrihet var de också noga med att framhålla att ett interna-
tionellt översättarskydd i alla fall inte skulle vara till någon verklig 
nytta för författarna utan snarare skulle göra det svårare för oetable-
rade författare att bli översatta till främmade språk.138 Denna tes 
upprepades i olika former i riksdagsdebatten och många tycks ha 
känt sig tvungna att framhålla att översättarrätten egentligen inte var 
till gagn för författarna för att kunna kritisera den. Samma argu-
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mentationsupplägg blir tydligt både i Högsta domstolens utlåtande 
och i de Geers inledningsanförande i första kammaren.139 Sedan 
de först fastslagit att en begränsning av rätten till översättningar i 
praktiken inte inskränkte författarnas rättigheter argumenterade de 
för att det i vissa fall var befogat att åsidosätta författarens intressen 
till förmån för allmänhetens bästa. Rädslan för att betraktas som 
författarfientlig tycks skina igenom i den ambivalenta argumenta-
tionen: trots att de som motsatte sig en internationell upphovsrätt 
gjorde det med hänvisning till att författarens rättigheter ibland 
måste underordnas kulturpolitikens pragmatiska överväganden lade 
de ändå stor tonvikt vid att en begränsning av översättarfriheten 
bara är ett illusoriskt skydd för författarens rättigheter som således 
inte skulle inskränkas i just detta fall.

En naturlig följdfråga blir då vilken syn på författaren och det 
litterära skapandet som egentligen låg till grund för riksdagens 
beslut. Synen på konstnärskap och konstnärlig frihet hade spelat 
en stor roll i debatten kring 1867 års Lag angående efterbildning af 
konstwerk. Argumenten mot ett förbud mot efterbildning av konst-
verk hade inte bara handlat om allmänhetens tillgång till god konst 
utan också om konstnärers rätt att kopiera andras konstverk. Denna 
rättighet betraktades dels som ett viktigt inslag i den konstnärliga 
utbildningen som vid den här tiden ännu till stor del bestod i att 
kopiera gamla mästare, men många av lagförslagets motståndare 
betraktade också rätten att kopiera som en förutsättning för den 
yrkesverksamma konstnärens skapande process.140 Inför bondestån-
det oroade sig ledamot Per Östman för att om ”ynglingen förbju-
des efterhärmning af andras bättre arbeten, så hindras ju all verklig 
högre konstnärsutveckling”.141 Det konstnärligt skapandet framstår 
här som en evolutionsprocess där konstnären gör bruk av en konst-
historisk tradition, och om konstnären förvägrades rätten att efter-
bilda konsthistoriens kanoniserade förlagor skulle det inskränka den 
konstnärliga friheten, begränsa den kreativa processen och hämma 
konstens framtida utveckling.142 Östmans invändningar tycks gripa 
tillbaka på en klassicistisk konstsyn och de skulle inte får något 
genomslag i lagstiftningen, men de bidrog till att debatten kring 
lagen om efterbildning av konstverk i stor utsträckning kom att 
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fokusera på frågor om konstens väsen och den skapande processens 
beskaffenhet.

Det fanns med andra ord en begynnande diskussion om diko-
tomiseringen mellan original och kopia i 1860-talets riksdagsdebatt 
men detta tema tycks ha fallit i glömska 10 år senare. Relationen 
mellan original och kopia blev aldrig någon fråga i 1877 års debat-
ter där den skapande processen framstod som en ickefråga och det 
litterära verket mer eller mindre togs för givet. Man talade förvisso 
gärna om litteraturen som ett ”andligt arbete” som lagstiftningen 
skulle skydda och uppmuntra genom att säkerställa att frukterna av 
detta arbete kommer författaren till godo.143 Ingen av debattörerna 
visade dock något större intresse för detta andliga arbetes natur. 
Deras sällsynta och summariska reflektioner över författarens arbets-
process verkade utgå från att ett litterärt verk är en produkt av en 
autonom författares självständiga mentala gärning – i motsats till en 
översättning som bara är en omarbetning av någon annans andliga 
prestation.144

Att verket förutsättningslöst och oreflekterat definierades som en 
produkt av författarens andliga arbete som denne därmed kunde 
göra vissa självklara anspråk på antyder att den Lockeinfluerade 
naturrätten alltjämt var en grundmurad utgångspunkt för diskussio-
nen kring litterär äganderätt. Verket behandlades i huvudsak som en 
ägodel och varken lagen eller riksdagsdebatten intresserade sig sär-
skilt mycket för hur denna ägodel uppstår utan fokuserade i stället 
på hur man kan reglera äganderätten till verket. Litteraturen hade 
med andra ord blivit en handelsvara och diskussionerna behandlade 
inte litteraturens konstnärliga existens utan uppehöll sig i stället vid 
frågan om litteraturens beskaffenhet som immateriell egendom.

Upphovsrätt och äganderätt
Redan på 1840-talet hade man som sagt börjat inse att ett litte-
rärt verk skiljer sig från andra former av egendom på vissa centrala 
punkter och att detta motiverar inskränkningar i den litterära ägan-
derätten som saknar motsvarighet när det gäller de flesta andra egen-
domsformer. Att egendomsrätten inte var något enkelt och absolut 
exemplifieras av att statsminister de Geer inledde riksdagsdebatten 
med att påpeka att författare, i likhet med markägare, emellanåt 
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tvingas se sin individuella nyttjanderätt inskränkas med hänvisning 
till att deras egendom är av en sådan natur att den måste förvaltas 
med hänsyn till allmänhetens bästa.145 Greve Oscar Mörner var dock 
inte böjd för dylika sofisterier utan framhöll att lagförslaget var en 
äganderättslig ”undantagslag” som å ena sidan definierar litteratu-
ren som en egendom bara för att i nästa andetag påtvinga den vissa 
specifika begränsningar som särskiljer den från all annan form av 
egendom. Enlig Mörner var den föreslagna lagen angående ägande-
rätt till skrift helt enkelt överflödig: om skriften nu var en egendom 
så borde den rimligtvis lyda under det egendomsskydd som redan 
existerade i svensk lag.146

Dessa två motstridiga förhållningssätt artikulerar en brytning 
mellan ett gammalt och ett nytt sätt att betrakta litterär ägande-
rätt. Att Mörners motvilja mot att särskilja litteraturen från andra 
egendomsformer var en tydligt avvikande röst i 1877 års debatt 
antyder att den ganska okomplicerade syn på litterär egendom som 
låg till grund för 1810 års lagstiftning inte längre var politiskt gång-
bar. I övriga Europa hade upphovsrättslagstiftningen sedan länge 
särbehandlat litteraturen vilket naturligtvis påverkade de svenska 
lagstiftarna. I presentationen av det nya svenska lagförslaget rela-
terade man även till den etablerade patenträtten som i likhet med 
upphovsrätten innebar en tidsbegränsad äganderätt till idéer.147 
Kanske kan Mörners reaktion till viss del också förklaras av att man 
valde att kalla den nya lagstiftningen för Lagen angående eganderätt 
till skrift. Redan 1810 års tryckfrihetsförordning hade visserligen 
omnämnt skriften som författarens egendom, men genom att nu 
använda termen äganderätt redan i titel anknöt den nya upphovs-
rättslagen starkare till ett egendomsrättsligt perspektiv än vad exem-
pelvis Lagen angående efterbildning av konstverk hade gjort. Professor 
Sigurd Ribbing kritiserade också denna titel för att den utgav sig för 
att handla om äganderätt trots att lagen i fråga egentligen handlade 
om rätten att ge ut en skrift. Formellt avfärdades Ribbings invänd-
ning med hänvisning till att man måste anpassa sig till Tryckfrihets-
förordningen som redan refererade till en lag angående äganderätt 
till skrift.148 Bristen på gehör för Ribbings inlägg och den generella 
benägenheten att diskutera litteraturen som en ägodel eller en han-
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delsvara antyder dock att det litterära verket i allmänhet betraktades 
just som en egendom, om än av ett alldeles särskilt slag.

Här kan man å ena sidan se hur den Lockeinfluerade synen på 
litterär äganderätt hade slagit rot som en upphovsrättslig grundtes 
i den bemärkelse att författarens rätt till sin skapelse betraktades 
som en självklar grundförutsättning för en upphovsrättslig lagstift-
ning. Samtidigt visar både riksdagsdebatten och den upphovsrätts-
lag som slutligen antogs att man under seklets gång hade insett att 
litterär egendom inte kan likställas med andra former av egendom 
utan att det krävs relativt avancerade särlagstiftningar för att reglera 
den litterära äganderätten. Detta var inte bara en fråga om att till-
fredställa de borgerliga offentlighetsidealen utan lagen behandlades 
också i stor utsträckning som en rent handelsrättslig bestämmelse. 
Förläggarnas opponerade sig bland annat mot förslaget om att en 
förläggare som köper rätten till ett verk bara får ge ut en lagstad-
gad normalupplaga om inget annat anges i kontraktet. De ansåg 
att denna bestämmelse stred mot ”all ekonomisk sedvänja” som 
säger att ”köparen inträder i alla säljarens rättigheter” så länge man 
inte kommit överens om något annat.149 Många riksdagsmän delade 
uppfattningen att detta var en onödig inskränkning och ett ”otill-
börligt förmynderskap öfver förläggaren och författaren”.150 Vid 
sidan av den internationella upphovsrätten blev detta också ett av 
lagens mest omdebatterande inslag.151 Att man lade så stor möda vid 
att utreda hur relationen mellan författare och förläggare skulle reg-
leras är ytterligare ett tecken på att upphovsrättslagen i första hand 
betraktades som en handelsrättslig reglering. I detta sammanhang 
låg fokus följaktligen inte heller på den läsande allmänheten utan på 
att säkerställa att lagen var funktionell och förenligt med de normer, 
rättigheter och skyldigheter som var god sed i affärsvärlden.

Också rätten till översättningar var en potentiell handelsrätts-
lig konfliktzon eftersom den knöt an till en näringspolitisk fråga 
som stod högt på dagordningen under andra hälften av 1800-talet: 
frågan om protektionism kontra frihandel. Redan 1863 noterade 
riksdagsledamot Per Östman att det finns en koppling mellan upp-
hovsrätten och den av liberalerna så omhuldade frihandeln när han 
påpekade att ett förbud mot efterbildning av konstverk inte var 
”fullt passande för vår tid, då man ifrar för full frihet i alla grenar 
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af mensklig verksamhet. Genom upprättande af dylika skrankor 
hindrar man all fri täflan för dem, som sysselsätta sig med fram-
bringande af konstens alster”.152 Här motsatte sig Östman ett stärkt 
upphovsrättsskydd för konstnärer med hänvisning till tidens liberala 
anda vilket antydde en potentiell motsättning mellan upphovsrätten 
och liberalernas frihetslära. Denna motsättning ställdes på sin spets 
när det handlade om rätten till översättningar vilket i praktiken var 
en form av importlagstiftning. Här blev dock relationen mellan 
upphovsrätt och liberalismens frihetsideal inte lika entydig som 
den var för Östman eftersom det i huvudsak var protektionisterna 
som motsatte sig ett internationellt upphovsrättsskydd och talade 
sig varma för vad de på liberala manér kallade för ”översättningsfri-
het”.153 Inför andra kammaren ondgjorde sig riksdagsman Herman 
Rundgren över att liberalernas iver att värna det fria handelsutbytet 
och motverka tullar och andra handelshinder inte tycktes gälla på 
litteraturens område:

I afseende på tullagstiftningen hafva vi varit mycket liberala, då vi 
dels borttagit dels nedsatt tullarne, så att den främmande industrien 
kan införa sina alster och sitt kram här i landet, antingen utan tull 
eller ock mot en helt ringa afgift, nu deremot, då det gäller littera-
turen, tankens alster, då vill man icke längre tillämpa den der fria 
lagstiftningen, utan visa sin ridderlighet genom att lägga bojor på 
det fria utbytet.154

Ur ett ekonomiskt perspektiv var upphovsrätten således en kompli-
cerad fråga som skulle ifrågasättas på ett ganska tidigt stadium. I 
sin bok Copywrights menar Paul K. Saint-Amour att ett neoklassiskt 
motstånd mot upphovsrätten tog form i England redan under 1870-
talet. Med utgångspunkt i Adam Smith avfärdade en ny generation 
av ekonomer John Lockes traditionella föreställning om att värde 
är en produkt av arbete för att i stället framhålla att värde uppstår 
ur konsumentens subjektiva uppskattning. Lockes värdeteori hade 
varit en grundbult i upphovsrätten och när värdeteorin ifrågasattes 
undergrävdes också upphovsrättens auktoritet. I den neoklassiska 
ekonomins kölvatten uppstod snart ett motstånd mot tanken på 
att man kan äga ett verk och därmed hindra andra från att bruka 
och omforma det.155 I litterär bemärkelse innebar detta att man 
nu började ifrågasätta den romantiska författargestaltens roll som 
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autonom skapare. I likhet med litterära klassicister som Leopold 
framhöll man att genialitet inte i första hand handlade om att vara 
först med att göra något utan snarare om att göra det så bra som 
möjligt och att efterhärmning därmed var ett fullt legitimt medel 
i den konstnärliga processen.156 Tillsammans med ett ultraliberalt 
motstånd mot alla regleringar av det fria varuutbytet födde detta 
ett motstånd mot upphovsrätten som sådan och ett försvar för pla-
giering och piratkopiering.

Saint-Amour beskriver detta som en motdiskurs mot upphovsrät-
tens allt mer hegemoniska status i det sena 1800-talets England.157 
Östmans och Rundgrens liberalt färgade invändningar mot en 
utsträckt upphovsrätt kan således betraktas som en ansats till en 
alternativ, internationellt influerad motrörelse inom den svenska 
upphovsrättsdebatten. Denna rörelse skulle dock inte få något större 
inflytande i Sverige där också en nyliberal förgrundsgestalt som S. 
A. Hedin, som grundade nyliberala sällskapet 1867, lovordade upp-
hovsrätten som ett uttryck för en hög kulturell utveckling.158 Att det 
svenska upphovsrättsmotståndet aldrig blev lika starkt och utpräglat 
som det engelska är kanske en konsekvens av att upphovsrätten 
inte var en lika uppmärksammad och omdiskuterad fråga i Sverige 
som i England. Men det visar likafullt att ifrågasättandet av upp-
hovsrätten inte uteslutande kan hänvisas till den förromantiska och 
postmoderna eran utan hela tiden har existerat som ett integrerat 
inslag i den upphovsrättsliga diskursen. Samtidigt belyser det hur 
upphovsrätten under 1800-talet utvecklades till en alltmer komplex 
fråga som knöt samman kulturella föreställningar om konstnärligt 
skapande med ekonomiska idéer om handel och äganderätt.

Lagens intressen och intressenter
Riksdagsdebatten kring 1877 års upphovsrättslag präglades alltså av 
en dikotomisering mellan privat och offentligt som på ett konkret 
plan omsattes i upphovsrättens ständigt återkommande avvägningar 
mellan upphovsmannens privata rättigheter och den läsande all-
mänhetens behov. Lagstiftningsprocessen visar hur upphovsrätts-
diskursen struktureras kring två gestalter med en stark ideologisk 
laddning: upphovsmannen och den läsande allmänheten. Detta 
betyder emellertid inte att författaren eller den läsande allmänheten 
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fick något större inflytande över lagstiftningen utan det är snarare 
ett exempel på hur idén om författaren och idén om allmänheten 
approprierades av upphovsrättens aktörer som nyttjade dem för sina 
egna syften.

Frågan om ett upphovsrättsskydd av översatt litteratur väcktes 
ursprungligen av författaren August Blanche, och den skulle snart 
ställa författarnas och förläggarnas intressen mot varandra. Men 
när upphovsrätten till slut skiljdes från tryckfrihetsförordningen 
och det blev möjligt att instifta ett skydd för översättningar var det 
förläggarnas argument och intressen som kom att forma lagstift-
ningen. Sista ordet var dock inte sagt: på 1890-talet skulle diskus-
sionen mynna ut i en öppen konflikt mellan bokförläggarna och 
det nystartade Svenska Författarförbundet under 1900-talets första 
decennier hamnade det åter igen på lagstiftarnas agenda.159 Den 
internationella upphovsrätten ställde således frågan om vem och 
vad upphovsrätten egentligen gagnar på sin spets: inte bara för att 
den visade på en inneboende intressekonflikt mellan författare och 
förläggare utan också för att diskussionerna kring översättarrätten 
blottlade hur den borgerliga offentlighetens högstämda ideal sam-
manföll med dess företrädares ekonomiska intressen.

Att riksdagen anammade förläggarnas argument och avfärdade 
kraven på ett internationellt upphovsrättsskydd kan tolkas som att 
förläggarna lyckades bäst med att mobilisera de värden som den 
borgerliga offentlighetsideologin vilade på, vilket är föga förvånande 
eftersom förläggarna tillsammans med tidningsredaktörerna måste 
betraktas som något av den borgerliga offentlighetens ingenjörer. 
Men det kan också tolkas som att riksdagens representanter hade 
lätt att identifiera sig med förläggarna som ju delvis tillhörde samma 
klass och rörde sig i samma miljöer. Den starka författarnärvaro 
som präglade riksdagsdebatten om 1810 års tryckfrihetsförordning 
saknade helt motsvarighet i 1877 års beslutsprocess. De skönlitterära 
författarna var nu helt frånvarande i tvåkammarriksdagen och Arne 
Melberg beskriver August Blanche som det sista exemplet på den 
klassiska kombinationen av skribent, diktare och politiker. Under 
tidigare delen av 1800-talet hade detta alltjämt varit en vanlig yrkes-
kombination som populariserats av den litterära fixstjärnan Victor 
Hugo, men i takt med den politiska moderniseringen skulle dik-
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tarna avskärmas från det politiska arbetet. Att ett avgörande led 
i denna moderniseringsprocess var 1865 års representationsreform 
som Blanche själv hade varit med om att genomdriva försatte på 
sätt och vis honom i samma paradoxala position som Leopold intog 
1810.160 I likhet med Leopold, som ett halvsekel tidigare var med om 
att stifta en lag som banade väg för en ny generation av marknads-
författare och gjorde hans egen roll som ämbetsförfattare obsolet, 
bidrog Blanche till att genomdriva en politisk reform som skulle 
undergräva den författartyp som han själv representerade.

Författarnas uttåg ur politiken och den lagstiftande processen 
under 1860- och 70-talet innebar att den litterära sfären nu hade en 
ganska tunn representation i riksdagen. Bland de riksdagsmän som 
aktivt debatterade 1877 års upphovsrättslag kan bara två personer 
hänföras till den litterära sfären: S. A. Hedin som var en välkänd 
liberal skribent och redaktör för Aftonbladet 1874-76 och Arvid 
Gumaelius som ägde ett boktryckeri och var redaktör för Nerikes 
Allehanda 1855-81.161 Det ser alltså ut som att de olika fältens ökade 
autonomi skapade en skarpare avgränsning mellan det litterära och 
det politiska fältet under andra delen av 1800-talet. De tidningsmän 
som tog del i det parlamentariska livet tycks snarare ha gjort det i 
egenskap av näringsidkare och goda borgare än som företrädare för 
kulturella intresseområden. Ingen av dessa företrädde heller någon 
exceptionell eller avvikande ståndpunkt utan deras röster blandades 
med grosshandlares, kansliråds och hemmansägares stämmor och 
fogades in i den månghövdade kör som utgjorde den borgerliga 
offentligheten. En kör som dock uppvisar en påfallande frånvaro av 
författarstämmor. Kontakterna mellan det kulturella och det poli-
tiska livet under senare delen av 1800-talet löpte med andra ord 
via den borgerliga offentlighetens arena snarare än genom direkta 
överlappningar mellan det politiska och det litterära fältet, och till-
trädet till den borgerliga offentligheten var i praktiken lika hårt styrt 
av outtalade normer som inträdet på det litterära fältet. Om det 
romantiska geniet bildat idealtypen för en författare skulle liberalis-
mens autonoma individ i sin tur utgöra mönstret för offentlighetens 
legitima subjekt.

lagens intressen och intressenter
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röda rummets offentlighet
Den riksdagsdebatt som föregick 1877 års Lag angående eganderätt 
till skrift kan alltså läsas som ett uttryck för den moderna upp-
hovsrättsdiskurs som tagit form under 1800-talet och som knöt 
samman många olika frågor om litterärt skapande, kulturell egen-
dom, frihandel och politisk och juridisk legitimitet. I grund och 
botten vilade denna diskurs på två centrala antaganden som för-
enade alla andra teman: föreställningen om att ett kulturellt verk 
är upphovsmannens naturliga egendom och föreställningen om att 
kulturens allmänna tillgänglighet är en förutsättning för att bil-
dade människor ska kunna mötas i fria och rationella diskussioner. 
Om det första av dessa antaganden var ett arv från 1700-talets och 
det tidiga 1800-talets romantiska och naturrättsliga tänkande som 
fått en ny skepnad i det sena 1800-talets näringspolitiska kontext 
framstår det andra som det borgerliga samhällets omvandling av ett 
gammalt upplysningsideal. Här kan man alltså se att Författaren 
bestod som en självklar fixpunkt i upphovsrättens diskurs samtidigt 
som Allmänheten etablerades som en ny fixpunkt framåt mitten av 
1800-talet och hur upphovsrätten därefter skulle artikuleras i spän-
ningsfältet mellan dessa två ideologiskt laddade begrepp.

Att just den offentliga diskussionen fick en särskild betydelse är 
knappast förvånande eftersom denna tidsepok var starkt färgad av 
den borgerliga offentlighetens ideal. Men denna är inte så öppen 
och demokratisk som den vill ge intryck av och skönmålningen av 
den borgerliga offentligheten har förstärkts av att dess aktörer ofta 
skrivit sin egen historia. Patrik Lundell framhåller hur den bor-
gerliga offentligheten som historiskt fenomen ofta sammanblandas 
med en publicistisk självförståelse:

Den borgerliga offentligheten har därtill tenderat att bli synonym 
med vad som på svenska kallas den liberala pressideologin, och då 
den press man oftast studerat beskrev sig själv som just liberal har 
det varit bara allt för lätt att i denna se den borgerliga offentligheten 
manifesterad.162

I själva verket vilade den borgerliga offentlighetens högstämda ideal 
och förskönande självbild på en ny form av borgerskapets elitism: 
en fast förvissning om att den egna begränsade kretsen av relativt 
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välbärgade män kunde representera samhället som helhet. Eftersom 
denna ordning skapades och upprätthölls av förläggare, publicister 
och borgerskapets mer bildade schatteringar som också kontrolle-
rade merparten av offentlighetens organ – tidningarna och bokför-
lagen – är det svårt att hitta några avvikande röster.

Här kommer jag att låta August Strindbergs genombrottsroman 
Röda rummet ge en motbild mot tidningsredaktörernas, bokförläg-
garnas och den borgerliga offentlighetens smickrande självförståelse. 
Romanens roll blir att ge ett annat perspektiv på den kulturella 
ordning som rådde 1877 än det som kan utläsas ur riksdagsdebat-
ten. Röda rummet är med andra ord inte en upphovsrättslig fallstu-
die utan en skönlitterär intertext som belyser grunderna för 1877 
års lagstiftningsarbete eftersom den behandlar offentlighetens och 
författarens roll i samhället på ett mer fundamentalt plan. Dess 
relevans ligger inte i att den uppvisar någon explicit relation till 
Lagen angående eganderätt sill skrift utan i att den på ett tydligt och 
träffsäkert sätt ger ett uppmärksammat uttryck för en tidstypisk 
syn på två nyckelbegrepp i 1877 års upphovsrättsdebatt: författaren 
och offentligheten. Röda rummet blir således en intertext som kan 
destabilisera upphovsrättsdiskursen eftersom den tränger bakom 
den ideologiska och retoriska fasad som riksdagsdebatten iscensät-
ter och blottlägger en del av de premisser som formade instiftandet 
av 1877 års upphovsrättslag.

Strindbergs författarroll
Trots hans egna högt ställda anspråk bör Strindberg inte ses som ett 
sanningsvittne och hans roman är inte heller någon sann historia 
som blottlägger en verklighet som den borgerliga offentlighetens 
aktörer försöker dölja. Precis som riksdagsledamöterna är också 
Strindberg en socialt situerad aktör med en egen ideologisk och 
kulturell agenda. Hans bild av 1870-talets kulturella Sverige är inte 
nödvändigtvis mer sann är den som presenteras i riskdagsdebatten, 
men den är relevant som en alternativ skildring som artikuleras 
ur ett tydligt författarperspektiv. Röda rummet var inte heller ett 
objektivt socialreportage utan en fiktiv berättelse som bidrog till att 
befästa Strindbergs starkt profilerade författaridentitet.

strindbergs författarroll
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I sin Strindbergbiografi Levande död menar Ulf Olsson att litte-
raturhistorieskrivningens mytologisering av Strindberg innebär ett 
”förgudligande” och en ”fetishering” av upphovsmannen som blir 
en säljbar vara höljd i en ”aura av ursprung och originalitet”.163 I 
uppföljaren Jag blir galen diskuterar han hur denna mytbildning 
påbörjades redan under författarens livstid och det är ingen tvekan 
om att Strindberg själv tog del i den.164 August Strindberg skulle 
tidigt förkroppsliga sinnebilden av en oppositionell och han har ofta 
både iklätts och iklätt sig rollen av det skapande geniet. När han i 
ett brev till sin tyska översättare ondgjorde sig över att ”Die dumme 
Schweden hata allt original, men älska kopior, dåliga kopior”.165 
fällde han inte bara ett omdöme om den svenska läsekretsens bild-
ningsnivå, utan han tydliggjorde också sin egen position i det litte-
rära Sverige. Att han pekade ut just originaliteten som den litterära 
elitens adelsmärke knyter an till det romantiska geni som etablera-
des i slutet av 1700-talet och bestod under hela 1800-talet för att 
återaktualiseras med förnyad kraft mot slutet av seklet, inte minst 
i Strindbergs egen gestalt. I sitt sätt att se på sig själv och förhålla 
sig till det litterära systemet och dess dominanta aktörer framstår 
Strindberg som en efterföljare till Thomas Thorild och i sin littera-
turhistorieskrivning beskriver Schück och Warburg också Thorilds 
genilära som ”Strindberg före Strindberg”.166

Denna liknelse är inte enbart en efterhandskonstruktion; Strind-
berg var själv en stor beundrare av Thorild.167 Också Strindbergs 
samtida noterade denna likhet och Gustaf af Geijerstam hänvisade 
uttryckligen till den sekelgamla konflikten mellan romantiker och 
klassicister när han erkände Strindbergs roll som vägröjare för den 
litterära åttiotalismen för att i nästa andetag påpeka att svensk litte-
ratur i honom förvisso fått en ny Thorild men att den ännu saknade 
en Kellgren som kunde ordna, granska och sovra i litteraturen.168 
Ulf Olsson beskriver hur Strindberg relativt tidigt intog positionen 
som den självlärde, oakademiske och okonstlade författaren som 
liksom Thorild företrädde ”en estetik där konstverket som natur, 
som direkt uttryck för den skrivande, premieras”.169 I likhet med 
Thorild utmålades han inte sällan som galen samtidigt som han 
med tiden också fick en skara hängivna anhängare.170
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Om Thorild på sin tid hade varit tongivande för den förroman-
tiska stilutvecklingen skulle Strindberg i sin tur bli något av en 
inspiratör och föregångare för det sena 1800-talets politiskt och 
estetiskt oppositionella: åttiotalisterna. Tjäder beskriver hur Strind-
berg ”som författare och manande exempel” var ”en förutsättning 
för att åttiotaliströrelsen kunde utvecklas så som skedde”.171 Detta 
kulminerade med den mycket uppmärksammade Giftasprocessen 
1884. Som Jan Myrdal har framhållit var detta egentligen inte en 
rättsprocess i ordets fulla mening. Giftasprocessen bestod i kort-
het i att justitieministern lät inleda en förundersökning mot en 
av novellerna i Giftas I som misstänktes bryta mot Tryckfrihetsför-
ordningens förbud mot hädelse och drift med sakramenten. Efter 
några veckor beslöt en tryckfrihetsjury på oklara grundet att inte 
väcka åtal trots att texten var ett uppenbart brott mot § 3:1 i Tryck-
frihetsförordningen. Myrdal tolkar detta som att man medvetet såg 
mellan fingrarna med Strindbergs tilltag för att inte göra honom 
till en martyr och förvärra tidens politiska motsättningar. Men den 
stora uppmärksamhet som förundersökningen väckte skulle likväl 
ge Strindberg en position som frihetshjälte i liberala och radikala 
kretsar.172 Gunnar Brandell beskriver hur Strindberg, som vid denna 
tid var bosatt i Genève, höll hov på Grand Hotell där han uppvak-
tades av en strid ström av privatpersoner och kulturpersonligheter 
som uttryckte sitt stöd för hans sak.173 Likheterna med åtalet mot 
Thorild 90 år tidigare är uppenbara och även om Strindberg frikän-
des skulle han i precis som Thorild lämna landet som en moralisk 
segrare sedan ärendet avslutats.

Giftasprocessen fick stor betydelse för åttiotalisterna som slöt 
upp bakom sin författarkollega och när Strindberg frikändes upp-
fattades det som en seger för åttiotalisternas litterära ideal. Den 
uppmärksammade rättsprocessen hade dessutom bidragit till att 
ställa åttiotalisterna sida vid sida med tidens radikala krafter och 
inlemma dem i en bredare politisk rörelse där frågan inte bara gällde 
litteraturens ställning utan det nya samhällets politiska grundprin-
ciper.174 Men till skillnad från Thorild var Strindberg själv aldrig 
en del av den rörelse han bidrog till att skapa: han visade inget 
större intresse av att ta del i någon litterär skolbildning och han 
tillbringade dessutom stora delar av 1880-talet utomlands. På det 
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hela taget var Strindbergs litterära bana också allt för omfattande 
och mångskiftande för att han ska kunna hänföras till någon spe-
cifik stil eller rörelse. Ulf Olsson karakteriserar honom snarare som 
emblematisk för moderniteten som sådan: ”Detta är det ’moderna 
genombrottets’ tid, och Strindberg tjänade redan i sin samtid som 
symbol för de förvandlingar som svenskt samhälle och litteratur 
genomlöper.”175

Ganska snart etablerade sig Strindberg dessutom som en av de få 
ur åttiotalistgenerationen som faktiskt kunde leva på sin litteratur 
och vid seklets slut var Strindberg Sveriges i särklass mest över-
satta författare.176 Samtidigt månade han också om sin konstnärligt 
autonoma författaridentitet och hans ofta uttalade motvilja mot 
förläggare är ett tydligt exempel på den klassiska motsättningen 
mellan konstnärer och affärsmän.177 I detta avseende representerade 
Strindberg både den romantiska erans oberoende författartyp och 
den moderna tidens marknadsförfattare. Men som marknadsförfat-
tare var han också ett exempel på den kluvna relation till sin publik 
som var så karakteristisk för åttiotalisterna: denna nya progressiva 
författargeneration som samtidigt chockade borgerskapet och levde 
av det. Han blev med Tjäders ord prototypen för den moderne 
litteratören som ”lever utanför den borgerliga anständighetens sam-
hälle” men ändå sitter fast i ”dess materiella fundament”: ”Genom 
sin skenbart fria livsform representerar han ett slags negat till den 
samhälleliga pliktens människa, men baserar likväl hela sin verk-
samhet på denna tidnings- och bokläsande allmänhets intresse för 
hans person”.178

Röda rummet – en konstnärsroman
August Strindberg var således representativ både för det sena 
1800-talets moderna genombrott och för den gamla, romantiska 
författarrollen och hans position i det litterära systemet var i stor 
utsträckning analog med Thorilds. Röda rummet spelade inled-
ningsvis en stor roll för att etablera denna författarroll och den 
intar en position i Strindbergs författarskap som i stor utsträckning 
motsvarar Passionernas roll i Thorilds litterära historia. I likhet med 
Passionerna fick också Röda rummet en hel del kritik från konserva-
tiva recensenter som upprördes av den realistiska stilen, den upp-
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brutna berättarstrukturen och de oförvägna skildringarna av den 
moderna stadens dekadenta konstnärsliv. Många tyckte också att 
samhällskritiken var överdriven och att romanen över lag var allt 
för svartsynt.179 Därmed skulle mottagandet av Röda rummet eta-
blera Strindberg som en skandalskrivare för en borgerlig publik.180 
Men även om kritikernas omdömen var skiftande skulle den bli en 
otvetydig kassasuccé. Hösten 1879 gav förläggaren Joseph Seeligman 
ut en första lagstadgad normalupplaga om 1500 exemplar som snart 
tog slut och innan årets slut trycktes ytterligare 1500 exemplar.181 
Under 1880 kom två upplagor till och inom 9 månaderna hade 
Röda rummet sålt i 6000 exemplar vilket gav Strindberg möjlighet 
att rekonstruera sin ekonomi efter att ha försatts i personlig konkurs 
i början av 1879.182

Men Strindberg hade inte bara skrivit en skandalroman och en 
tidig svensk kioskvältare. Röda rummet var också en skarpsynt och 
träffsäker tidsskildring: ett socialt och kulturellt panorama över 
1870-talets Sverige där tidens litterära, politiska och ekonomiska 
liv porträtteras genom en krets av konstnärer och bohemer som 
regelbundet träffas i Röda rummet på Berns. Att det moderna Sve-
rige avtecknade sig som tydligast i den nya offentlighetens salonger 
var ingen nyhet för Strindberg som redan 1875 diskuterade denna 
romanidé i ett brev till Siri von Essen: ”Ack om jag fick skriva Röda 
rummets historia – det skulle vara vår tids historia i sammandrag”.183 
Röda rummet var alltså ett medvetet försök att fånga en tidsanda 
och Victor Svanberg beskriver den som en roman tillkommen i en 
historisk brytpunkt där en ny samhällsordning håller på att växa 
fram. Den naturliga miljön för en sådan tidsskildring var naturligt-
vis den moderna staden vilket i sig var ett normbrott i den svenska 
litteraturen som av tradition föredragit landsbygdens skönhet och 
naturens harmoni framför stadens larm och smuts.184 Men det är 
ingen vacker värld han visar fram. Strindberg var en konsekvent 
modernitetskritiker med starka agrarromantiska tendenser och hans 
skildring av den moderna staden blir en bild av moderniteten och 
industrialismens skuggsidor.185

Eftersom denna nya samhällsordning ännu inte fått någon fast 
form skulle den framför allt manifesteras i den nihilistiska norm-
löshet som stadens konstnärsbohemer gjort till sin livshållning.186 

röda rummet – en konstnärsroman
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Konstnärernas utanförskap blev ett sätt att skildra en social struk-
tur i förändring och Per Arne Tjäder beskriver Röda rummet som 
”en konstnärsroman som ställer konstnärens samhälleliga roll i 
centrum”.187 I korthet skildrar Röda rummet hur den unge Arvid 
Falk lämnar sin tjänst som ämbetsman på ett statligt verk för att 
försöka livnära sig som fri skribent. Falks korta karriär som poet 
och journalist leder honom ut på en upptäcktsresa i 1870-talets 
Stockholm, men hans författarplaner grusas så småningom och efter 
att ha förlorat alla sina ideal håller han på att sluta som försupen 
skandalskribent. Några vänner räddar honom från den annalkande 
undergången och sedan han återvunnit sin kroppsliga och själsliga 
hälsa återvänder han till slut till ämbetsverket där han slår sig till ro 
och återupptar sin forna byråkratbana.

Ur ett internationellt perspektiv var inte detta något nytt. Det 
centrala temat där den unge, vanligtvis manlige, författaren slits 
mellan konsten och kapitalet och kämpar för att värna sin kultu-
rella integritet gentemot kommersialismens hantlangare, som främst 
personifieras av redaktörer och förläggare, känns igen från franska 
realister som Balzac och Zola. Även om Strindberg själv hävdade 
att han inte hade läst Förlorade illusioner uppvisar hans skildring av 
den unga författarens möte med pressen och förlagsbranschen stora 
likheter med Balzacs banbrytande roman.188 Men Förlorade illusio-
ner var bara en av otaliga konstnärsromaner som hade publicerats 
i Frankrike under de senaste decennierna och om Strindberg inte 
var bekant med just Förlorade illusioner så var han knappast främ-
mande för konstnärsromanen som genre. Litteraturvetaren Conny 
Svensson framhåller att Röda rummet tydligt knyter an till dessa 
genrekonventioner och i stor utsträckning följer konstnärsromanens 
klassiska mönster.189 Detta mönster kunde lika gärna appliceras på 
journalister och Jarlbrink lyfter fram Röda rummets berättelse om 
den unge idealistiske Arvid Falks möte med en cynisk verklighet 
som en formelberättelse som präglade många presskildringar från 
slutet av 1800-talet.190

I likhet med Förlorade illusioner och de flesta andra konstnärs-
romaner är Röda rummet också ett typiskt exempel på vad György 
Lukács kallar en desillusionsroman. Desillusionsromanen påmin-
ner om bildningsromanen i den bemärkelse att den unga idealis-
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tiska huvudpersonen rör sig genom olika samhällssfärer och får en 
inblick i olika sociala, politiska och kulturella miljöer. Men i takt 
med att han lär sig hur samhället fungerar tvingas han också ge 
upp sina forna ideal och illusioner och inse att alla institutioner 
som han möter är korrupta och att människorna omkring honom 
antingen är hycklare och bedragare eller välvilliga men maktlösa 
offer.191 Detta öde drabbar också Strindbergs hjälte Arvid Falk som 
halvvägs genom romanen resignerar inför vad han upplever som en 
hopplös verklighet:

Han känner sig gammal trött, likgiltig; han har sett in i alla dessa 
husmassor, som stå där nere; och det såg alltid ut på ett annat sätt 
än han trodde. Han har varit ute i världen och skådat människorna 
under månghanda förhållanden […] Han hade bevistat riksdagen, 
kyrkostämmor, bolagsstämmor, sammankomster för välgörande ända-
mål, polisransakningar, fester, begravningar, folkmöten […] Han 
hade därigenom fått en ensidig uppfattning av människan och kunde 
aldrig se henne utan som det lögnaktiga samhällsdjuret, vilket måste 
så vara, eftersom civilisationen förbjuder öppet krig.192

Det är inte lätt att vara konstnär i ett sådant samhälle och konst-
närsbohemernas miserabla tillvaro får här illustrera det oskarianska 
samhällets avigsidor och olyckliga existenser. I detta avseende skiljer 
sig romanens bild av författarens livsvillkor drastiskt från de före-
ställningar som artikuleras i lagstiftningen. Medan riksdagsdebatten 
utgår från att författaren har en självklar rätt till sina verk men att 
man kan diskutera hur lågt denna rätt sträcker sig tycks Strindberg 
mer eller mindre förutsätta att författaren helt saknar rättigheter. 
Här finns inga som helst föreställningar om litterär äganderätt utan 
relationen mellan författare och förläggare eller tidningsredaktörer 
består uteslutande i att författaren gör ett jobb eller säljer en text 
mot minimal ekonomisk ersättning och det tycks stå köparen fritt 
att förvalta denna text som han behagar. Strindberg ignorerar helt 
enkelt hela den upphovsrättsdiskurs som utvecklats under 1800-
talet. Att han skildrar författarens arbetsvillkor utan att över huvud 
låtsas om förekomsten av en litterär äganderätt beror knappast på 
att han inte kände till den nya lagen: som Jan Myrdal har påpekat 
var Strindberg väl bevandrad i tryckfrihetsförordningen och man 
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kan anta att han som yrkesförfattare också hade grundläggande 
kunskaper om upphovsrätt.193

Den uppenbara rättslöshet som Röda rummets författargestalter 
lever under beror kanske snarare på att Strindberg ansåg att upphovs-
rätten helt enkelt inte var relevant för den krets av marknadsförfat-
tare som han porträtterade. Som en ung skribent och yrkesförfattare 
i början av sin bana hade Strindberg säkerligen en erfarenhet av 
de svenska författarnas ekonomiska och rättsliga omständigheter 
som få riksdagsledamöter delade. I detta avseende ger Röda rummet 
ett författarperspektiv, och ett underifrånperspektiv, på marknads-
författarnas reella arbetsvillkor i en tid när journalister fortfarande 
betraktades som outbildad arbetskraft som lätt kunde ersättas.194 
Få journalister lär ha varit i position att hävda de rättigheter som 
omtalas i den idealbild av verkligheten som lagstiftningen presente-
rar. Kontrasten mellan lagtextens och romanens bild av författarnas 
arbetsvillkor uttrycker således en diskrepans mellan lagens formella 
bestämmelser och de arbetsvillkor som en ung marknadsförfattare 
själv kunde vittna om.

Strindbergs relation till författarrättens kulturella inkarnation – 
den romantiska genigestalten – är mer tvetydig. Röda rummet kan 
läsas som ett avfärdande av den upphöjda och autonoma författar-
roll som Arvid Falk inledningsvis försöker axla bara för att inse att 
det inte finns utrymme för fria skapare i det moderna samhället. 
Verkligheten tycks således vederlägga föreställningen om det ska-
pande geniet. Också den självlärde filosofen och sanningssägaren 
Olle Montanus ifrågasätter den romantiska genialitetskulten i ett 
självmordsbrev som bildar ett slags bokslut över hela romanen:

Att göra skillnad på snillen och talanger, att sätta snillet som en ny 
egenskap är dumt, ty då måste man också tro på den särskilda uppen-
barelsen. Den störste konstnären har fått vissa anlag till en teknisk 
färdighet; utan övning dö dessa; därför har någon sagt att snille är 
flit; det går an att säga, det liksom så mycket annat som är sant till en 
fjärdedel; kommer bildning till […], och ett gott förstånd, så framstår 
snillet som produkten av en hel serie gynnsamma omständigheter.195

Olles ord låter nästan som en tillbakagång till Leopolds och klas-
sicisternas förromantiska konstsyn. Samtidigt kan man förhålla sig 
lite avvaktande till detta synbara förkastande av snillet. I likhet med 
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de flesta andra stora realister framstår Strindbergs cynismer ofta som 
uttryck för en romantikers illa dolda besvikelser. Att den råa verklig-
heten förskjuter den fria konstnären är knappast något idealtillstånd 
och när Olle förlorar tron på att han med konstens och filosofins 
hjälp kan skildra en högre idévärld väljer han också att ta sitt liv. 
Det är med andra ord möjligt att läsa Strindbergs förkastande av 
det autonoma geniet som en kritik mot den samtida offentlighetens 
bristande förståelse för fria konstnärer snarare än som en estetisk 
programförklaring.

Kapital, kultur och offentlighet
Men vad är det då som grusar Arvid Falks illusioner så grundligt 
att han till slut ger upp sina författardrömmar för att återvända 
till ämbetsverket? Falk passerar genom många skiftande samhälls-
sfärer på sin väg mot illusionslöshet, och Röda rummet utvecklas 
efter hand till en mer eller mindre systematisk kartläggning av ett 
antal olika sociala miljöer i 1870-talets Sverige. Victor Svanberg 
påpekar att persongalleriet nästan uteslutande består av bohemer, 
ämbetsmän och affärsmän, och dessa rör sin i huvudsak i politikens, 
näringslivets, kulturens och tidningsvärldens sfär.196 Att romanen 
utspelar sig i miljöer som är emblematiska för det moderna sam-
hället och konstitutiva för den borgerliga offentligheten gör Röda 
rummet till något av en kartläggning av 1870-talets offentlighet. En 
kartläggning som också har implikationer för synen på det sena 
1800-talets upphovsrättsdiskurs.

Det första läsaren möter, efter den inledande vyn över Stockholm, 
är ett satiriskt lustmord på en förvuxen och förslöad statsbyråkrati: 
ett vanligt motiv i det sena 1800-talets litteratur där den lata och 
ineffektiva ämbetsmannen var en ständigt återkommande nidge-
stalt.197 Men Strindberg kritiserar inte bara den statliga byråkratin 
utan också det politiska etablissemanget: inte bara lata ämbetsmän 
utan också korrupta och egennyttiga riksdagsledamöter utgör en 
viktig del av romanens persongalleri. När Arvid Falk som nybliven 
journalist för första gången tar plats på Andra kammarens referent-
läktare gör han det i tron att det är här som ”det fria ordets män 
skulle åhöra huru landets heligaste intressen diskuterades av dess 
värdigaste medlemmar”.198 Snart tvingas han dock inse att riks-

kapital, kultur och offentlighet



180 4. upphovsrätten och offentligheten: 1877 års upphovsrättslag

dagen framför allt är ett forum där ledamöterna intrigerar för att 
tillvarata sina egna intressen. Och när han så småningom närmar 
sig den utomparlamentariska arbetarrörelsen – här representerad 
av arbetarföreningen Nordstjernan – finner han att den redan har 
infiltrerats och underordnats arbetsgivarnas intressen.199 Svanberg 
relaterar bokens uppgivna stämning till den besvikelsen över att 1865 
års representationsreform inte hade infriat de högt ställda förhopp-
ningar som bredde ut sig i liberala kretsar under 1870-talet.200 Att 
Strindberg delade denna skepsis bekräftas också i Olle Montanus 
avskedsbrev där han konstaterar att rikets olyckliga tillstånd till stor 
del beror på 1865 års misslyckade representationsreform:

den ohyggliga reaktion som inträtt efter 1865, förhoppningarnes 
dödsår, har verkat demoraliserande på det nya släkte som vuxit upp. 
Större likgiltighet för det allmänna, större egoism, större irreligiositet 
har man inte sett på långa tider i historien. Det stormar ute i världen 
och folken ryta av harm mot förtrycket, men här i landet firar man 
bara jubelfester.201

Men om Strindbergs satir över den ineffektive byråkraten utgjorde 
ett sedan länge etablerat motiv var hans nedgörande porträtt av 
korrupta affärsmän ett nytt inslag i svensk litteratur där den driftige 
affärsmannen, enligt Victor Svanberg, ofta fått stå som en idealiserat 
motsats till den handlingsförlamade byråkraten.202 Martin Kylham-
mar pekar på hur affärsmannen, som under mitten av 1800-talet i 
stor utsträckning skildrats som en progressiv gestalt, plötslig för-
vandlades till en skurk under 1880-talet.203 Röda rummet var något 
av ett startskott för denna perspektivförskjutning och Strindbergs 
nidbild av den girige kapitalisten skulle snart förvandlades till en 
genrekonvention i den svenska litteraturen.204 En nidbild som i stor 
utsträckning utgick från Strindbergs egna olyckliga erfarenheter av 
1870-talets spekulationsekonomi: hans konkurs 1879 var en direkt 
konsekvens av misslyckade affärer med fonder och skuldväxlar.205

Redan i andra kapitlet, direkt efter angreppet på de lata statsbyrå-
kraterna, får läsaren stifta bekantskap med den nya tidens affärsman 
i brodern Nicolaus Falks gestalt. Denne avslöjar sig omedelbart som 
en girig, råbarkad, obildad men bakslug och helt igenom oärlig 
buffel som inte drar sig för att lura sin yngre bror på farsarvet. Mot-
sättningen mellan de två bröderna är i det närmaste emblematisk: 
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om den äldre är en cynisk egoist som bara intresserar sig för pengar 
är den yngre en naiv idealist som förkastar världsliga rikedomar för 
högre konstnärliga och moraliska värden. I detta avseende framstår 
bröderna Falk som ett konkret exempel på Bourdieus tes om att 
andra hälften av 1800-talet präglades av en motsättning mellan en 
ny generation av obildade och antiintellektuella borgare och den 
krets av intellektuella och kulturella avantgardister som tvingades 
underkasta sig denna nya kapitalstarka borgarklass.206

Röda rummet är till stor del en skildring av hur kapitalet kolo-
nialiserar kulturen. Efter att ha avvikit från ämbetsmannabanan 
bestämmer sig Falk för att i stället viga sitt liv åt litteraturen. Om 
Falk inte gör sig några illusioner om politiken och näringslivet sätter 
han inledningsvis betydligt större hopp till kulturen. Men de kultur-
institutioner han stiftar bekantskap med visar sig också vara styrda 
av krassa kapitalister. För teaterdirektören är den lilla landsortstea-
tern Phoenix exempelvis bara en rörelse som han driver vid sidan av 
sin tändsticksfabrik.207 Att de nedgångna teatern Phoenix och den 
journalistiskt fördärvade tidningen Gråkappan dessutom definieras 
som just ”teateraktiebolag” respektive ”tidningsaktiebolag” antyder 
att aktiebolagsformen från 1848, som annars brukar betraktas som 
en bidragande orsak till den starka ekonomiska utvecklingen under 
1860- och 70-talet, här förknippas med kapitalismens fördärvliga 
inverkan på samhället och kulturen.208 Den kulturella sfären under-
kastelse under näringslivets hänsynslösa affärsmän syns inte minst 
på litteraturens område. Här får kapitalets exploatering av arbetarna 
en direkt kulturell motsvarighet i förläggaren Smiths utnyttjande av 
svältande skribenter som Falk och hans depraverade kollega Struve. 
Precis som hos Balzac skildras förläggaren som en girig slavdrivare 
som får personifiera kommersialismens skadeverkningar.

När Falk till slut får jobb som journalist visar sig tidningsvärl-
den vara den värsta rövarkulan av dem alla. Detta kommer inte 
som någon överraskning: redan i första mötet med Smith skryter 
denne skamlöst med hur han framgångsrikt lanserat en undermå-
lig roman med hjälp av sitt stall av tjänstvilliga tidningsredaktörer 
och recensenter.209 Likheterna med den bild av dagspressen som ett 
propagandaforum för ekonomiska och politisk intressen som man 
möter i Förlorade illusioner är slående. Pressen blir här ett verktyg 
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som den inflytelserika förläggaren kan tillgripa för att kontrollera 
bokmarknaden och den läsande allmänheten. Smiths makt över 
pressen består i grund och botten i att han har ägarintressen i olika 
tidningar och det framstår som att det som hindrar pressen från 
att leva upp till journalismens högt ställda ideal framför allt är att 
tidningarna organiseras som vinstdrivande bolag som i första hand 
förväntas tillgodose ägarnas affärsintressen. Kandidat Borg, roma-
nens cyniske sanningssägare, avfärdar också pressen som en rent 
kommersiell vindflöjel: ”Vad pressen beträffar – […] I allmänhet har 
den konstituerat sig som affär, det vill säga den följer majoriteten 
åsikter för dagen, och majoriteten, det vill säga de flesta prenume-
ranterna, är reaktionära”.210

Denna brist på journalistiska ideal visar sig inte minst i bilden av 
tidningen Gråkappan, där Smith för övrigt äger 50 aktier. Gråkappan 
beskrivs genomgående som en opportunist: ett tidningsaktiebolag 
som ”blivit fött och uppfött under liberala konjunkturer” men som 
snabbt bytt åsikter när opinionen svängt åt det konservativa hållet.211 
Detta var en knappt förtäckt anspelning på Aftonbladets som gradvis 
övergivit sina gamla liberala ideal. Men Strindberg nöjde sig inte 
med att förlöjliga tidningen i allmänna ordalag, han gjorde också 
ett mer eller mindre öppet utfall mot dess chefredaktör. När Grå-
kappans gamla redaktör som beskrivs som en ”ärans man” avgår i 
protest mot ledningens nya konservativa linje inleds en omsorgsfull 
rekryteringsprocess och Strindberg beskriver ledningens policy och 
dess förväntningar på den nya redaktören i dräpande ordalag:

Enligt bolagets nya program skulle han äga följande kvalifikationer: 
han skulle först åtnjuta odelat förtroende som medborgare, tillhöra 
ämbetsklassen, äga en titel […] äga ett respektabelt utseende, så att 
han kunde visas vid fester och andra offentliga nöjen; han skulle vara 
osjälvständig, liten smula dum, emedan bolaget visste att den sanna 
dumheten alltid åtföljes av konservatism i tankesätt och därjämte en 
viss grad bakslughet som känner förmäns önskningar i luften[…]; 
han skulle tillika vara halvgammal, emedan man lättare skulle kunna 
styra honom, och gift, emedan bolaget, som bestod av affärsmän, sett 
att gifta drängar uppföra sig bättre än ogifta.212

Gråkappan får också en redaktör som mer än väl uppfyller alla dessa 
krav och som Strindberg fortsättningsvis ägnar ett par sidor åt att 
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lustmörda i en skoningslös karaktärsskildring. I själva verket syf-
tade detta på Aftonbladets redaktörsbyte 1876 när den liberale riks-
dagsmannen och tidningsmakaren S.A. Hedin avgick i protest mot 
tidningens högervridning. Hedin ersattes av Gödecke som hade 
det uttalade uppdraget att dra tidningen ännu längre åt höger. När 
Strindberg färdigställde Röda rummet hade denne just efterträtts av 
Spilhammar som skulle fullfölja Gödeckes konservativa reformar-
bete.213

Aftonbladets/Gråkappans förfall framstår som representativt för 
den svenska pressen i allmänhet och i stort sett alla tidningar, från 
konservativa till socialistiska, beskrivs som mer eller mindre kor-
rupta. På det hela taget är Röda rummet således en uppgörelse med 
en dagspress som gärna tar till moraliska brösttoner men som väldigt 
sällan lever upp till sin egen självbild. Denna kritik mot journalisti-
ken är ett centralt inslag i romanen och Johan Jarlbrink lyfter fram 
Röda rummet som något av en stridsskrift mot pressens förfall:

Det är fullt rimligt att läsa Röda rummet som ett debattinlägg där 
pressen kritiseras genom att etablerade nidbilder av tidningsmän 
plockas fram, men där kritiken formuleras utifrån en lika etablerad 
föreställning om hur pressen borde fungera. Strindberg delade uppen-
barligen den gängse historieskrivningens skildring av 1820- 30 och 
40-talens publicistiska hjältar – men att se 1870-talets tidningsetablis-
semang i Publicistklubben som deras efterföljare tycks han ha varit 
ytterst tveksam till.214

Strindbergs syn på den borgerliga offentligheten påminner om 
Mellbergs såtillvida att han inte förkastar dess ideal men beklagar att 
den frihetliga, liberala och idealistiska offentlighet som utvecklades 
under 1830- och 40-talet så snart skulle förfalla till ett konservativt, 
kapitalistiskt etablissemang.

Falks illusioner går alltså förlorade när han inser att alla de for-
mella och informella institutioner som ska företräda offentligheten 
– riksdagen, konsten och den fria pressen – i själva verket är under-
ställda kapitalet. Iden om det offentliga och det privata som två 
motställda poler framstår som en vanföreställning eftersom offent-
lighetens hörnstenar i praktiken är underställda enskilda affärsmäns 
privata intressen. I förlängningen är detta också ett angrepp på upp-
hovsrättsdiskursen eftersom det ifrågasätter den balansgång mellan 
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författarens och allmänhets intressen som är en moralism grundpe-
lare i 1800-talets upphovsrättsdebatt.

Röda rummet som desillusionsroman
Röda rummet ger en mörkare bild av Sveriges sociala och kulturella 
tillstånd än man finner i den liberala pressideologin eller i den bor-
gerliga offentlighetens självuppfattning. Samtidigt är det just den 
borgerliga offentlighetens grundpelare som Strindberg granskar i 
Röda rummet. Politiken, näringslivet, kulturen och den fria pressen 
är alla hörnstenar i den borgerliga offentligheten; hörnstenar som 
Strindberg inte drar sig för att mala söner. Det är alltså möjligt att 
läsa Röda rummet som en falsifiering av den borgerliga offentlighe-
tens grundpremiss: borgerskapets föreställning om att vara stommen 
i en ny kultur präglad av fri och rationell kommunikation.

När journalisternas bevakning av riksdagen skildras med skön-
skrivningen: ”de fria ordets män […] åhöra huru landets heligaste 
intressen diskuterades av dess värdigaste medlemmar” anknyter detta 
till den borgerliga offentlighetens föreställning om riksdagsdebatten 
och journalistiken som två parallella och till viss del sammanvävda 
delar av en fri och upplyst diskussion. I detta sammanhang präg-
las dock de vackra orden av en omisskännlig ironi eftersom Falk 
efterhand blir varse att varken riksdagen eller pressen är särskilt fri 
eller upplyst. Den stora representationsreformen har inte bidragit 
till någon folklig politisk delaktighet utan snarare uteslutit merpar-
ten av befolkningen ur det politiska medbestämmandet och Borg 
beskriver 1865 års reform som en konservativ tillbakagång: ”hela det 
efter 65 uppvuxna släktet, som icke är representerat, skall känna det 
förtvivlat, därför äro de också nihilister, dvs. de --- i allt ihop, eller 
finna de sin fördel vid att bli konservativa, ty att bli liberal på sådana 
villkor, det hör fan till”.215 Skildringen av pressen och inte minst av 
Aftonbladets förfall var i sin tur ett grundskott mot föreställningen 
om en fri journalistik. Både politikens och pressens utveckling vitt-
nar således om en liberal grundstötning och mot bakgrund av Borgs 
dom över det släkte som växt upp efter 1865 framstår August Falk 
som en representant för den nya desillusionerade generationen när 
han i slutet av romanen ansluter sig till konservatismen för sin egen 
bekvämlighets skull.



185

Strindbergs desillusionsroman handlar med andra ord inte bara 
om konstens eller kapitalets falska anspråk utan den mynnar ut 
i ett angrepp på tidsandan: en dekonstruktion av den borgerliga 
offentlighetsideologi som bildade en legitimitetsgrund för hela sam-
hällsordningen. Falks förlorade illusioner består i grund och botten 
i att han förlorar sin barnatro på att det finns en fri och upplyst 
offentlighet som är höjd över all vardaglig småsinthet där bildade 
människor kan förenas i en diskussion som ytterst syftar till att söka 
sanningen och förbättra samhället. När han tittar närmare på denna 
fria offentlighet finner han att den ingalunda styrs av några högre 
ideal utan av simpla ekonomiska intressen: bakom den borgerliga 
offentlighetens mask döljer sig kapitalets anlete, och redaktörernas 
och politikernas vackra ord om nationens väl och allmänhetens 
bästa är bara en täckmantel för girighet och egennytta.

Detta implicerar en dekonstruktion av föreställningen om det 
liberala, upplysta subjektet som bildar den borgerliga offentlighe-
tens privilegierade aktör. Inledningsvis är detta ideal en ledstjärna 
för den unge Arvid Falk som försöker personifiera liberalismens 
ideal om en upphöjd, autonom och objektiv medborgare som ser 
till samhällets väl framför sina egna intressen. Men ganska snart 
visar sig detta ideal ouppnåeligt för en ung man utan nämnvärt 
kapital och hungern tvingar honom att sälja sina tjänster och förse 
förläggaren Smith med arvoderade propagandatexter. Här gör sig de 
kroppsliga och materiella behoven påminda och punkterar illusio-
nen om liberalismens självständiga och okroppsliga subjekt. Efter 
hand ska han inse att inte heller de väletablerade samhällsmedbor-
garna agerar utifrån upphöjd oegennytta och omsorg om det all-
männa bästa. Man hänvisar gärna till allmänhetens väl men bakom 
detta förment objektiva perspektiv döljer sig alltid ett egenintresse. 
Den upplysta samhällsmedborgaren blir alltså bara en skengestalt 
som ger den girige borgaren en tunn fernissa av respektabilitet.

författaren, offentligheten och lagen
Röda rummets bild av 1870-talets Sverige framstår som en skön-
litterär illustration av Arne Melbergs tes om att den borgerliga 
offentligheten ”förvandlas från en kritisk social rörelse till en sam-
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hällsbevarande institution” under 1850-talet.216 Denna blixtbelysning 
av offentlighetens tillstånd under senare delen av seklet ställer 1877 
års upphovsrättsdebatt i ett nytt ljus. Strindbergs generalangrepp på 
1870-talets sociala, politiska och litterära system var ett avfärdande 
av den tro på en ”allmän upplysning” och ”rectifierade opinion” 
som bildat en legitimitetsgrund både för tryckfrihetslagstiftning-
ens och för upphovsrättens utveckling mellan 1810 och 1877. Lagen 
angående eganderätt till skrift var slutpunkten på denna utveckling 
och en utpräglad produkt av den borgerliga offentlighetens utveck-
ling. Ett angrepp på den borgerliga offentlighetens ideal innebar 
således ett ifrågasättande av den ideologiska grunden för 1877 års 
lagstiftning och riksdagsdebatt.

Strindbergs roman var också ett avfärdande av tron på riksda-
gen som ett forum där man i upplyst anda omutligt arbetade för 
allmänhetens väl. Samtidigt behandlade den delvis samma frågor 
om författarskap och den skapande människans arbetsvillkor som 
1877 års upphovsrättsdebatt. Om man läser Röda rummet som en 
intertext till riksdagsdebatten kring Lagen angående eganderätt till 
skrift finner man snart att de båda, för att parafrasera Borg, disku-
terade hur litteraturen ”konstituerar sig som affär”. Att det skrivna 
ordet under 1800-talet utvecklats till en handelsvara var inte bara ett 
centralt tema i Strindbergs roman utan också en avgörande orsak 
bakom 1877 års lagstiftning som till stor del handlade om att reglera 
hanteringen av litteratur som handelsvara.

Den näringspolitiska frågan var också ett viktigt inslag i riksdags-
debatten som ofta uppehöll sig vid lagstiftningens handelsrättsliga 
aspekter. Däremot artikulerade riksdagsdebatten aldrig relationen 
mellan näringslivet och offentlighetsidealet vilket var ett av Strind-
bergs viktigaste teman. Strindberg visade gång på gång hur alla 
hänvisningar till nationens väl och allmänhetens bästa egentligen 
bara dolde materiella intressen vilket mycket väl låter sig överföras 
på upphovsrättsdebatten där huvudfrågan – översättarrätten – hade 
en uppenbar ekonomisk betydelse för förläggarna. Att denna fråga 
i slutändan skulle avgöras till deras fördel, med utgångspunkt i en 
serie argument som de själva hade introducerat i debatten, antyder 
att det fanns en asymmetri mellan författarnas och förläggarnas till-
träde till den borgerliga offentligheten och därmed också till den 



187

beslutsfattande makten som ganska väl motsvarar Strindbergs skild-
ring av 1870-talets litterära system.

Röda rummet kan läsas som en parodi på den borgerliga offent-
lighetens självbild, och därmed också på riksdagsdebatten i allmän-
het och upphovsrättsdebatten i synnerhet. Den mest fundamentala 
intertextuella relationen mellan August Strindbergs roman från 1879 
och 1877 års riksdagsdebatt består i att Röda rummet ifrågasätter den 
borgerliga offentlighetens och den parlamentariska debattens reto-
rik och de anspråk på representativitet och objektivitet som denna 
utgår från. En mer specifik relation mellan lagen och litteraturen är 
att både Röda rummet och 1877 års upphovsrättsdebatt kretsar kring 
författarens och offentlighetens roll i 1870-talets Sverige. När pola-
riseringen mellan privat och offentligt, som fick ett mer specifikt 
uttryck i motsättningen mellan konstnär och publik, etableras som 
en central motsättning i 1800-talets upphovsrättsdiskurs utkristal-
liserades offentligheten och författaren som diskursens värdeladdade 
fixpunkter. Att dessa två begrepp, som fick något av en okränkbar 
status i upphovsrättsdiskursen, i det närmaste parodierades i Röda 
rummet antyder att tidens unga författare kanske inte alltid upp-
levde författarens rätt och den bildade allmänhetens intressen som 
lika helgade som den politiska debatten gav sken av.

författaren, offentligheten och lagen
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Författaren i reproduktionsåldern: 
1919 års upphovsrättslag

Även i den mest fulländade reproduktion bortfaller ett moment: 
konstverkets Här och Nu, dess unika existens på den plats där det 
befinner sig. […] Man kan sammanfatta det som här faller bort i 
begreppet aura och säga: vad som blir lidande i den tekniska repro-
ducerbarhetens era, det är konstverkets aura.

Walter Benjamin
Konstverket i reproduktionsåldern1

Thomas Thorild och August Strindberg inramar den svenska upp-
hovsrättens utveckling från en undanskymd idé i 1810 års tryck-
frihetsförordning till en självständigt och ständigt expanderande 
lagstiftning i ett modernt rättssystem. De är två ovanligt tydliga 
inkarnationer av den geniala författarrollen som inte bara bildade 
en ideologisk grund för 1800-talets upphovsrättsdiskurs utan också 
bestått som en kulturell fixpunkt långt efter så väl romantikens som 
August Strindbergs död. Arvet från 1800-talet är alltså avgörande 
för rättens och kulturens utveckling under 1900-talet: ett decen-
nium när nedärvda idéer om författargeniets roll och rättigheter 
som ursprungligen formulerats i romantikens tidsålder skulle til-
lämpas i en helt ny era.

Både den kulturella och den juridiska kontexten skulle förändras 
radikalt mellan 1877 och 1919: om rättsutvecklingen präglades av en 
stegrande internationalisering som Sverige inte längre kunde fjärma 
sig från kom det kulturella landskapet att omformas av medietekno-
logiska genombrott som gjorde det möjligt att lagra ljud och rörliga 
bilder. Grammofonen och filmen var ursprungligen 1800-talsupp-
finningar som skulle få sina stora publika genombrott under 1900-
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talets första decennier. Redan på 1890-talet förekom sporadiska 
filmvisningar arrangerade av kringresande filmförevisare och filmen 
blev ett mycket uppskattat och uppmärksammat inslag i 1897 års 
Stockholmsutställning där besökarna under några månader kunde 
besöka en tillfälligt biografsalong. Men det var först några år in på 
1900-talet som man började grunda permanenta biografer.2 Dessa 
skulle dock spridas snabbt: om Sverige hade ungefär 200 biografer 
1911 uppgick de till drygt 700 redan 1919. Antalet besökare antas 
ha tredubblats under 1910-talet för att till slut närma sig 40 miljo-
ner 1920.3 En stor del av biograferna låg naturligtvis i huvudstaden 
som inte bara var en av världens teatertätaste städer utan också var 
osedvanligt rik på biografer: redan 1910 hade Stockholm mellan 30 
och 40 biografer.4

Under 1900-talets första decennier gick Sverige tillsammans 
med resten av västvärlden in i vad som har kallats reproduktionsål-
dern. När Walter Benjamin myntade begreppet i sin klassiska essä 
Konstverket i reproduktionsåldern från 1936 föreställde han sig att 
det moderna samhället hade uppnått en ny kulturell ordning i och 
med att den fotografiska och fonografiska tekniken möjliggjorde ett 
mångfaldigande och spridande av konst och kultur i en aldrig tidi-
gare skådad omfattning. Till skillnad från Adorno, som avfärdade 
den nya kulturindustrin som ett kapitalistiskt maktmedel, betrak-
tade Benjamin sin tids medieexplosion som ett politiskt genom-
brott. Han föreställde sig att de nya medierna skulle göra de breda 
folklagren delaktiga i kulturen och att alla medborgare i framtiden 
skulle ha både rätt och möjlighet att ta sin plats framför kameran, 
vilket gjorde filmen till ett potentiellt medel för arbetarklassens fri-
görelse. Detta innebar ett brott med den kategoriska polariseringen 
mellan avsändare och mottagare som präglade Adornos tänkande. 
Benjamin framhöll att pressens utbredning och uppsvinget för ama-
törskribenter under senare delen av 1800-talet hade gjort fler män-
niskor än någonsin delaktiga i den litterära produktionen, vilket 
innebar att ”distinktionen mellan författare och publik” nu var ”på 
väg att förlora sin principiella karaktär”.5 Här föregrep han Roland 
Barthes tes om att läsarens födelse måste ske på bekostnad av förfat-
tarens död och hans hyllande av masskulturen kunde ibland få näst 
intill profetiska undertoner:
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Massan är den stöpform ur vilken i våra dagar alla invanda förhåll-
ningssätt gentemot konstverk uppstår i ny gestalt. Kvantiteten har 
slagit över i kvalitet: den ofantligt mycket större massan av delaktiga 
har frambragt ett annat slag av delaktighet. Betraktaren får inte låta 
sig förvillas av att denna delaktighet till en början tar sig uttryck som 
kan te sig tvivelaktiga.6

Benjamins vision om det framväxande massamhället kontrasterar 
skarpt mot 1800-talets borgerliga offentlighet och dess ideal om en 
fri och allmän diskussion som i praktiken bara stod öppen för en 
begränsad skara inom samhällets övre skikt. Men i den mån en 
progressiv borgerlig offentlighet någonsin existerat så hade den, i 
alla fall enligt August Strindberg och Arne Melberg, redan förfal-
lit till simpel egoism och elitism under senare delen av 1800-talet. 
Habermas själv menade att offentligheten förändrades under tidi-
gare delen av 1900-talet. När den expanderande socialstaten tog 
ett allt större ansvar för angelägenheter som tidigare tillhört den 
privata sektorn raserades gränsen mellan det statliga och det pri-
vata området. I och med den representativa parlamentarismens 
genombrott förlorade staten dessutom sin autonomi och blev en 
mötesplats för olika samhällsgruppers privata intressen som allt mer 
ersatte ett särskilt statsintresse. Detta var första steget mot offentlig-
hetens slutgiltiga förfall. I efterkrigstidens starkt massmedialiserade 
samhälle förvandlades den resonerande borgerliga offentligheten så 
småningom till en konsumerande ”plebiscitär offentlighet” där den 
allmänna opinionen inte längre växte fram ur i en allmän diskussion 
utan formades av massmediernas enkelriktade påverkan.7

Habermas historieskrivning är diskutabel och många har före-
brått honom för att han helt förbiser arbetarklassens olika offentlig-
heter. I efterhand har han också själv medgett att det är missvisande 
att prata om en enhetlig offentlighet: att man måste räkna med 
flera samexisterande och konkurrerande offentliga sfärer och beakta 
kommunikationsprocesser som uteslutits ur den dominanta offent-
ligheten.8 Detta är i första hand ett erkännande av den så kallade 
plebejiska offentligheten som uppstod parallellt med den borgerliga 
offentligheten, i stor utsträckning som en konsekvens av att den 
sistnämnda uteslöt de lägre samhällsklasserna.9 Genom sin exklusi-
vitet bidrog den borgerliga offentligheten med andra ord redan från 
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192 5. författaren i reproduktionsåldern: 1919 års upphovrättslag

början till en pluralisering av den offentliga sfären och uppkom-
sten av alternativa motoffentligheter som skulle borga för en kraftig 
demokratisk omvälvning av de europeiska staterna under 1900-talets 
första decennier. Här föddes således 1900-talets massamhälle där 
såväl politik som kultur blev en angelägenhet för ett bredare befolk-
ningslager långt utanför det gamla borgerskapets begränsade krets. 
Filmen blev den nya tidens massmedium som kunde svara mot 
den växande industriarbetarklassens behov av underhållning och 
den skulle enligt Leif Furhammar inledningsvis formas starkt av 
industrialiseringen och arbetarklassens ekonomiska och kulturella 
utveckling.10 Frågan är hur detta påverkade synen på konstens och 
det skapande geniets unicitet.

Original och kopia i det nya medielandskapet
Benjamin menade att de nya reproduktionsteknikerna inte bara 
spred existerande konstformer till en bredare publik utan att de 
hade en långt mer omvälvande förmåga att omdefiniera konstens 
grundläggande existensvillkor. När konsten trädde in i reproduk-
tionsåldern befriades den från den gamla uttjänta originalitetsi-
deologin: från den föreställning om konstverkets och konstnärens 
unikum som tidigare behärskat konstvärlden. Detta innebar att 
verkets sakrala aura fördrevs och att konstverket i reproduktions-
åldern inte längre betraktades som ett unikt kultobjekt vars auten-
ticitet grundades i att det bara existerade Här och Nu, på en specifik 
plats i ett specifikt ögonblick.11 Om reproduktionsålderns inträde 
medförde en upplösning av konstverkets aura innebar det också ett 
förkastande av den snart 200-åriga genialitetsideologin. Benjamin 
konstaterade redan inledningsvis att traditionella begrepp ”som ska-
parkraft och genialitet, evighetsvärde och hemlighet” måste sättas 
ur spel eftersom de ”leder till en bearbetning av faktamaterial i fas-
cistisk anda”.12 I detta avseende delade han med andra ord Barthes 
och Foucaults syn på begrepp som Författare, Verk, Genialitet och 
Skapande som en del av maktens tekniker för att reglera hur texter 
tolkas och brukas.

Den berömda tesen om auraförlusten är ett av de mest omdisku-
terade inslagen i Benjamins tänkande. Men redan det stjärnsystem 
som utvecklades i 1910-talets Hollywood, där filmstjärnornas kult-
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status blev en viktig och omsorgsfullt odlad ekonomisk resurs, tycks 
vederlägga alla föreställningar om att mediet skulle försvaga origi-
nalets unika status.13 Benjamin såg själv stjärnkulten som ett sätt 
för den kapitalistiska filmindustrins att på artificiell väg konservera 
”personlighetens magi” som en kompensation för auraförlusten.14 
Rosemary Coombes frågar sig om inte detta öppnar för möjlighe-
ten att se stjärnkulten som en masskulturell personifiering av den 
konstnärliga auran.15 Celia Lury framhåller i sin tur att stjärnkulten 
kan betraktas som en kulturindustriell transformation av författar-
funktionen: ”the star-function can be seen as a transformation of 
the author-function in the later stages of corporate production for a 
market in that the imprint of the star acts as a means of linking the 
signs of creative labour with the exhibition value of the work pro-
duced”.16 Kulturindustrins osvikliga förmåga att exploatera kändis-
skapets lockelse pekat på att reproduktionstekniken snarare befäster 
dikotomin mellan original och kopia och stärker originalets aura. 
Reproduktionen tycks alltså närmast bekräfta originalets status och 
förlagan blir bara allt mer ouppnåelig när den efterbildas en masse, 
oavsett om det rör sig om Mona Lisa eller om Madonna.

På de visuella konsternas område har originalitetskulten fluktu-
erat under 1900-talets gång, men inte heller där har reproduktions-
tekniken utgjort något substantiellt hot mot originalets ställning. 
I en banbrytande artikel från 1985, ”The Originality of the Avant-
Garde and Other Modernist Myths”, gör Rosalind Krauss upp 
med modernismens fixering vid originalitet och genialitet. Hon 
framhåller att även de moderna konstnärer som arbetar med starkt 
reproducerbara medier, som grafik och fotografi, utvecklar olika sätt 
att skapa konstnärliga original. Genom att bara trycka begränsade 
upplagor och tydligt markera förstaupplagans status inskränker de 
verkets reproducerbarhet för att på så sätt upprätthålla en aura av 
originalet som egentligen inte borde ha någon plats i reproduktions-
åldern.17 Lury är inne på samma spår när hon pekar ut författar-
funktionen som en mekanism för att skapa en artificiell exklusivitet 
inom den konstnärliga produktion som vänder sig till en kulturell 
eliten.18

Konstruktionen av originalitet blir tydligast om man tittar på 
marknaden för popkonst. Även om popkonstnärer ofta motsätter 

original och kopia i det nya medielandskapet



194 5. författaren i reproduktionsåldern: 1919 års upphovrättslag

sig alla distinktioner original och kopior inordnas i praktiken också 
deras verk i konstinstitutionernas originalitetsdiskurs där man gör 
en avgrundsdjup skillnad mellan Andy Warhols signerade och num-
rerade silkscreentryck och som hänger på museerna och de tryckta 
reproduktioner man kan köpa i varuhus och ramaffärer. Att pop-
konstens estetiska program inte påverkat verkets aura bekräftades 
också av skandalen kring Moderna Museets Brilloboxar: 2007 visade 
det sig att Moderna Museet låtit tillverka ett antal identiska kopior 
av Andy Warhols Brilloboxar som cirkulerat som originalverk på 
konstmarknaden innan The Andy Warhol Art Authentication Board i 
New York dömde ut dem som värdelösa kopior.19

Originalitetsfetischismen och författarkulten är alltså lika levande 
inom modernismen som inom romantiken. Perry Anderson utnäm-
ner till och med modernismen och det modernas eran till det ”unika 
geniets” tid:

Detta var en skarpt avgränsad värld vars gränser stakades ut genom 
manifestets instrument: deklarationen om en estetisk identitet som 
inte bara var speciell för avantgardet utan som också på ett mer indi-
rekt och sublimerat sätt utmärkte författare som Proust eller Eliot – 
deklarationer som skilde konstnärens utvalda mark från de obebyggda 
områdena där bortom.20

Också Bourdieu utgår från att författarens status som en autonom 
och genial skapare stärktes i takt med att föreställningen om den 
rena estetiken bredde ut sig mot slutet av 1800-talet, en estetik som 
fann sin mest monumentala form under modernismen.21 Att rea-
listen och modernisten Strindberg så tydligt kunde axla genirollen 
visar att denna inte längre var en romantisk angelägenhet utan och 
geniet skulle bibehålla en lika central position i den moderna lit-
teraturen. Åren kring 1900 var i mångt och mycket en kulmen på 
genikulten och Ulf Olsson tillskriver geniet rollen som en ny anti-
borgerlig gudomlighet i en tid när moderniteten och teknologin 
detroniserat religionen och de traditionella hierarkierna.22

Både originalitetskulten och det skapande geniet skulle således 
överleva reproduktionsålderns genombrott. Samtidigt var genirol-
len ursprungligen knuten till ett liberalt, borgerligt subjekt från det 
föregående seklet som, enligt Carys J. Graig, bildat en prototyp 
för den upphovsmannagestalt som utmejslades i 1800-talets upp-
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hovsrättsdiskurs.23 I detta kapitel tittar jag närmare på hur de nya 
kulturella villkor som etablerades under 1900-talet påverkade den 
kulturella konstruktionen av skapargestalten och den upphovsrätts-
diskurs vars officiella syfte var att tillvarata dennes intressen. Detta 
leder fram till en analys av 1919 års Lag om rätt till litterära och 
musikaliska verk som relateras till ett par intertexter från filmens 
värld: Mauritz Stillers filmatiseringar av Selma Lagerlöfs romaner En 
Herrgårdssägen och Gösta Berlings Saga. Jag har valt att fokusera på 
dessa eftersom de belyser centrala frågor om kreativitet och konst-
närsgestaltens roll samtidigt som de i praktiken ställde vissa centrala 
frågor om författarens och filmskaparens ideella och ekonomiska 
rättigheter på sin spets. Men innan jag tar mig an de kulturella 
intertexterna börjar jag med att kartlägga periodens upphovsrätts-
utveckling mot bakgrund av det tidiga 1900-talets nya kulturella, 
medieteknologiska och politiska villkor.

upphovsrättens internationalisering 1877–1919
De decennier som förflöt mellan 1877 och 1919 års upphovsrätts-
lagstiftningar skulle medföra stora förändringar på upphovsrättens 
område, såväl nationellt som internationellt. Den upphovsrättslag 
som antogs 1877 erbjöd ett högst begränsat översättarskydd och i 
praktiken kunde förläggarna fortsätta att publicera översatt littera-
tur utan att betala någon som helst ersättning till originalverkens 
skapare. Detta skulle bli en allt mer infekterad tvistefråga under 
kommande decennier. Förläggarna gladdes naturligtvis åt de låga 
utgivningskostnaderna för utländska verk, men de svenska förfat-
tarna var mindre förtjusta. Inte nog med att marknaden för skönlit-
teratur översköljdes med billig utländsk litteratur som konkurrerade 
ut de inhemska författarna – eftersom rätten till fri översättning var 
ömsesidig fick svenska författare i regel inte heller några honorar 
när de översattes till andra språk. De svenska författarnas rättig-
heter förbättrades marginellt 1883 när det införde ett femårigt skydd 
för utomskandinaviska översättningar av svensk litteratur. Denna 
bestämmelse var dock ganska tandlös eftersom den förutsatte att 
författaren på titelbladet förbehöll sig översättningsrätten till varje 
enskilt språk och sedan utnyttjade denna rätt inom tre år.24

upphovsrättens internationalisering 1877–1919
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Under senare delen av 1800-talet hamnade översättningsfrågan på 
den kulturpolitiska dagordningen också i övriga Europa. Tidigare 
hade översättningar reglerats genom bilaterala avtal mellan olika 
länder vilket gav skönlitterära importnationer som Sverige goda 
möjligheter att undandra sig upphovsrättsliga skyldigheter gentemot 
utländska författare. Det var bland annat för att stävja denna oreg-
lerade översättningsmarknad som man 1886 grundade Bernkonven-
tionen. Detta var i stor utsträckning ett författarinitiativ. I samband 
med världsutställningen i Paris 1878 hade ett antal författare slutit sig 
samman i en internationell författarförening: Association Littéraire 
et Artistique Internationale (ALAI). Organisationens övergripande 
målsättning var att tillvarata författarnas intressen och under den 
imposanta författarikonen och hängivna upphovsrättsförespråkaren 
Victor Hugos ledning identifierades kampen mot bokpiraterna som 
organisationens viktigaste uppgift. ALAI etablerade sig snabbt som 
en inflytelserik lobbygrupp för en stärkt och internationellt samord-
nad upphovsrätt och var en pådrivande aktör bakom Bernkonven-
tionens slutgiltiga upprättande den 9 september 1886.25

Bernkonventionen blev världens första multilaterala upphovs-
rättskonvention, med syfte att samla ett antal medlemsstater i en 
”union för skydd av författares och konstnärers rättigheter med 
avseende å sina litterära och konstnärliga verk”.26 Bernkonventionen 
ställde vissa upphovsrättsliga minimikrav som varje medlemsland 
måste uppfylla, bland annat fastslog den enhetliga internationella 
riktlinjer för hur rätten till översättningar skulle regleras. Sverige 
deltog aktivt vid de förberedande konferenserna 1884 och 1885 och 
de svenska och norska delegaterna flaggade redan i förväg för att 
ett obegränsat översättarskydd där översatta verk likställdes med 
inhemska skulle göra det svårt för de skandinaviska länderna att 
ratificera konventionen. Invändningarna fick genomslag och 1886 
års konvention skulle inte heller innefatta något så långtgående 
översättarskydd, men Sverige valde likafullt att ställa sig utanför.27 
Eftersom den antagna konventionen föreskrev ett tioårigt, villkors-
löst upphovsrättsskydd för översättningar stod den ändå i konflikt 
med 1883 års svenska lag angående äganderätt till skrift och de 
svenska lagstiftarna var ännu inte beredda att göra sådana ingrepp i 
den nationella lagstiftningen.28
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En anslutning till Bernkonventionen stod dock högt på dagord-
ningen för många svenska författare och översättningsfrågan var en 
starkt bidragande orsak till att man 1893 grundade Svenska För-
fattarföreningen. Författarföreningen blev snart den främsta före-
språkaren för att Sverige skulle ratificera Bernkonventionen och 
hamnade därmed på direkt kollisionskurs med Svenska Bokför-
läggareföreningen som inte kunde acceptera konventionens över-
sättarskydd. Konventionens motståndare vann första ronden när 
lagutskottet 1897 avslog författarföreningens förslag om en svensk 
anslutning till Bernkonventionen med hänvisning till det gamla 
beprövade argumentet från 1877: att inte begränsa den svenska all-
mänhetens tillgång till utländsk litteratur. Sveriges taktik blev i stäl-
let att ingå separatavtal med enskilda stater. När sådana försök i flera 
fall strandade eftersom andra länder helt enkelt avfärdade behovet 
av separatavtal med hänvisning till den redan existerande Bernkon-
ventionen tvingades Sverige dock ompröva sin inställning.29

När Sverige i augusti 1904 till slut anslöt sig till Bernkonventionen 
och inkludera det nödvändiga översättningsskyddet i den svenska 
lagstiftningen väckte det en förvånansvärt lam debatt i riksdagen. I 
propositionen beskrevs förslaget, som också denna gång kom från 
Författarföreningen, som relativt okontroversiellt. De konstaterade 
att de representanter för förlagsbranschen och pressen som hörts i 
frågan inte framfört några väsentliga invändningar och slöt sig till 
att ”Tidpunkten för Sveriges anslutning till Bernkonventionen synes 
alltså vara inne.”30 Detta antagande skulle också beläggas av riksda-
gen: propositionen antogs utan diskussion av första kammaren och 
även om några av andra kammarens ledamöter försökte återaktua-
lisera de gamla argumenten mot ett lagstadgat översättningsskydd, 
skulle också denna anta propositionen med en betryggande majori-
tet om 142 röster mot 63.31

Grunderna till riksdagens och förläggarnas plötsliga omvändning 
är oklara. Propositionen gav delvis uttryck för ett slags evolutions-
perspektiv där Bernkonventionen betraktades som ett naturligt led 
i lagens utveckling och upphovsrättens expansion. Samtidigt fanns 
det också ett potentiellt ekonomiskt motiv. Propositionsförfat-
tarna konstaterade att ett växande antal svenska författare faktiskt 
hade nått internationella framgångar under senare år och antydde 

upphovsrättens internationalisering 1877–1919
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därmed att det började bli dags att ompröva den tidigare hållningen 
eftersom ett ömsesidigt översättarskydd nu för första gången skulle 
kunna gynna svenskarnas ekonomiska intressen.32 

Men det går också att tolka 1904 års lagändring som en ren kom-
promisslösning eftersom resultatet i praktiken bara blev ett partiellt 
anammande av Bernkonventionens översättningsskydd. På olika 
intresseorganisationers inrådan föreslogs det nämligen att Sverige 
enbart skulle tillträda 1886 års version av Bernkonventionen och 
inte anta 1896 års tilläggskonvention. Eftersom ursprungskonven-
tionen enbart stipulerade ett tioårigt översättningsskydd medan til-
läggskonventionen fastslog att översättningar skulle åtnjuta samma 
rättsskydd som originalverk innebar detta att Sverige kunde tillträda 
Bernkonventionen utan att erkänna ett fullt utvecklat översättnings-
skydd. 33 Men den svenska lagen om äganderätt till skrift fick i alla 
fall en paragraf som stadgade att ett verk är skyddat mot oaukto-
riserade översättningar i tio år efter originalets publicering vilket 
drog ett tillfälligt streck i den segdragna debatten och för första 
gången inkorporerade principen om ett generellt upphovsrättsskydd 
för översatt litteratur i den svenska lagstiftningen.34

1919 års Lag om rätt till litterära och musikaliska verk
Den svenska upphovsrättens randvillkor hade således förändrats 
radikalt sedan 1877 års Lag om äganderätt till skrift antogs: när 1919 
års lagstiftare nu tog sig an uppgiften att skriva en ny upphovsrätts-
lag kunde de inte längre bortse från det internationella rättsläget och 
de förväntningar som det ställde på de nationella lagstiftningarna. I 
Upphovsrätt och internationell privaträtt framhåller Stig Strömholm 
Bernkonventionen som en central drivkraft bakom upphovsrättens 
utveckling under 1900-talet, inte bara för att den skapat en interna-
tionell koordinering av upphovsrättslagstiftningen utan också för att 
den sporrat de olika länderna att utveckla sina egna nationella upp-
hovsrättslagar.35 Trots ett seglivat motstånd fick Bernkonventionen 
till slut ett lika oundvikligt som avgörande inflytande också på den 
svenska lagstiftningen. Detta gäller inte bara 1904 års lagändring 
utan också 1919 års nya upphovsrättslag som delvis syftade till att 
göra det möjligt för Sverige att ansluta sig till 1908 års reviderade 
Bernkonvention.36
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Redan 1911 tillsattes en kommitté bestående av åtta sakkun-
niga med uppgift att utarbeta ett förslag till en ny upphovsrätts-
lag. Denna grupp innefattade inte bara jurister utan också ett 
antal välrenommerade företrädare för olika kulturinstitutioner och 
intresseområden: här återfanns bland annat pjäsförfattaren och dra-
matenchefen Tor Hedberg, förläggaren Karl Otto Bonnier, tidnings-
redaktören Erik Rinman och författaren Gustaf Jansson som dock 
hann avlida innan arbetet slutfördes.37 1914 överlämnade de sakkun-
niga ett förslag på en ny lagstiftning till justitiedepartementet som 
efter noggrann granskning men utan någon mer genomgripande 
omarbetning presenterade det i en riksdagsproposition den 26 sep-
tember 1918.38 Lagutskottets synpunkter inskränkte sig i huvudsak 
till detaljfrågor och de accepterade justitiedepartementets förslag 
utan några omvälvande förändringar. Även om propositionen gav 
upphov till ett antal motioner och en viss riksdagsdebatt väckte den 
på det hela taget mindre diskussion än sin föregångare.39 Den slut-
liga lagen som godkändes av riksdagen den 1 april 1919 och trädde 
i kraft den 1 januari 1920 skulle därför ha stora likheter med det 
första förslag som de sakkunniga presenterade fem år tidigare.40

De sakkunniga hade sett det som sin främsta uppgift att utarbeta 
en svensk lagstiftning som levde upp till de minimikrav som den 
senaste versionen av Bernkonventionen fastslog. Samtidigt insåg de 
att detta var ett utmärkt tillfälle att revidera den svenska lagstift-
ningen och passade även på att genomdriva vissa ändringar som 
inte var direkt orsakade av konventionen; framför allt hänvisade de 
till nödvändigheten av att harmonisera den svenska lagstiftningen 
med andra länders upphovsrättslagar och ett allmänt behov av att 
uppdatera en 40 år gammal lag. I första hand resulterade detta i att 
den svenska upphovsrättslagen för första gången fick ett komplett 
översättningsskydd som gav författaren samma rätt till översätt-
ningar som till originalverket.41 Några andra väsentliga nyheter var 
att skyddstiden för litteratur begränsades till 30 år efter författarens 
död, att ett antal nya reproduktionstekniker inkluderades och att ett 
verk inte fick omarbetas eller förvanskas utan författarens uttryck-
liga medgivande.42

Lagen om rätt till litterära och musikaliska verk är en innehållsrik 
text som speglar en många av de kulturella, ekonomiska och tekno-

1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk
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logiska omvälvningar som Sverige genomgått sedan 1877. I det föl-
jande kommer jag inte att försöka behandla lagens alla dimensioner 
och implikationer. Fokus kommer i stället att ligga på de aspekter av 
1877 års lagstiftning som tydligast ger uttryck för de upphovsrätts-
liga oppositioner som löper som en röd tråd genom upphovsrätts-
historien fram till idag. Jag kommer alltså att titta närmare på ett 
antal bestämmelser i 1919 års lagstiftning och ett antal teman i den 
föregående riksdagsdebatten som ställer motsättningarna mellan 
konstnär-publik; privat-offentligt och original-kopia på sin spets.

Droit moral
Förbudet mot att förändra verkets form var något väsentligen nytt 
i den svenska lagstiftningen och det var av stor praktisk och princi-
piell vikt eftersom det hade en direkt bäring på synen på relationen 
mellan författaren och verket. I sin helhet löd § 16 i Lagen om rätt 
till litterära och musikaliska verk: 

Har författarrätt med avseende på ett verk till någon överlåtits, må 
denne icke utan särskilt tillstånd av författaren vid verkets mång-
faldigande eller offentliga uppförande, utförande eller föredragande 
förändra verkets form.43

I praktiken innebar detta att en förläggare, redaktör eller filmpro-
ducent som köpte rätten att ge ut ett verk inte hade rätt att göra 
några substantiella ändringar i verkets innehåll utan upphovsman-
nens medgivande.

Detta var ett uttryck för att de svenska lagstiftarna nu började ta 
till sig de föreställningar om författarens ideella rätt som existerade 
på kontinenten. I Frankrike delades författarens rättigheter sedan 
länge upp i en ekonomisk och en ideell, eller moralisk, rätt. Den 
ekonomiska rätten innebar helt enkelt att författaren hade en given 
rätt till verket som handelsvara och till den ekonomiska avkastning 
som det kunde ge. Detta var en rätt som författaren kunde sälja eller 
på annat sätt överlåta till någon annan. Den ideella rätten var däre-
mot starkt knuten till författarens person. Eftersom verket var en 
produkt av en djupt individuell, personlig prestation förutsatte man 
att författarens anseende och konstnärliga integritet kunde krän-
kas om verket förvanskades eller författarens namn förtegs. Därför 
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var den ideella rätten oförytterlig; den var helt enkelt ett lagstad-
gat skydd för det naturliga, oupplösliga band som antogs knyta 
samman författaren och verket. Detta band bottnade i att verket 
var ett direkt uttryck för författarens person som avspeglade hans 
karaktär och eftersom författaren aldrig kunde avsäga sig ansvaret 
för sin text var det rimligt att han eller hon inte heller kunde avsäga 
sig bestämmanderätten över den.44

Den ideella rätten kunde i sin tur delas upp i två underkatego-
rier: le droit à la paternité och le droit au respect. Den förstnämnda, 
som talande nog betecknades som en faderskapsrätt, gällde helt 
enkelt författarens eller konstnärens rätt att namnges som verkets 
upphovsman även om den ekonomiska rätten överlåtits till någon 
annan. Den sistnämnda, rätten till respekt, innebar att ingen annan 
än upphovsmannen hade rätt att göra ingrepp i verkets form eller 
innehåll.45 I den franska rättstraditionen hade den ideella rätten 
länge haft en central roll och Stig Strömholm redogör för ytterli-
gare ett antal underkategorier till Frankrikes mer välutvecklade droit 
moral som aldrig kommit att tillämpas i svensk rätt.46 Men också i 
Sverige skulle den ideella rätten få en gradvis mer framskjuten posi-
tion under slutet av 1800- och första hälften av 1900-talet.47

Redan 1877 års svenska lagstiftare hade erkänt skyddet av förfat-
tarens ideella rättigheter som en del av upphovsrätten vilket bland 
annat yttrade sig i att de undantog litterära verk från utmätningar 
och konkursbon. Därmed erkände de en särskild, personlig relation 
mellan författaren och hans verk som innebar att verket inte kunde 
överlåtas lika förbehållslöst som andra materiella tillgångar.48 Men 
det var först i de sakkunnigas lagförslag från 1914 som den ideella 
rätten skulle bli en uttalad princip i den svenska lagstiftningen. 
Redan i inledningen till sin motivering konstaterade de sakkunniga 
att auktorrätten ”avser att skydda auktors icke blott materiella, utan 
även rent personliga eller ideella intressen”.49 Mot bakgrund av detta 
var förändringsförbudet i § 16 ett otvetydigt uttryck för författarens 
droit au respect. I riksdagspropositionen motiverades det också med 
en direkt hänvisning till upphovsmannens ”ideella intressen” och 
dennes ”naturliga anspråk på att tryggas mot sina verks offentliggö-
rande i en utan hans tillstånd förändrad form”, vilket antogs skada 
hans konstnärliga anseende.50

droit moral
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Vid sidan av förändringsförbudet gjorde de sakkunniga också en 
ansats att införa en slags droit à la paternité i § 14 som reglerade tid-
ningarnas lånerätt. I 1914 års lagförslag infogades en bestämmelse om 
att tidningar alltid måste ange författarens namn när de eftertryckte 
en artikel som publicerats i en annan tidning.51 Publicistklubben 
opponerade sig emellertid mot detta förslag med hänvisning till att 
ett sådant stadgande helt enkelt var en onödig reglering och föror-
dade att man skulle behålla 1877 års bestämmelser.52 Redaktör Erik 
Rinman, som var tidningsbranschens representant i de sakkunnigas 
kommitté, delade sina publicistkollegors invändningar och reser-
verade sig följaktligen mot denna paragraf.53 Också departements-
chefen skulle gå på publicisternas linje och de sakkunnigas förslag 
till en revidering av tidningarnas lånerätt inkluderades aldrig i den 
slutliga propositionen.54 I praktiken skulle en litterär faderskapsrätt 
inte införas förrän 1931 när det stadgades att författarnamnet alltid 
måste anges även om de ekonomiska rättigheterna till verket över-
gått till någon annan.55

De ideella rättigheter som antogs 1919 var inte heller uteslutet 
förbehållna författaren själv. Enligt § 16 gällde ändringsförbudet 
nämligen enbart när författarrätten överlåtits på någon annan. För 
författarnas arvingar fanns däremot inga sådana förbehåll och de var 
fullt fria att behandla den litterära kvarlåtenskapen efter eget god-
tycke, vilket också var de sakkunnigas uttalade avsikt.56 Att författa-
rens högst personliga och djupt individuella ideella rättigheter med 
automatik överfördes på hans arvingar kan tyckas inkonsekvent. 
Samtidigt är det helt i linje med den ideella rättens syfte att skydda 
författarens namn, som ju faktiskt delades av dennes arvingar. När 
Eberstein kritiserade utelämnandet av en faderskapsrätt i § 14 i 1919 
års lagstiftning lyfte han fram behovet av att skydda författarens 
”borgerliga namn”. Han framhöll att detta borgerliga namn var 
en del av författarens arbetsresultat eftersom det representerar ”det 
medborgerliga anseende och den ställning i övrigt, som personen 
förvärvat sig genom sin offentliga och enskilda verksamhet”.57

Det borgerliga namnets värde var något som författaren delade 
med näringsidkaren och Eberstein beskriver det delvis som ett slags 
kommersiellt varumärke, men också som ett uttryck för social och 
kulturell status och respektabilitet. Att Eberstein tillmäter det bor-
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gerliga namnet så stor betydelse både för det sociala anseendet och 
den ekonomiska framgången pekar på en beröringspunkt mellan 
den ideella rätten och en borgerlig familjeideologi där ryktet var en 
ömtålig hårdvaluta i såväl sociala som ekonomiska sammanhang. 
Enligt denna ideologi var namnets status och respektabilitet inte 
enbart den enskilda individens egendom utan släktens gemensamma 
resurs. Detta syns inte minst i Röda rummet där den äldre brodern 
upplever sig som så djupt vanärad av Arvid Falks skandalskriverier 
att han är beredd att betala sin yngre bror för att byta namn.58 
Om ett vanärat namn spillde över på hela familjen var det också 
fullt rimligt att författarens arvingar skulle kunna axla hans eller 
hennes ideella rättigheter. Att en del av den ideella rätten kallades 
faderskapsrätt kan alltså inte bara betraktas som en påminnelse om 
geniets ursprungliga betydelse som en manlig fruktbarhetsande – 
det antyder också en koppling mellan upphovsmannens andliga och 
den borgerliga patriarkens materiella faderskap. Både författarens 
och den borgerliga patriarkens gestalter var på olika sätt knutna till 
hur den privata individen framträdde i det offentliga.

Strömholm framhåller att den ideella rättens förståelse av verket 
som en personlighetsyttring är en grundbult i hela den moderna 
upphovsrättens logik och ideologi. Formeln ”personlighetsyttring” 
förklarar både varför upphovsmannens rättigheter ska värnas och 
vad denna rätt består i. Samtidigt antyder han att detta inte är en 
universell formel utan att det är bundet till en specifik era: ”I ett 
samhälle med stark respekt för individens okränkbarhet och indivi-
dens frihet samt med en särskild respekt för det individuella skapan-
det – och i ett sådant samhälle ville och trodde sig upphovsrättens 
tillskyndare i perioden 1880-1960 leva – är detta en god formel.”59 
Den ideella rätten är alltså det liberala subjektets yttersta manifes-
tation inom upphovsrättsdiskursen: en bekräftelse på att upphovs-
mannens idealtyp är en autonom individ som verkar och skapar 
oberoende av sin omgivning och tronar som ensam kreatör bakom 
allt som formats av hans händer.

droit moral
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Rättens beskaffenhet
Införandet av en ideell rätt i svensk lagstiftning innebar också ytter-
ligare ett steg bort från den traditionella synen på det litterära verket 
som en egendom bland andra. I sin bok Om författarerätt och ägan-
derätt visar C. G. Ihrfors hur de rättsteoretiska diskussioner kring 
äganderätten som framför allt pågick i Tyskland under seklets början 
hade stor inverkan på de sakkunnigas förslag.60 Den centrala frågan 
rörde huruvida upphovsrätten över huvud taget kunde betraktas 
som en äganderätt: ett synsätt som många jurister och rättsteore-
tiker vid det här laget tog avstånd från.61 Att den nya lagen fick 
namnet Lagen om rätt till litterära och musikaliska verk – det vill säga 
att termen äganderätt uteslöts ur lagens titel – var i sig ett uttryck 
för att inte heller de sakkunniga var beredda att definiera upphovs-
rätten som en äganderätt. Denna fråga hade diskuterats redan 1877 
men då såg sig lagstiftarna tvungna att anta lagens titel mot bättre 
vetande eftersom tryckfrihetsförordningen redan hänvisade till en 
lag angående eganderätt till skrift. Nu uppenbarade sig en möjlighet 
att åtgärda detta olyckliga namnval och de sakkunniga framhöll att 
upphovsrätten inte är en konventionell äganderätt utan en ”rätt 
att reproducera alster av andlig verksamhet”.62 Detta grep in i en 
juridisk diskussion kring verksbegreppet och det upphovsrättsliga 
objektets beskaffenhet som är alltför omfattande för att avhandlas 
här.63 Den i detta sammanhang mest betydelsefulla konsekvensen 
av de sakkunnigas hållning blev att de placerade in upphovsrätten i 
”en särskild grupp mellan person- och förmögenhetsrätterna” vilket 
innebar att den varken var en uteslutande ideell eller ekonomisk 
rättighet.64

Den ideella rätten är således en rätt av ett särskilt slag som också 
skulle få en särskild betydelse i 1919 års lagstiftning. Även om den 
ideella rättens inträde i det svenska rättstänkandet inte mötte något 
större motstånd är det talande att en av de få som opponerade sig 
mot den ideella rätten var Karl Otto Bonnier. Bonnier satt själv 
som förlagsbranschens representant ibland de sakkunniga och han 
reserverade sig mot förändringsförbudet i § 16 med hänvisning till 
att det inte behövdes och att det kunde få problematiska konse-
kvenser i det praktiska arbetet.65 Att just K. O. Bonnier motsatte sig 
den ideella rättens införande är inte särskilt förvånande med tanke 
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på att detta var första gången som lagen erkände en rättighet som 
var uteslutande förbehållen författaren och inte kunde överlåtas på 
någon förläggare. Genom att betona distinktionen mellan den som 
skapat verket och den som tillägnat sig rättigheterna till det bröt den 
ideella rätten med den handelsrättsliga principen om att köparen 
övertar alla säljarens rättigheter till objektet. Detta var en gammal 
syn på upphovsrätten som en gång företrätts av upplysningstänkare 
som Denis Diderot och som Svenska Bokförläggareföreningen hade 
lutat sig mot så sent som 1877, när denna princip, utan framgång, 
åberopades som ett argument mot införandet av en lagstadgad nor-
malupplaga i Lagen angående eganderätt till skrift.66 

De sakkunniga förutsatte också att den som köpte rätten att 
publicera ett litterärt verk inte kunde ställa samma krav som vid 
handel med fysiska varor och de framhöll att auktorrätten inte över-
läts ”i sin helhet, utan endast delvis, och så till vida som överlåtelsen 
ju avser endast befogenheten att mångfaldiga och sprida verket”.67 
De sakkunnigas ställningstagande markerade att en överlåtelse av ett 
litterärt eller musikaliskt verk inte utan vidare kunde betraktas som 
en vanlig handelsrättslig överenskommelse och att den som förvär-
var rätten till ett verk inte kan göra anspråk på alla rättigheter som 
tillfaller den ursprungliga upphovsmannens. En utvidgning av den 
ideella rätten resulterade alltså inte första hand i att balansen mellan 
konstnärens och publikens intresse försköts till konstnärens fördel 
utan i att konstnärens rättigheter gentemot sekundära upphovsrätts-
innehavare bekräftades. Även om de sakkunniga inte diskuterade 
detta öppet kan blotta förekomsten av en så omfattande juridisk 
begränsning av köparens rättigheter tolkas som ett implicit medgi-
vande om att det rådde en ojämn maktbalans mellan författare och 
förläggare och att lagen bör försöka jämna ut denna maktasymmetri 
och värna den svagare partens intressen.

Upphovsrätten som privatekonomisk formaldemokrati
Många riksdagsledamöter framhöll att en sådan maktutjämning var 
nödvändig, och den allmänna åsikten bland dessa tycks ha varit 
att det aktuella lagförslaget inte uppfyllde detta behov. De sakkun-
niga hade inlett sin presentation av lagförslaget med att påpeka att 
upphovsrätten historiskt formats av en strävan efter att balansera 

upphovsrätten som privatekonomisk formaldemokrati
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mellan författarens och den läsande allmänhetens intressen.68 Detta 
motsatsförhållande mellan författaren och läsaren var vid det här 
laget en väl inarbetad grundtes i det upphovsrättsliga tänkandet, 
men flera riksdagsledamöter påpekade nu att det var hög tid att 
revidera detta synsätt och även granska förläggarnas roll i samman-
hanget. Den första som diskuterade den ojämlika relationen mellan 
författaren och förläggaren var riksdagsledamoten Carl Lindhagen 
– borgmästare i Stockholm och växelvis socialdemokratisk och 
vänsterradikalt obunden ledamot av första kammaren. Lindhagen 
påpekade att en lag som inte tar hänsyn till verklighetens sociala 
relationer riskerade att bli ett utslag av ”formaldemokrati”.69 För att 
undvika detta och verka för en reell maktomfördelning föreslog han 
att lagen skulle skilja på författarens och förläggarens skyddstid och 
tillskriva författaren en längre skyddstid än förläggaren.

Även om Lindhagens förslag aldrig vann något bredare stöd skulle 
det få ett visst gehör bland andra kammarens socialdemokrater. Per 
Albin Hansson och Wilhelm Björck stödde exempelvis Lindhagens 
idé i en egen motion där de föreslog att upphovsrätten bara skulle 
gälla i tio år när rätten överlåtits från en ursprunglig skapare till en 
sekundär upphovsrättsinnehavare.70 I första hand behandlade dock 
Hanssons och Björks motion en helt annan fråga, nämligen översät-
tarrätten. Detta gamla trätoämne fick plötsligt nytt och oväntat liv i 
händerna på några av den socialdemokratiska rörelsens galjonsfigu-
rer. Med utgångspunkt i antagandet att en lång skyddstid snarare är 
till förläggarens än till författarens gagn eftersom det i slutändan är 
den förstnämnde som profiterar på den sistnämndes arbete vände 
sig Hansson och Björck mot förslaget om ett stärkt översättarskydd. 
Nu återaktualiserade socialdemokraterna ett av förläggarnas gamla 
argument: att ett internationellt översättarskydd inte är till någon 
reell nytta för författarna men utgör ett faktiskt hot mot den läsande 
allmänhetens tillgång på god litteratur. Men genom att framhålla 
att ett stärkt upphovsrättsskydd för översatt litteratur ger ett fåtal 
kapitalstarka förläggare monopol på enskilda verk som skulle spridas 
bättre och billigare om de vore allmän egendom vred de detta argu-
ment ur händerna på förlagsindustrin och vände det mot dem.71 
Här artikulerade man således en alternativ vänsterorienterad kritik 
mot översättarrätten som definierar förläggaren som en profitör som 
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berikar sig på den läsande allmänhetens bekostnad. Därmed bestred 
de också den synonymitet mellan allmänhetens och förläggarnas 
intressen som utgjort en outtalad grundsats i 1800-talets översätt-
ningsdebatt. Hanssons och Björks ståndpunkt skulle få ganska stort 
inflytande i riksdagsdebatten och Gustav Möller – tidningsredaktör, 
bokförläggare, framtida socialminister och partisekreterare i SAP 
1916–1940 – drog sig inte för att peka ut översättarrätten och det nya 
lagförslaget som ”ett av de allvarligaste attentat gent emot betydande 
kulturintressen, som över huvud förekomma här i landet”.72

Dessa invändningar fick stort utrymme i riksdagsdebatten, fram-
för allt i andra kammaren där också Hjalmar Branting – som för 
övrigt skulle utses till Sveriges första socialdemokratiska statsminis-
ter följande år – gick in i diskussionen och framhöll vikten av att 
anlägga ett socialt perspektiv och inte bara se upphovsrätten som en 
handels- eller förmögenhetsrättslig angelägenhet:

… det kan sättas i fråga, om tidpunkten är den rätta att föra fram ett 
så rent juridiskt privatekonomiskt betraktelsesätt, som här är anlagt 
alltigenom, i stället för att se på de sociala följderna av att detta 
betraktelsesätt göres gällande.73

Att Branting höll en lite lägre profil än de andra och inte uttryck-
ligen anslöt sig till några av de mer radikala förslagen beror kanske 
på att han delvis framträdde som representant för Publicistklub-
ben. Men han drog sig ändå inte för att konstatera att hela Bern-
konventionen formats av ”starka ekonomiska intressen hos mäktiga 
författareassociationer i utlandet, särskilt i Frankrike”, vilket gjorde 
honom till den första i den svenska riksdagsdebatten som kopplade 
samman upphovsrätten med internationella ekonomiska intres-
sen.74

De inblandade aktörernas partitillhörighet visade med all tydlig-
het att ett alternativt socialistisk perspektiv på författarrätten höll 
på att ta form i debatten kring 1919 års upphovsrättslag. Denna kri-
tiska hållning utgick från att upphovsrätten i första hand gynnade 
förlagsbranschen och den vilade på en ny syn på relationen mellan 
författaren och förläggaren: om dessa tidigare förutsatts vara relativt 
jämbördiga parter i en affärsmässig överenskommelse tillskrevs de 
nu en relation som i viss mån var analog med den mellan arbetare 
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och kapitalister. Det allra tydligaste exemplet på detta var kanske 
socialdemokraten och tidningsmannen Artur Engbergs inlägg inför 
andra kammaren där han konstaterade att ”också författaren ligger 
i händerna på den ekonomiska utnyttjaren” och att frukterna av 
författarens arbete går ”till förläggaren och icke till arbetaren-för-
fattaren”.75

Att den liberala riksdagsledamoten Jakob Pettersson konstaterade 
att lagförslaget i fråga motiveras av en rättmätig önskan att värna 
författarens rätt men att det ”inom vissa kretsar finnes en motsatt 
mening”, som framför allt företräddes av Per Albin Hansson, vitt-
nar om en partipolitisk motsättning.76 Att döma av voteringen i 
andra kammaren var de kretsar som Petterson åsyftade också ganska 
talrika. Andra kammaren godkände till slut propositionens förlag 
till en ny upphovsrättslag men det skedde med minsta möjliga 
marginal: omröstningen utföll med 59 röster för och 59 röster mot 
propositionen och en utslagsröst fick fälla avgörandet till proposi-
tionens fördel.77 Det är naturligtvis omöjligt att säga hur många 
som tog avstånd från lagförslaget på grund av en vänsterorienterad 
upphovsrättskritik, men eftersom den socialdemokratiska oppositio-
nen i stort sett var de enda som argumenterade mot förslaget som 
helhet och socialdemokraterna vid det här laget utgjorde drygt 40 % 
av andra kammaren kan man anta att en ansenlig del av nejsägarna 
påverkats av deras argumentation.78

Per Albin Hansson och många av de andra socialdemokraterna 
representerade en helt ny, mer skeptisk och restriktiv syn på upp-
hovsrätten. Genom att ta avstånd från vad Branting kallade för ett 
”privatekonomiskt betraktelsesätt” deklarerade de att upphovsrätten 
inte bara handlade om att säkerställa den enskilda medborgarens 
äganderätt eller den enskilda konstnärens ideella rättigheter utan 
att lagstiftarna också hade ansvar för att balansera maktfördelningen 
mellan författare och förläggare och motverka att de sistnämndas 
ekonomiska intressen gick ut över den läsande allmänheten. Detta 
var förvisso inte första gången som upphovsrätten mötte princi-
piell kritik i riksdagen – 1877 hade den liberala upphovsrättskri-
tik som florerade i Storbritannien under 1870-talet satt vissa spår i 
den svenska riksdagsdebatten. Men 1919 års lagstiftningsprocess var 
första gången som upphovsrättskritiken anammades av en bredare 
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grupp samtidigt som den inlemmades i en partipolitisk höger-vän-
sterskala där en borgerlig logik ställdes mot en socialistisk.

Här artikulerades alltså ett alternativ till den borgerliga offentlig-
hetens tidigare förhärskande syn på upphovsrätten som ett i grun-
den oproblematiskt sätt att reglera äganderätt. Genom att föra in 
verklighetens ojämlika sociala och ekonomiska omständigheter i 
ekvationen punkterade socialisterna den borgerliga ideologins före-
ställning om att alla har samma tillträde till offentligheten och att 
en enkel lag om litterär äganderätt skulle kunna vara tillräcklig för 
att säkerställa författarens rättigheter. Lindhagens meningsfränder 
resonerade utifrån en annan logik där formella regler och rättig-
heter aldrig kunde få reellt genomslag med mindre än att samhällets 
sociala och materiella förhållanden förändras – allt annat leder bara 
till en innehållslös formaldemokrati. I detta avseende framstod de i 
det närmaste som en sentida reaktion på Röda rummets bild av det 
litterära Sverige: som en politisk reaktion på dikrepansen mellan de 
storstilade rättigheter som lagen stipulerar och författarna och jour-
nalisternas faktiska levnadsvilkor. Strindbergs gamla tes om att det 
fria ordet ägs av vinstdrivande företag kom nu för första gången till 
uttryck i riksdagen och visst kan man se Arvid Falk nicka instäm-
mande när Carl Lindhagen ondgjorde sig över bristen på en fung-
erande offentlighet:

Man kan utan överdrift säga, att tidningsredaktörer och bokförläggare 
väsentligen ha monopol på tryckfriheten. Detta är icke alls någon 
förebråelse mot dem. Samhällssystemet anvisar ingen annan utväg.79

Det är värt att notera att den konsensus som oftast präglat riks-
dagsdebatten kring upphovsrättslagstiftningen i det förflutna för 
första gången splittrades i samband med 1919 Lag om rätt till lit-
terära och musikaliska verk. Nu var det mycket nära att andra kam-
maren stjälpte lagförslaget som helhet och även om man inte kan 
förutsätta att alla som röstade nej var motståndare till upphovs-
rätten markerar omröstningen ett tydligt ifrågasättande av den 
rådande upphovsrättsdiskursen. I det tidiga 1900-talets kontext 
fick den gamla polariseringen mellan privat och offentligt plötsligt 
en ny politisk betydelse. Det privata företräddes nu av förläggare 
och andra sekundära upphovsrättsinnehavare som betraktade den 
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upphovsrättsskyddade kulturen som sin privata egendom medan 
författare och konstnärer snarare stod på folkets sida som en del av 
den förfördelade allmänheten.

Samtidigt framstår detta också som ett tidigt ifrågasättande av 
det borgerliga subjekt som bland andra Seyla Benhabib och Iris 
Marion Young har kritiserat. Genom att prata om upphovsrätten 
som en ”privatekonomisk formaldemokrati” som inte tar hänsyn 
till det ekonomiska sammanhang som formar relationen mellan för-
fattare och förläggare bröt socialdemokraterna med liberalismens 
autonoma subjekt, som Carys J. Craig har pekat ut som en nyckel-
gestalt i den upphovsrättsliga diskursen. I sin artikel ”Reconstruc-
ting the Author-Self: Some Feminist Lessons for Copyright Law” 
menar hon att den idealtypiske upphovsmannen har konstruerats 
som en upplyst, självständig och sammanhangslös individ. Eftersom 
detta förfördelar alla som inte kan leva upp till detta ideal – det vill 
säga alla som inte är vita, borgerliga män – är det nödvändigt att 
bryta denna tradition och börja se upphovsmannen som ett situerat 
subjekt som lever under och formas av ett socialt och kulturellt 
sammanhang.80 Den socialdemokratiska upphovsrättskritik som 
artikulerades i samband med 1919 års lagstiftning kan betraktas just 
som en tidig ansats att situera upphovsmannen och anpassa upp-
hovsrätten till en social verklighet.

Filmen och lagen
Det nya politiska landskap som tog form under seklets början 
fick alltså konsekvenser också för upphovsrättsdebatten. En annan 
aspekt som är slående för dagens läsare är hur konturerna av ett 
nytt massmedialt landskap skiner igenom i 1919 års lagstiftning. Det 
tydligaste tecknet på att det hände saker på den medieteknologiska 
fronten ärr att den svenska upphovsrättslagen för första gången 
erkände filmen som ett skyddsobjekt.81 Att man funnit nya sätt att 
distribuera kultur under det senaste halvseklet visade sig också i att 
regleringen av musikaliska verk nu inte bara behandlade offentliga 
framföranden utan också mångfaldigande ”på vals, platta, band eller 
till dylikt instrument hörande inrättning”.82 Grammofonen framstår 
dock fortfarande som något av ett undantag som bara omnämndes i 
förbifarten. På det hela taget behandlade lagstiftningen i huvudsak 
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det levande framförandet av musikaliska kompositioner och man 
tycktes ännu inte ha insett vikten av att reglera ägande och distri-
bution av inspelad musik.

Fotografiet skyddades separat i den närstående Lagen om rätt till 
fotografiska bilder, som också presenterades i de sakkunnigas förslag 
och i den därpå följande propositionen.83 Den fotografiska bilden 
hade fått sitt första rättsskydd redan i 1897 års Lag angående rätt 
att återge fotografisk bild som nu uppdaterades i 1919 års fotolag. 
Detta innebar bland annat att fotografens rätt stärktes i vissa avse-
enden och att skyddstiden förlängdes till 15 år efter att bilden först 
publicerades.84 Också denna lag föranleddes av Bernkonventionen 
eftersom den gamla lagen fastslog att ett fotografi måste förses med 
fotografens namn för att skyddas av lagen vilket var ett brott mot 
konventionens regel om att upphovsrätten inte får villkoras med 
några formella krav.85

De nya medierna fick däremot relativt lite utrymme i Lagen om 
rätt till litterära och musikaliska verk. Sedan de väl introducerats, 
antingen som skyddsobjekt i sig själva eller som exempel på nya 
reproduktionstekniker som måste regleras, diskuterades de inte sär-
skilt utförligt utan de verkar snarare ha tagits för givna. Inte heller 
lagens förarbeten ägnade de nya medierna något större intresse 
och det hävdades till och med att kinematografin egentligen inte 
behövde omnämnas i lagstiftningen eftersom den implicit omfatta-
des av fösta paragrafens skydd av ”mimiskt verk”.86 Att helt utesluta 
filmen var dock inte ett alternativ om Sverige skulle ansluta sig till 
1908 års Bernkonvention som deklarerade att skyddet av fotografier, 
grammofoninspelningar och filmer tillhörde de minimikrav som 
varje medlemsnation förbundit sig att leva upp till.87

Att jag ändå väljer att fokusera på filmen i stället för den mer 
utförliga fotolagen beror dels på att fotokonsten egentligen inte var 
en ny medieform – den hade existerat i olika former i nästan ett 
sekel och reglerades redan i svensk lag sedan 20 år tillbaka – och 
dels på att filmen var det nya medium som starkast knöt an till 
det litterära historieberättandet. Tillsammans med grammofonen 
var filmen dessutom den mediala innovation som skulle få störst 
betydelse för medielandskapet och underhållningsindustrin under 
1900-talet, och till skillnad från grammofonen uppfattades kine-
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matografin som ett nytt kulturellt uttryck och inte bara ett sätt att 
reproducera redan existerande konstformer.

Filmen skyddades av artikel 14 i 1908 års reviderade Bernkon-
vention:

Såsom litterära eller konstnärliga verk skyddas kinematografiska 
alster, där verkets upphovsman genom den sceniska anordningen eller 
genom sammanställningen av skildrade händelser givit densamma en 
personlig och original karaktär.88

Bernkonventionens definition av ett upphovsrättsskyddat filmverk 
överensstämde som synes väl med den traditionella, romantiskt fär-
gade definitionen av ett litterärt verk som en originell produkt av 
upphovsmannens personlighet. De sakkunniga delade detta grun-
dantagande och konstaterade att även om kretsen av skyddsobjekt 
vidgats i en rent medieteknologisk bemärkelse förenades alla skydds-
objekt fortfarande av att de framträder som ”alster av en andlig 
verksamhet” som ”höjt sig till en viss grad av självständighet och 
originalitet” och åtminstone i någon mån är ”uttryck för auktors 
individualitet”.89

I praktiken innebar det att all iscensatt eller berättande film – 
spelfilm, tablåer, historiska skildringar etc. – skyddades på samma 
villkor som litterära och musikaliska verk medan rent dokumentära 
skildringar som bara återgav en redan existerande verklighet inte 
omfattades av den nya upphovsrättslagen.90 Vid sidan av detta skyd-
dades emellertid själva fotografiet i filmen av Lagen om rätt till foto-
grafiska bilder där just skyddet mot kinematografisk reproduktion 
framställs som en av lagens nyheter.91 Det innebar att fotografen 
hade rätt till de enskilda filmrutorna medan rätten till filmen som 
helhet – det berättande bildflöde som uppstod när de enskilda film-
rutorna sammanfogades – tillföll filmens upphovsman. Fotografens 
rättigheter var därmed sekundära i relation till den upphovsrätt som 
tillföll filmverkets skapare.92

Lagen var dock oklar i fråga om vem som egentligen kunde 
betraktas som filmens upphovsman. I sin bok Auktorrätt och film 
konstaterar Åke Lögdberg att Bernkonventionen undvek att defi-
niera vem som var filmverket upphovsrättsinnehavare eftersom man 
förmodligen ansåg att detta borde beslutas på nationell nivå. Pro-
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blemet var dock att inte heller Sveriges nationella upphovsrättslag 
gav något svar på denna fråga.93 De svenska lagstiftarnas ointresse 
för att närmare definiera vem som egentligen var att betrakta som 
upphovsman var inget nytt och inte heller enbart förbehållet film-
mediet: lagstiftarna hade alltid tagit upphovsmannens existens mer 
eller mindre för given och 1919 års lag nöjde sig med att konstatera 
att ”Såsom författare till ett verk varde […] den ansedd, vilken på 
vanligt sätt å verket angivits såsom sådan”.94

Som Lögdberg framhåller skapade detta en stor oklarhet när det 
gällde film som till sin natur var en utpräglat kollektiv konstform 
där flera inblandade aktörer skulle kunna göra anspråk på att ha 
satt sin personliga prägel på slutprodukten.95 Att lagstiftarna för-
bisåg denna aspekt av filmskyddet är kanske ett tecken på att de 
inte riktigt insåg vilket komplext skyddsobjekt filmen egentligen 
var. På det hela taget diskuterade de inte heller filmmediet särskilt 
utförligt. De sakkunniga nöjde sig med att ge en kort teknisk defi-
nition av filmen som medium för att sedan fastslå att den skulle 
underkastas samma krav på verkshöjd som litteraturen.96 Därefter 
tycks de ha bedömt frågan som uttömd och tog aldrig någon notis 
om de specifika produktionsvillkor som skiljde filmen från lagens 
övriga skyddsobjekt. Inte heller riksdagen ägnade filmen någon 
större uppmärksamhet och i sitt utlåtande förbigick Lagutskottet 
filmfrågan helt och hållet.97 Det var först i efterhand som frågor om 
filmmediets särskilda villkor gjorde sig påminda, vilket bland annat 
resulterade i att Åke Lögdberg så sent som 1957 fortfarande försökte 
reda ut vem som egentligen är filmens upphovsman.

Den nya lagens huvudfråga var uppenbarligen inte kinematogra-
fin utan snarare det internationella översättningsskyddet. Att 1919 
års politiker och lagstiftare fäste stor vikt vid frågor om översätt-
ningsrätt, överlåtelser och skyddstid men i stor utsträckning förbisåg 
det nya filmmediet och de upphovsrättsliga utmaningar som det 
skulle medföra följer ett mönster som känns igen från 1810 och 
1877 års lagstiftningsprocesser. I samtliga fall fokuserade riksdags-
debatten på etablerade frågor som dryftats otaliga gånger tidigare 
och som till stor del redan avgjorts, allt medan de förbisåg de verk-
ligt nya inslagen i lagstiftningen. På samma sätt som lagstiftare och 
politiker lite i förbigående och utan större diskussion först infört 
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upphovsrätten 1810 och sedan begränsat skyddstiden 1877 skulle de 
nu innefatta den nya tidens kulturindustri i upphovsrättslagen utan 
att fästa någon större uppmärksamhet vid den. Under 1800-talet 
och början av 1900-talet tenderade det radikalt nya i den svenska 
upphovsrättslagen nästan regelmässigt att hänskjutas till riksdags-
debattens periferi.

Filmindustrins genomslag?
Också de inblandade aktörernas sammansättning antyder att film-
branschen inte betraktades som särskilt relevant i sammanhanget. 
De sakkunnigas kommitté var noga sammansatt och innefattade 
såväl företrädare för författarkåren, förlagsbranschen och tidnings-
branschen som representanter från teaterns, musikens, konstens och 
arkitekturens område. Däremot saknade den en representant för 
filmbranschen. Man hade också inhämtat utlåtanden från många 
olika bransch- och intresseorganisationer, däribland från Skandina-
viska grammofonaktiebolaget som redan pläderade för ett förbud 
mot piratkopiering av skivor.98 Den vid det här laget väletablerade 
svenska filmindustrin hade dock inte konsulterats. Samtidigt kan 
man naturligtvis fråga sig i vilken utsträckning filmindustrin hade 
något behov av att blanda sig i det politiska och juridiska spelet. 
Den nya lagen tillvaratog ju på det hela taget deras mest uppenbara 
intressen – att filmen skulle inkluderas bland de upphovsrättsliga 
skyddsobjekten – och denna rättsliga grundpremiss hade redan fast-
slagits i Bernkonventionen. Som Hjalmar Branting antydde fanns 
det redan en internationell agenda som fastslagits av kommersiella 
intressenter på kontinenten och det är inte säkert att den svenska 
filmindustrin hade särskilt mycket att tillägga.

I andra delar av Europa var situationen annorlunda. Den fran-
ske filosofen och rättsteoretikern Bernard Edelman har visat hur 
kommersialiseringen av fototekniken drev fram en juridisk omde-
finition av fotografiets status i det franska upphovsrättssystemet i 
början av 1900-talet. Under 1800-talet hade de franska lagstiftarna 
förhållit sig kallsinniga till fotografernas krav på upphovsrättsligt 
skydd med hänvisning till att fotografiet bara var en teknisk repro-
duktion av omvärlden som ingen privatperson kunde göra anspråk 
på. Med tiden skulle dock fotografiet få en allt större kommersiell 
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och ekonomisk betydelse och 1910 lär det enligt samtida uppgifter 
ha funnits omkring 50 000 människor i Frankrike som på ett eller 
annat sätt livnärde sig med hjälp av den fotografiska tekniken.99 
Fotografiet och filmen började också bli en stor exportindustri och 
ett rättsligt skydd för film och fotografi blev snart en förutsättning 
för att denna nya bildindustri skulle kunna fortsätta att expandera. 
Nu omvärderade också domstolarna och lagstiftarna filmens och 
fotografiets konstnärliga potential. Kring sekelskiftet började de 
plötsligt betrakta film och fotografi som originella produkter av en 
konstnärligt skapande verksamhet och filmen kvalificerades därmed 
som upphovsrättsliga skyddsobjekt. Edelmans huvudtes är att denna 
estetiska vändning vilar på ett rent ekonomiskt hänsynstagande och 
han konstaterar att ”den själlösa fotografen ska upphöjas till konst-
när och filmaren till skapare eftersom produktionsförhållandena kräver 
det”.100

Den bild Edelman målar upp känns till viss del igen från den 
äldre upphovsrättshistorien: på samma sätt som litteraturen under 
1700-talet omvärderades från hantverk till konstverk till följd av 
bokmarknadens ekonomiska påtryckningar skulle fotografiet och 
filmen nu omdefinieras från teknisk reproduktion till konstnärlig 
kreation under den nya bildindustrins inflytande. Och precis som 
tidigare var det framför allt de sekundära upphovsrättsinnehavarna 
som profiterade på skaparnas rättigheter. Regissören må vara fil-
mens konstnärliga skapare men producenten var ”upphovsmannen 
par excellence till filmen som handelsvara” och denne skulle snart 
ta över regissörens rättigheter.101 Enligt den rådande upphovsrätts-
liga logiken var det visserligen regissören som innehade den ide-
ella rätten till verket men detta kringgicks med hjälp av en vanligt 
förekommande klausul i avtalet mellan regissören och filmbolaget. 
Den stadgade att bolaget hade rätt att göra vilka ändringar det ville 
i slutprodukten men att regissören hade rätt att avsäga sig ansvaret 
för verket och inte omnämnas som dess upphovsman om han eller 
hon inte kunde stå för slutprodukten. Den ideella rätten inskränktes 
således till att regissören hade rätt att avsäga sig sin faderskapsrätt 
om han inte kunde acceptera filmbolagets förändringar.102 Edelman 
visar med andra ord hur filmbranschen omdefinierade den estetiska 
synen på fototekniken så att den kunde inlemmas i den upphovs-
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rättsliga logiken bara för att sedan omdefiniera den upphovsrättsliga 
logikens behandling av fotokonsten så att den svarade mot indu-
strins egna ekonomiska behov.

Man kan naturligtvis fråga sig i vilken utsträckning Edelmans 
teorier är tillämpbara på den svenska lagstiftningen. Lagen om rätt 
till fotografiska bilder talade aldrig om fotografiet som ett personligt, 
konstnärligt uttryck och de sakkunniga tog uttryckligen avstånd det 
synsättet. De konstaterade förvisso att de franska lagstiftarna hade 
inkluderat fotografiet i det konstnärliga upphovsrättsskyddet men 
svenskarna vände sig mot ett sådant stadgande med hänvisning till 
att konsten är ett fritt skapande som ger uttryck för konstnärens 
uppfattning av världen medan fotografiet är ett kemiskt avtryck av 
verkligheten som enbart formas av fotografens hantverkskunnande. 
I stället hänvisade de till den tyska och skandinaviska rättstraditio-
nen där fotografiet inte föll under auktorrätten utan under en ”tek-
nisk skyddsrätt” som gav det ett kortare och något mer begränsat 
rättsskydd.103

I och med fotografiets inträde i upphovsrättsdebatten fick oppo-
sitionen mellan original och kopia plötsligt en helt ny aktualitet. 
Den nya reproduktionsteknologin tycks snarare ha stärkt än under-
minerat den gamla originalitetsdiskursen eftersom de ökade möjlig-
heterna till mekanisk reproduktion påkallade ett växande behov av 
att definiera vad som egentligen är ett originellt verk och särskilja 
det från mekaniskt framställda kopior. Exemplen från Frankrike och 
Sverige visar att denna distinktion inte alltid är självskriven och att 
förståelsen av originalitet också kan låta sig formas av nationella 
praktiska, ekonomiska hänsyn.

Eftersom Frankrike var ett pionjärland på både filmens och upp-
hovsrättens område är det knappast förvånande att de franska lag-
stiftarna var snabbare med att tillvarata filmindustrins intressen än 
de svenska kollegorna. Samtidigt tycks den svenska filmindustrin 
inte ha bedrivit någon aktiv lobbyverksamhet gentemot lagstiftarna, 
men varken lagen eller dess förarbeten ger några direkta ledtrådar 
om vilken roll filmindustrin egentligen spelade i 1919 års lagstift-
ningsprocess. Filmens roll kan hur som helst inte avfärdas med 
hänvisning till att det inte verkar ha funnits någon direkt koppling 
mellan filmindustrin och lagstiftarna. Det faktum att filmmediet 
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hade omformat det kulturella landskapet och komplicerat upphovs-
rättsdiskursens dikotomi mellan original och kopia samt att den 
nya lagen faktiskt antogs under den svenska stumfilmens ekono-
miska och kommersiella storhetstid gör filmen till en oundgänglig 
del av lagens kulturella kontext. I det följande kommer jag därför 
att titta närmare på hur den svenska filmens utveckling under 1900-
talets början kan ha påverkat upphovsrättsdiskursen i allmänhet och 
dikotomin mellan original och kopia i synnerhet. Så småningom 
kommer jag också att analysera Mauritz Stillers filmatiseringar av 
Selma Lagerlöfs romaner En herrgårdssägen och Gösta Berlings saga 
som kulturella intertexter till 1919 års Lag om rätt till litterära och 
musikaliska verk.

svensk film 1919
Edelman delar in den amerikanska filmindustrins utveckling i tre 
faser. Under den inledande fasen, fram till 1908, präglades film-
branschen av en fri konkurrens mellan ett antal små bolag. Under 
fas två som sträckte sig mellan 1908 och 1929 slöt sig dessa bolag 
samman i ett fåtal större truster som kontrollerade produktion och 
distribution. Under den tredje och sista fasen, tiden efter 1929, tog 
storkapitalet över kontrollen över filmbranschen.104 I Sverige gick 
utvecklingen mot ökande ägarkoncentration faktiskt ännu snabbare. 
Den svenska stumfilmens nestor, Charles Magnusson, var inte bara 
en visionär producent utan också en ambitiös affärsman och impe-
riebyggare. Produktionsbolaget Svenska Biografteatern grundades 
1907 då de med finansiellt stöd från några lokala bankirer köpte de 
upp biografkedjan Kristianstads biografteater. Magnusson rekryte-
rades som verkställande direktör 1909 och under åren som följde 
skulle Svenska Bio expandera snabbt. I takt med att filmen utveck-
lades till en mer lönsam men också mer kapitalkrävande industri 
gick större finansiärer in i branschen och på 1910-talet investerade 
bland andra Ivar Kreuger i Magnussons bolag.105 Svenska Biograf-
teatern blev snabbt en dominant aktör inom svensk film och under 
1910-talet lade den stora delar av den svenska marknaden under 
sig genom att köpa upp många av de mindre biografkedjorna och 
produktions- och distributionsbolagen. Denna utveckling kulmine-
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rade 1919 när Svenska Biografteatern fusionerade med sin främsta 
konkurrent, AB Skandia, och omvandlades till det alltjämnt domi-
nerande bolaget Svensk Filmindustri.106

Utvecklingen mot storbolagsdrift och ökad ägarkoncentration 
hänger delvis samman med medieformen som sådan. Redan tidigt 
i filmens historia blev inspelningskostnaderna så höga att det var 
nödvändigt att bilda ekonomiska bolag för att lösa finansieringen. I 
kombination med filmens till sin natur kollektiva produktionsform 
skulle detta snart leda till att filmens ägare och dess skapare allt mer 
sällan sammanföll. När gamla tiders individuella skapare ersattes av 
ett modernt inspelningsteam bestående av en uppsättning avlönade 
experter som arbetade enligt detaljerade anställningskontrakt fanns 
det inte längre någon självklar upphovsman och i brist på en sådan 
tenderade de ekonomiska rättigheterna att tillfalla finansiärerna.107

Men 1900-talets första decennier innebar inte bara en ekonomisk 
utan också en konstnärlig omvandling av filmmediet. Inlednings-
vis var filmvisningarna i det närmaste en form av kuriosaunder-
hållning där blotta förekomsten av rörliga bilder räckte för att roa 
publiken. De första biografernas repertoar bestod i huvudsak av 
korta filmsnuttar – komiska tablåer, naturbilder och olika former 
av dokumentära filmklipp – som ibland reducerades till mellanspel 
mellan inbjudna kuplettsångare och andra levande varieténum-
mer.108 Men efter hand upptäckte man att det nya mediet också 
hade en mer episk och dramatisk potential. Den svenska spelfil-
mens födelse brukar dateras till 1909 när tre filmatiseringar av väl-
kända nationalromantiska förlagor blev stora publiksuccéer: F.A. 
Dahlgrens Värmlänningarne, Frans Hedbergs Bröllop på Ulfåsa och 
Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner. Samtliga filmer var 
producerade av Svenska Biografteatern men under åren som följde 
skulle flera andra produktionsbolag utforska spelfilmens möjlighe-
ter och vid 1910-talets början hade något som kan kallas en svensk 
filmkonst fötts.109

Genom att föra in historieberättandet i svensk film bidrog Mag-
nusson och hans kollegor till att förvandla den till en utvecklad 
konstform som också lockade delar av det bildade borgerskapet till 
biograferna.110 I takt med att den borgerliga publikens filmintresse 
växte fick också tidningarna upp ögonen för filmen. Inledningsvis 
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hade dagspressen behandlat filmvisningar som enstaka kuriösa eve-
nemang, men när filmen antog mer litterära och dramatiska former 
började de också recensera filmerna som självständiga konstverk. 
Under första hälften av 1910-talet införde många av de större tid-
ningarna löpande filmrecensioner och efter 1915 blev det vanligt 
med fast anställda filmrecensenter som kontinuerligt bevakade bio-
grafernas repertoar.111 Inom loppet av ett drygt decennium hade 
filmen således förvandlats från en kuriosaunderhållning bland andra 
till ett centralt och unikt inslag i det moderna kulturlivet: till en ny 
spirande konstform och en kulturindustri i vardande.

Samtidigt gick det väldigt bra för svensk film under 1910-talet. 
I likhet med många andra delar av svenskt näringsliv gynnandes 
också filmindustrin av att merparten av Europa var inbegripet i ett 
världskrig.112 Men man levde inte bara på andras olycka: den svenska 
filmproduktionen blomstrade, såväl konstnärligt som kommersi-
ellt, och åren mellan 1917 och 1924 brukar i allmänhet gå under 
beteckningen den svenska guldåldern.113 Nu utvecklades filmen från 
ett vanligt publikspektakel till en konstform vilket inte bara gav 
kulturell prestige utan också lockade den köpstarka överklassen 
till biograferna.114 Rent kommersiellt nådde den svenska filmfesten 
sin kulmen under 1919 och 1920 som blev en rekordsäsong där de 
svenska biograferna visade flera föreställningar om dagen för att 
möta publiktillströmningen.115

Kort därefter gjorde sig emellertid den europeiska depressionen 
sig påmind också i Sverige och biografernas besökssiffror sjönk 
med 25 % mellan 1920 och 1922.116 Samtidigt hade den svenska 
filmindustrin aldrig varit tillräckligt produktiv för att tillgodose 
biografernas och filmpublikens behov, och den amerikanska filmen 
fick tidigt fotfäste på den svenska marknaden. Filmmakarna och 
skådespelarna var djupt oroade av den amerikanska konkurrensen 
och ropade snart efter tullar, importavgifter och andra protektionis-
tiska åtgärder för att värna den svenska filmen. Men de amerikanska 
filmerna fortsatte att fylla de svenska biografernas repertoar och 
filmimportörerna blev en av 1920-talets största vinnare: eftersom 
de kontrollerade distributionen av amerikanska filmer kunde de 
diktera villkoren och påtvinga biografägarna kostbara och ogynn-
samma avtal.117 Man kan alltså konstatera att den svenska filmens 
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guldålder blev fruktbar men inte särskilt långvarig och att 1919 års 
upphovsrättslag instiftades just när den svenska filmen höll på att 
nå sin kommersiella höjdpunkt.

Den svenska guldåldern och den litterära filmen
Den svenska guldålderns starkaste man var utan tvekan Charles 
Magnusson, men hans förmåga att rekrytera framstående medar-
betare skulle också bidra till Svenska Biografteaterns stora fram-
gångar. De stora stjärnorna i Magnussons stall var Victor Sjöström 
och Mauritz Stiller: två före detta skådespelare och erfarna teater-
män som Magnusson kontrakterade som filmregissörer.118 Sjöström 
och Stiller var Svenska Biografteaterns stora framtidshopp och de 
skulle snart infria förväntningarna genom att leverera en lång rad 
konstnärliga och kommersiella framgångar under andra hälften av 
1910- och första hälften av 1920-talet. Detta gällde framför allt Sjö-
ström som har betraktats som den mer konstnärligt begåvade av 
de två, inte minst tack vare sin Ibsenfilmatisering Terje Vigen från 
1917 som blev ett av den svenska spelfilmens kreativa genombrott 
och visade publiken att film faktiskt kunde vara en högt utvecklad 
konstform.

Sjöström och Stiller nämns ofta i samma mening, som två sin-
semellan helt olika representanter för den svenska guldåldern. I sin 
korta översikt över Stillers roll i filmhistorieskrivningen konstate-
rar Bo Florin att Stiller kanoniserats som nummer två bland de 
svenska stumfilmsregissörerna.119 Om Sjöström alltid har betraktats 
som en allvarligt sinnad och hårt arbetande konstnär brukar Stiller 
uppfattas som en vivör med förkärlek för det lättsamma och det 
spektakulära. Stiller hade rykte om sig att vara något av en excent-
riker och som finlandssvensk invandrare med judiskt påbrå har han 
ofta tillskrivits ett exotiskt expressivt konstnärstemperament.120 I 
Gösta Werners stora Stillerbiografi från 1991 porträtteras han som 
en främmande fågel i det svenska kulturlivet: en ganska isolerad 
och säregen figur men också en kompromisslös, otålig och mångsi-
dig regissör. Samtidigt framhåller Werner att Stiller aldrig försökte 
axla en konstnärsroll utan att han snarare betraktade sig själv som 
en yrkesman – en kinematografins hantverkare var främsta uppgift 
var att göra bra film snarare än att skapa stor konst. Både Werner 
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och den inflytelserika recensenten Bengt Idestam-Almqvist, även 
känd under pseudonymen Robin Hood, har lyft fram Stiller som 
en bildskapare vars styrka låg i att utveckla filmmediets visuella och 
dramaturgiska sidor snarare än i intellektuellt historieberättande 
eller psykologiskt djupgående karaktärsskildringar.121

En annan ingrediens i den svenska guldålderns framgångsrecept 
var skönlitteraturen. Både Sjöström och Stiller arbetade mycket med 
litterära förlagor och redan på ett tidigt stadium var filmatiseringar 
av skönlitterära verk ett vanligt grepp inte bara i Sverige utan också 
internationellt.122 Inledningsvis hade filmbolagen ofta hämtat sitt 
stoff från populärlitteraturen men under 1910-talet började de söka 
efter mer rumsrena förlagor och genom att vända sig till ansedda 
författare lyckades de höja det nya mediets respektabilitet och eta-
blera filmen som en erkänd konstform.123

Från författarnas sida möttes filmen med en blandning av intresse 
och skepsis. Många författare såg en potential i det nya mediet och 
en del försökte sig på att skriva filmmanus. Samtidigt var det fortfa-
rande vanligt att avfärda filmmediet som ytligare än litteraturen och 
många författare blev efter hand varse att manusförfattandet var en 
ganska osäker födkrok eftersom filmskaparna ofta refuserade deras 
manus som därmed hamnade ohonorerade i papperskorgen. Dess-
utom började många författare också inse att manusförfattandet var 
en speciell form av skrivande som kanske helst skulle lämnas till 
en egen yrkeskategori.124 Men filmbranschens intresse för skönlit-
teraturen skulle bara växa och ett stort antal romaner komma att 
filmatiseras under 1910- och 1920-talet. Ofta sökte man sig till de 
stora nationella klassikerna och både Runebergs epos om Fänrik 
Stål och F. A. Dahlgrens mycket framgångsrika nationalromantiska 
skådespel Värmlänningarne filmatiserades så tidigt som 1909.

En författare som visade ett intresse för se sina egna verk på 
duken var August Strindberg.125 Även om han hann dö innan den 
svenska stumfilmen fick sitt stora genombrott skulle han få se både 
Fröken Julie och Fadren filmatiserade av nöjesmagnaten, teaterdi-
rektören och filmregissören Anna Hofman-Uddgren. Redan 1896 
hade Hofman-Uddgren inkluderat enklare filmunderhållning i sina 
kabaréer och under början av 1900-talet ägande hon sig mycket åt 
spelfilm. När Anna Hofman-Uddgren och hennes make, Gustav 
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Uddgren, fick filmrättigheterna till hela Strindbergs dramatiska pro-
duktion tog hon hjälp av skådespelarna från Intima teatern för att 
spela in Fröken Julie 1911 och Fadren 1912.126 Därefter drog hon sig 
dessvärre tillbaka från filmen och det har spekulerats i att det osäkra 
rättsläget kring filmrättigheterna till Strindbergs dramatik, som nu 
eventuellt tillhörde makarna Hofman-Uddgren, har bidragit till att 
nästa inga andra Strindbergspjäser skulle filmatiseras under 1910 
och 20-talet.127

Filmen och Lagerlöf
Om Sjöström och Stiller var den svenska filmens huvudpersoner 
under åren kring 1920 utgjorde skönlitteraturen en viktig källa till 
deras framgångar – den svenska guldåldern har också i stor utsträck-
ning betraktats som en litterär filmepok.128 Periodens främsta film-
författare var dock inte Strindberg utan Selma Lagerlöf. Lagerlöf var 
utan tvekan Svenska Biografteaterns största, mest säljande och mest 
respekterade litterära affischnamn som kom att bilda en vinnande 
treenighet tillsammans med Sjöström och Stiller. Mellan 1917 och 
1926 skulle Magnussons bolag låta filmatisera ett tiotal Lagerlöf-
berättelser i regi av Sjöström, Stiller och Gustav Molander. Detta 
var ett väl genomtänkt val av Charles Magnusson som sedan länge 
insett Lagerlöfs potentiella betydelse för den svenska filmen.

Lagerlöfs nedtonade och värdiga författarprofil kunde bistå 
filmen den respektabilitet som filmskaparna eftersträvade. Dess-
utom var hon en folklig men ändå väl ansedd författare som lycka-
des kombinera kulturellt och ekonomiskt kapital genom att både 
vinna Nobelpris och sälja i stora upplagor. Redan under sin samtid 
tillskrevs hon också rollen av rikets främsta sagoberättare och hon 
skulle själv bidra till att skapa och upprätthålla denna position som 
”sagotant” och förvaltare av en gammal nationell, folkloristisk tra-
dition.129 När Magnusson använde sig av Lagerlöfs litteratur lutade 
han sig med andra ord mot en närmast emblematisk gestalt: en 
folkkär akademiledamot som förvaltade den svenska sagoskatten 
och vakade över en urgammal nationell berättartradition.

Magnusson hade umgåtts med tankar på att filmatisera Lagerlöfs 
böcker ända sedan 1909, då han diskuterat en eventuell filmbear-
betning av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.130 Dessa 
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planer gick i stöpet men Magnusson betraktade alltjämt Lagerlöf 
som ett berättarideal och han släppte aldrig tanken på att göra film 
på hennes verk. Dessutom var Lagerlöf själv i allmänhet positivt 
inställd till filmen som medium. I likhet med många andra förfat-
tare hade hon övertygats om filmmediets konstnärliga potential när 
hon fick se Sjöströms filmatisering av Terje Vigen och i sina kontak-
ter med regissörerna visade hon stor förståelse för hur filmmediet 
fungerade.131

Sju år senare återknöt Svenska Biografteatern kontakten med 
Selma Lagerlöf sedan en skollärarinna i Gävle föreslagit Victor Sjö-
ström att filmatisera Tösen från Stormyrtorpet. Sjöström nappade på 
idén och kontaktade Lagerlöf som med Terje Vigen i färskt minne 
gladeligen tackade ja till Sjöströms förslag.132 Filmen släpptes 1917 
och blev en stor framgång som också väckte utländska produktions-
bolags intresse för Lagerlöfs böcker. När ett tyskt bolag kort därefter 
lade ett bud på filmrättigheterna till hela hennes produktion vände 
hon sig i stället till Sjöström. Sjöström kontaktade i sin tur Magnus-
son som såg ett tillfälle att förverkliga en gammal vision och med 
Sjöström som ombud skrev Svenska Biografteatern kontrakt med 
Selma Lagerlöf 1917. Enligt Sjöströms egna vittnesmål förband sig 
bolaget att spela in minst en film om året under en period på fem 
till sex år, mot en ersättning som enligt Bengt Idestam-Almqvist ska 
ha uppgått till 10 000 kronor per film. Här går dock uppgifterna 
isär och enligt Gösta Werner innefattade detta avtal främst rätten 
till Herr Arnes penningar.133 Det verkar dessutom som att Svenska 
Biografteatern ägde filmrättigheterna till delar av Lagerlöfs verk 
redan innan 1917, däribland En herrgårdssägen och Gösta Berlings 
saga.134

Mötet mellan Sjöström och Lagerlöf skulle likafullt bli startskot-
tet för en lång serie av lyckade Lagerlöffilmatiseringar som nådde 
publikframgångar som man tidigare aldrig sett i svensk filmhisto-
ria.135 Inledningsvis tog sig Sjöström an hennes epos Jerusalem som 
blev en stor publikframgång när den 1919 släpptes i två delar under 
titeln Ingemarssöner I & II. Ett par år senare nådde Sjöström sin 
konstnärliga höjdpunkt när han skrev in sig i filmhistorien med 
stumfilmklassikern Körkarlen; därefter började hans intresse för 
Lagerlöfs romaner allt mer att falna.136 Vid sidan av Sjöström skulle 
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även Mauritz Stiller filmatisera ett antal Lagerlöfromaner. Samti-
digt som Sjöström arbetade med Ingemarssöner hade Stiller gjort en 
framgångsrik inspelning av Herr Arnes penningar som väckt både 
filmpublikens och författarinnans uppskattning. Efter hand följde 
han upp denna med fria bearbetningar av En herrgårdssägen 1922/23 
och Gösta Berlings saga 1923/24; två äventyrliga projekt som skulle 
tära hårt på de goda relationerna mellan Svensk Filmindustri och 
Selma Lagerlöf.

Lagerlöf och Stiller
Selma Lagerlöf hade som sagt ett stort förtroende för Victor Sjö-
ström. Hon var naturligtvis medveten om att Sjöströms framgångs-
rika filmatiseringar bidrog till att lansera hennes böcker i utlandet; i 
hennes korrespondens med Karl Otto Bonnier diskuteras exempel-
vis en engelsk utgåva av Körkarlen med illustrationer från filmen.137 
Men Lagerlöfs förtroende för Sjöström gick djupare än så. Sjöström 
framstod som en seriös konstnär, han hade alltid visat hennes böcker 
stor respekt och han brukade samvetsgrant besöka henne i hemmet 
i Värmland för att personligen presentera manuset inför varje ny 
film. Därför litade hon på Sjöströms omdöme när han lämnade 
över ansvaret för Herr Arnes penningar – eller Herr Arnes pengar 
som filmen skulle komma att heta – till sin vän och kollega Mauritz 
Stiller.

Inledningsvis gick samarbetet mellan Stiller och Lagerlöf bra: 
under arbetet med Herr Arnes pengar upprätthöll han Sjöströms 
tradition att personligen presentera manuset för författarinnan 
och i slutändan skulle filmen också troget följa Lagerlöfs roman.138 
Resultat blev en tidig svensk storfilm, med en produktionskostnad 
på uppskattningsvis omkring 200000 kronor, som gick bra både 
i Sverige och internationell och såldes till 46 olika länder.139 Kri-
tikerna var positiva på gränsen till lyriska och de berömde Stiller 
för hans hörsamhet mot originalet och hans förmåga att fånga den 
karga stämningen och den storslagna tragiken i Lagerlöfs roman.140 
Regissören själv var dock inte riktigt nöjd med Herr Arnes pengar. 
Romantexten hade fått löpa i långa sjok i filmens textrutor och 
troheten mot Lagerlöfs ursprungsberättelse och oviljan att korta och 
redigera romantexten tenderade att bromsa det filmiska berättandet. 



225

Manusförfattaren Gustaf Molander hade tagit dramatiska highlights 
ur Lagerlöfs roman och oavkortat infogat dem i filmens textrutor, 
men om dessa textstycken skapade dramatisk förtätning i Lagerlöfs 
roman blev de bara en ovälkommen retardationseffekt i filmens 
berättarflöde. Trots kritikernas lovord upplevde Stiller att respekten 
för den litterära förlagan hade gjort filmen sämre.141

Detta lärde Stiller vikten av att hålla romantexten på armlängds 
avstånd – en lärdom som han tillämpade när han ett par år senare 
tog sig an Lagerlöfs kortroman En herrgårdssägen som skulle avvika 
så mycket från Lagerlöfs berättelse att den fick titeln Gunnar Hedes 
saga när den gick upp på biograferna den 1 januari 1923. I förtexterna 
beskrevs filmen som ett ”Filmskådespel med motiv från En herr-
gårdssägen av Selma Lagerlöf” och Stiller hade till mångas förtret 
gjort stora omdisponeringar i berättelsen.142 Gunnar Hedes saga fick 
på det hela taget ett blandat mottagande. Recensenterna klagade på 
att filmen inte följde romanen: Stiller hade ändrat i händelseförlop-
pet, han visade ingen omsorg om de klassiska lagerlöfska miljöerna, 
han hade offrat romanens psykologiska och moraliska djup för att 
plocka filmiska, visuella poänger och han hade över huvud taget 
inte lyckats fånga originalberättelsens sagostämning.143

Inte heller författaren själv var nöjd med Stillers alltför fria tolk-
ning. Enligt Gösta Werner var En herrgårdssägen en av Lagerlöfs 
mest personliga berättelser som i stor utsträckning formats av pri-
vata erfarenheter och intryck. Stiller tog föga notis om detta; hans 
målsättning var att göra en bra film och han tog sig de friheter 
som detta krävde vilket resulterade i att han strök flera passager 
som Lagerlöf själv uppfattade som nyckelscener.144 Mötet mellan 
författarens och regissörens syn på vad berättelsen är och hur den 
ska utformas mynnande här ut i en kollision mellan en traditionell 
uttrycksestetik där verket ska ge uttryck för skaparens subjekt och 
en hantverksestetik där verkets innehåll underkastas de dramatiska, 
filmiska effekter som regissören vill uppnå. Författaren gjorde inled-
ningsvis motstånd mot vad hon uppfattade som en förvanskning 
av ett av hennes hjärtebarn, men efter enträgna övertalningsförsök 
från Svensk Filmindustris sida gav hon med sig och accepterade att 
filmen släpptes som en fri tolkning, under den alternativa titeln 
Gunnar Hedes saga.145

lagerlöf och stiller
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Kampen om Gösta Berling
Mot bakgrund av bråket kring En herrgårdssägen är det inte över-
raskande att Lagerlöf sade ifrån när hon fick veta att Svensk Film-
industri anförtrott Mauritz Stiller uppgiften att även regissera Gösta 
Berlings saga. Redan 1913 hade Lagerlöf sålt filmrättigheterna till 
det danska filmbolaget Dania, men eftersom de fortfarande inte 
påbörjat filmatiseringen sex år senare bad hon Karl Otto Bonniers 
hjälpa henne att köpa tillbaka rättigheterna.146 Försöken var frukt-
lösa och när Dania försattes i konkurs överläts rättigheterna i stället 
till Skandinavisk Filmcentral som planerade att filma romanen med 
Anders de Wahl i huvudrollen. Men inte heller dessa kom till skott 
och när de i sin tur gick i konkurs 1922 hamnade rättigheterna till 
slut hos Svensk Filmindustri.147

Lagerlöf tyckte inte om tanken på att en av hennes nyckelro-
maner valsade runt mellan olika bolag bortom hennes kontroll, 
men problemen tog inte slut bara för att rättigheterna hamnade 
hos Svensk Filmindustri.148 Ställd inför hotet att också Gösta Berling 
saga skulle hamna i Stillers händer försökte Lagerlöf stoppa projek-
tet eller åtminstone förmå dem att välja en annan regissör. Detta var 
dock utsiktslöst eftersom Victor Sjöström, som i praktiken utgjorde 
det enda tänkbara alternativet, hade flyttat till Amerika.149 Tillsam-
mans med sin medmanusförfattare Ragnar Hyltén Cavallius gav sig 
alltså Stiller i kast med Lagerlöfs komplexa och ganska anekdotiska 
berättelse. De tog sig stora friheter att räta ut den vindlande berät-
tarstrukturen och knyta ihop den till en kronologiskt linjär historia. 
Efter hårda strykningar och kraftiga omarbetningar skickade de ett 
manus till Selma Lagerlöf som inte uppskattade Stillers självsvåldiga 
tilltag. Till slut gav hon dock med sig och godkände manuset, delvis 
för att hon insåg nödvändigheten av att göra vissa anpassningar till 
filmmediet men kanske också för att hon helt enkelt inte såg någon 
mening med att fortsätta bråka med filmproducenterna. Efter för-
säkringar om att den slutliga filmen skulle följa det manus hon läst 
tillät hon att förtexten beskrev filmen som en auktoriserad filmbe-
arbetning av Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga.150

Det sistnämnda var ett beslut som hon skulle ångra när hon fick 
se slutprodukten. I själva verket hade de frångått manuset på flera 
punkter och lagt till ett antal nya scener som Lagerlöf aldrig skulle 
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ha auktoriserat, och man kan bara föreställa sig hennes grämelse när 
en recensent konstaterade att ”den av författarinnan auktoriserade 
bearbetningen […] är en vandaliserad bearbetning”.151 Att många 
recensenter dessutom framhöll att filmen hade godkänts av Selma 
Lagerlöf antyder att kritiken mot filmen även riskerade att spilla 
över på Lagerlöfs goda författarnamn.152

Vid det här laget fanns det inte mycket för Lagerlöf att göra åt 
saken men i ett brev till Stiller förebrådde hon honom för att han 
använt hennes bok på ett så egenmäktigt sätt:

På den tiden då filmen nöjde sig med att följa texten i mina romaner 
och noveller var jag glad åt filmatiseringen. Den verkade som en serie 
illustrationer levande och vackra, och annat begärde jag inte. Men 
nu, då jag ser, att Ni anser, att boken endast bör vara en inspirations-
källa, och att materialet bör omsmältas till något helt nytt uteslutande 
avsett för filmen, då måste jag säga ifrån ärligt och bestämt, att jag 
inte kan vara med längre.153

Lagerlöf hade helt rätt i sitt omdöme som i själva verket avspeglar 
en brytpunkt i den svenska filmhistorien: Stillers tolkningar gjorde 
helt andra anspråk på konstnärlig självständighet än många äldre 
romanfilmatiseringar. Leif Furhammar tolkar Stillers behandling av 
En herrgårdssägen som ett uttryck för filmkonstens nya självförtro-
ende:

Stillers hybris gentemot litteraturen var mycket självständig och hans 
intressekollision med den berömda författarinnan var ett av de första 
riktigt självmedvetna uttrycken för att filmkonsten nu skaffat sig en 
sådan position bland konstarterna att den inte längre hade anledning 
till någon blygsamhet.154

Men om Gunnar Hedes saga och Gösta Berlings saga i efterhand 
framstår som milstolpar i filmens utveckling mot en självständig 
konstform antyder författarens och de samtida recensenternas reak-
tioner att denna utveckling ännu inte fullbordats.

I likhet med de flesta andra filmer som baserades på Selma Lager-
löfs litteratur blev Gösta Berlings saga en stor publikframgång i Sve-
rige, men kritikerna var inte särskilt imponerade. Också nu slöt 
recensenterna spontant upp bakom författaren utan att över huvud 
taget känna till den konflikt som pågått bakom filmkulisserna. När 

kampen om gösta berling
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Gösta Berlings saga hade premiär i mars 1924 fick den genomgående 
kritik för att den förhöll sig så fritt till den litterära förlagan. Stiller 
anklagades för att offra originalberättelsens mytiska, urskogsroman-
tiska grundton till förmån för filmiska effektsökerier.155 De krav och 
förväntningar som omgärdade Stillers Lagerlöffilmatiseringar visar 
att filmen inte stod fri från det äldre mediesystemet: recensenternas 
bemötande av Stillers filmer uttrycker snarare en syn på filmen som 
en förlängning av skönlitteraturen och den svenska stumfilmens 
starka fokus på litterär film låg helt i linje med detta synsätt.

Den underliggande logiken bakom kritikernas angrepp på 
Gunnar Hedes saga och Gösta Berlings saga är tydlig: filmen ska så 
oavkortat som möjligt återge romanen. Bo Florin framhåller filmens 
trohet till och omsorg om den litterära förlagan som ett centralt 
inslag i den svenska stilen.156 Detta färgade uppenbarligen också 
recensenternas förväntningar och många av de positiva omdömen 
som fälldes över Herr Arnes pengar fäste stor vikt vid filmens trohet 
mot originalet. Gösta Werner konstaterar att recensenterna tende-
rade att inte betrakta filmen som en egen konstform. Filmen upp-
fattades snarare som ett sekundärt medium som skulle illustrera den 
litterära förlagan så väl som möjligt vilket gjorde all bristande likhet 
med originalet till ett misslyckande.157 Kravet på trohet blev kanske 
extra starkt i relation till en så uppburen, nationell författarikon 
som Selma Lagerlöf; många recensenter tycks över huvud taget ha 
varit skeptiska till att filma en roman som Gösta Berlings saga vars 
mytiska, romantiska stoff inte ansågs lämpat för ett så modernt 
medium som filmen.158

Litteratur och film – original och kopia?
I sin avhandling Svensk film och visuell masskultur 1900, polemiserar 
Pelle Snickars mot den allmänna tendensen att betrakta filmen som 
ett uteslutande nyskapande och modernt medium. Han framhåller 
i stället att filmen är ett led i en lång tradition av bildskapande där 
både fototekniken och laterna magican går igen i kinematografin.159 
Idén om en medial kontinuitet bildar också en förutsättning för 
Jay David Bolters och Richard Grusins teori om att alla medier 
är inbegripna i en ständigt pågående remediering. I stället för att 
fokusera på det radikalt nya i 1900-talets massmedier intresserar sig 
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Bolter och Grusin för hur alla nya medier också innefattar spår från 
äldre medieformer. Även om deras huvudsakliga intresseområde är 
digitala medier framhåller de remedieringsbegreppet som ett grund-
villkor för representationsteknologins utveckling sedan århundraden 
tillbaka.160 Som en parafras på Derridas maxim att det inte finns 
någon text före texten konstaterar Bolter och Grusin att det inte 
finns någon mediering före medieringen: alla nya mediala uttryck 
griper tillbaka på tidigare medieformer som omformas enligt det 
nya mediets villkor.161

Bolter och Grusin utgår delvis från Marshall McLuhans gamla 
tes om att ett mediums innehåll alltid är ett annat medium.162 I sin 
banbrytande bok Understanding media från 1964 beskriver McLu-
han hur filmmediets sätt att berätta en historia i grund och botten 
lutar sig mot skönlitteraturens narrativa strukturer. McLuhan menar 
att litteraturen var en direkt förutsättning för filmen eftersom litte-
raturen redan hade skolat publiken i ett filmiskt berättande genom 
att vänja den vid linjära berättarflöden med tydligt fokus på olika 
karaktärer och trådar i historien. Utan romanens sätt att bygga 
berättarstrukturer hade biobesökarna aldrig kunnat förstå filmens 
relativt komplicerade klipp mellan olika platser, personer och situa-
tioner.163 Men nu hade skönlitteraturen lärt publiken en speciell 
form av föreställningsförmåga och därför slog filmen ”genast an på 
den typografiska människan, just därför att filmen, liksom boken, 
erbjuder en värld av fantasi och drömmar”.164

Som Celia Lury framhåller konstitueras ett medialt distributions-
system inte bara av materiell teknologi utan också av publikens 
inlärda receptionsförmåga – dess ”ability to recieve” – som skapas 
i ett givet kulturellt sammanhang.165 Det var alltså naturligt för 
den första generationens filmmakare att hämta sitt stoff från det 
medium som publiken redan lärt sig att konsumera: skönlitteratu-
ren.166 Detta placerar in filmmediet i den polaritet mellan original 
och kopia som inte bara spelat en stor roll i upphovsrättsdiskursen 
utan också aktualiserades och accentuerades av den nya reproduk-
tionsteknologin. I detta avseende kunde litteraturen förse filmen 
med ett konstnärligt original samtidigt som valet av en folkkär 
berättare som Selma Lagerlöf gav Svensk Filmindustri en celebri-
tet med Star Quality: ett stort författarnamn som kunde skänka 

litteratur och film – original och kopia?
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både autenticitet och aura åt produktionerna. Om man ser filmen 
som ett led i en sådan medial kontinuitet blir det lättare att förstå 
recensenternas och författarens indignation inför Stillers bristande 
respekt för originalromanerna. Filmmediet var inte fritt från sin 
historia och genom att öppet förvanska sina litterära förlagor bröt 
Stiller också med filmens uppgift att omsätta ett verk från ett annat 
medium i rörliga bilder: Hans kinematografiska reproduktion av 
Selma Lagerlöfs romaner var helt enkelt inte sanna eftersom de inte 
följde originalet.

Berättaren hos Lagerlöf och Stiller
Sjöströms och Stillers Lagerlöffilmatiseringar är uppenbara exempel 
på hur enskilda medietexter kan översättas från ett medium till ett 
annat, men de ger också prov på hur en ny medieform rekonstru-
erar och modifierar ett äldre mediums uttrycksmedel på en mer 
generell nivå. I förlängningen har filmerna även en vidare intertex-
tuell relation till det tidiga 1900-talets upphovsrättsdiskurs eftersom 
både Lagerlöfs böcker och Stillers filmer belyser olika föreställningar 
om kreativitet och konstnärskap som är centrala i upphovsrättsdis-
kursen. I det följande tänker jag först titta närmare på hur Gunnar 
Hedes saga och Gösta Berlings saga förhåller sig till sina litterära för-
lagor och sedan studera vilka konstnärsidentiteter och vilken syn 
på originalitet som artikuleras i filmerna. Efter hand kommer jag 
att relatera detta till den konstnärsroll som Lagerlöf tilldelades i 
offentligheten, men också till den potentiellt rättsliga konflikt som 
uppstod mellan Lagerlöf och Stiller.

Lagerlöfs goda namn utnyttjades flitigt i marknadsföringen av 
filmerna och i Herr Arnes Pengar lutade sig Stiller dessutom tydligt 
mot romanens ryktbarhet genom att fylla textrutorna med berömda 
romancitat. Samtidigt var Lagerlöfs romaner i sin tur ett fall av 
litterär remediering eftersom de hänvisade till en folklig berät-
tartradition. Bruket av folksagans och legendens form, tematik och 
stilistiska särdrag är ett välbelagt inslag i Lagerlöfs litteratur. Till 
skillnad från den realistiska romanen som vanligtvis döljer berät-
tarjaget bakom en objektiv och opersonlig berättarröst är Gösta Ber-
lings saga fylld av narrativa avbrott där författaren träder fram och 
tilltalar läsaren direkt. När hon försöker fånga läsaren med utstude-
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rat ålderdomliga repliker som ”O, sena tiders barn! Jag begär ju inte 
att någon ska sätta tro till dessa gamla historier” anlägger hon en 
berättarröst som tycks tillhöra en åldrad sagoberättare från svunna 
tider.167 I ett liknande avbrott i mitten av romanen blir det särskilt 
tydligt hur hon iklär sig en traditionell berättarroll:

Kan den vars själ har blivit mättad av sägner, någonsin frigöra sig från 
deras välde? Nattvinden tjuter där ute […] och jag, som sitter ensam 
i natten och skriver, med lampan tänd och gardinen uppdragen, jag, 
som nu är gammal och borde vara klok, jag känner samma rysningar 
krypa upp för ryggraden, som när jag första gången hörde denna 
historia…168

Om man betänker att Lagerlöf inte bara hittade på alla berättelser 
själv utan dessutom var 32 år gammal när hon skrev Gösta Berlings 
saga demaskeras detta berättarjag – denna kloka gamla gumma – 
som en iscensättning: ett retoriskt grepp som knyter samman roma-
nen med en äldre folkloristisk berättarkonst.169

Man kan alltså säga att remedieringen som sådan – folksagegen-
rens överföring från ett muntligt till ett skriftligt medium – har ett 
stort utrymme i Lagerlöfs roman. Om Selma Lagerlöfs version av 
Gösta Berlings saga är ett litterärt återskapande av en muntlig berät-
tartradition är Mauritz Stillers filmatisering av denna roman i sin 
tur ett ovanligt tydligt exempel på att medieringsprocessen inte har 
någon absolut startpunkt: att också filmens litterära förlaga är en 
remediering gör Stillers film till en intermedial översättning av en 
remediering. Sagoberättarens traditionella tilltal har i stor utsträck-
ning bevarats i många av Stillers lagerlöffilmatiseringar. Detta gäller 
inte minst Gösta Berlings saga där berättelsen inleds med att tittaren 
erbjuds att följa med hundra år tillbaka i tiden, ”till Ekeby, det en 
gång ryktbara, av sägnen omspunna” och som avrundas med orden: 
”Go vänner! Snart är sagan om Gösta Berling all. Dock än en gång 
tillbaka till Ekeby, det fordom ryktbara, af sägner omspunna!”170 
Här förankrar Stiller inledningsvis sin film i en välkänd folklig 
berättartradition genom att tillgripa sagoberättarens allra mest klas-
siska trop – ”det var en gång” – och han avslutar hela berättelsen 
genom att återkoppla till denna trop.

Men Stiller kopierar inte bara Lagerlöfs berättarform i ett annat 
medium utan han genomför en mer komplex retorisk manöver. 

berättarrösten hos lagerlöf och stiller
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I sin avhandling Nostalgia, Narrative and Modernity in Swedish 
Cinema visar Ebba Segerberg att både Lagerlöfs och Stillers bruk av 
den folkliga berättarrösten inte enbart är ett stilistiskt grepp utan att 
det i själva verket är ett sätt att tematisera berättandet som sådant.171 
Segerberg framhåller att Stiller anlägger två helt olika sätt att förhålla 
sig till författarens röst i Herr Arnes pengar och Gösta Berlings saga: 
om Lagerlöfs texter fick stå relativt oredigerade i Herr Arnes pengar 
är de i stort sett helt omskrivna i de senare filmerna. Här förekom-
mer nästan inga direkta citat från Lagerlöfs originaltext utan alla 
textrutor är författade av Stiller och Hyltén Cavallius. Stilistiskt är 
de också enklare, mindre formella och hållna i en starkare folklig 
ton än Lagerlöfs texter. Segerberg tolkar detta som att filmtexterna 
har utformats för att ge ett intryck av att härröra från Selma Lagerlöf: 
att Stiller medvetet frångått romantexten för att i stället fånga en 
föreställning om den typiskt Lagerlöfska berättarrösten och därmed 
knyta an till den populära bilden av Lagerlöf som en folklig sago-
berättare utan att kopiera hennes faktiska litterära stil.172 Han har 
anlagt en berättarröst som är mer lagerlöfsk än Lagerlöf själv. På så 
vis förser Stiller sitt verk med något som filmmediet annars saknar: 
en tydligt närvarande författargestalt.173 Detta ger inte bara verket 
en större dramatisk tyngd utan det blir också ett sätt att legitimera 
filmmediet som sådant genom att göra det till en fortsättning på en 
gammal svensk narrativ tradition.174

Relationen till det folkliga betonas även i de karga och lantliga 
miljöer med tydlig folkloristisk patina som spelar en viktig roll i de 
flesta Lagerlöffilmatiseringar. Platsens betydelse blir särskilt tydlig 
i Gösta Berlings saga där filmen inleds med en panorering över ett 
skogslandskap som är som hämtat direkt från en nationalromantisk 
målning. Detta är inte bara ett sentimentalt anslag utan en direkt 
visuell illustration av den miljöbeskrivning som inleder Lagerlöfs 
första kapitel som till och med bär den talande titeln ”Landska-
pet”.175 Den lokala förankringen befästs ytterligare när den inle-
dande textrutan fylls med de berömda orden ”Ack Värmland du 
sköna, du härliga – med dina glimmande sjöar och blånande berg 
– med dina djupa skogar och skummande forsar!”176 Denna textrad 
finns inte med i Lagerlöfs originaltext utan är hämtad från den 
välkända Värmlandsvisan. Värmlandsvisan var en gammal holländsk 
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folkmelodi som fick sin svenska text av Anders Fryxell 1822 när han 
innefattade den i sitt skådespel Wärmlandsflickan. Ett par decennier 
senare skulle visans roll som bygderomantiskt örhänge befästas ytter-
ligare av F. A. Dahlgren som tog med den i sitt omåttligt populära 
folklustspel Värmlänningarne från 1846.177 I början av 1920-talet var 
detta med andra ord en välkänd och uppskattad melodi med starkt 
folklig laddning och man kan anta att många biograforkestrar valde 
att inleda filmen till Värmlandsvisans toner. Ett nationalromantiskt, 
sentimentalt grepp som borde ha legat helt i linje med att Röda 
kvarns orkester spelade nationalsången under filmens slutscen.178

Här kan man alltså se hur Stiller frångår Lagerlöfs text för att i 
stället luta sig mot en annan intermedial referens som är tillräckligt 
välkänd och kulturellt laddad för att ytterligare förankra helheten i 
det värmländska landskapet. Värmlandsvisan blir en intertext som 
föregår Lagerlöfs roman men som ändå knyter samman Stillers film 
med Lagerlöfs författarskap genom att placera in filmen i en vidare 
regionalromantisk tradition där också Lagerlöf till viss del hämtar 
stoff och stilistiska influenser. Här kompliceras alltså polariseringen 
mellan original och kopia ytterligare när Stiller inte bara hänvisar 
till ett original utan iscensätter ett original som framstår som mer 
ursprungligt än den faktiska förlagan, som i sin tur vill ge intryck 
av att härröra från ett ännu mer avlägset ursprung. Spelet mellan 
ursprung och efterbildning – mellan original och kopia – blir helt 
enkelt ett retoriskt grepp både i filmerna och i romanerna, och det 
handlar mer om att skapa en känsla av autenticitet än att särskilja 
reproduktion från förlaga.

Genigestalten
Både romanerna och filmerna artikulerar alltså en implicit förfat-
targestalt som syftar till att stärka berättelsens autenticitet. Men 
konstnärskapet är också ett explicit tema i Gunnar Hedes saga och 
Gösta Berlings saga. Detta syns allra tydligast i den sistnämnda där 
den unge Gunnar Hede framställs en utpräglad konstnärsgestalt. 
Han lever i de romantiska dagdrömmar som han bygger upp kring 
bilden av sin farfar som var en spelman, äventyrare och affärsman 
som en gång i tiden lade grunden till familjens bruk, Munkhyttan. 
Men det är inte dennes affärssinne utan hans spelmannaskap som 

genigestalten
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inspirerar Gunnar vars högsta önskan är att få spela fiol. Fadern 
delar Gunnars konstnärliga sinne men hans dominanta mor för-
bjuder honom emellertid att fullfölja sitt konstnärskall. Eftersom 
hon inte vill att hennes son ska bli någon ”fiolspelare eller fantast, 
utan en praktisk karl” skickar hon honom i stället till Uppsala för 
att studera geologi så att han kan ta över familjens bruk.179 Inled-
ningsvis gör han henne till viljes, men man får veta att ”mest av allt 
älskade han sin fiol, som han i hemlighet lärt sig traktera som en 
konstnär”.180 Fiolen intar här en så stark symbolisk roll att Stiller 
först övervägde att kalla filmen för Violin och instrumentets lockelse 
bli till slut för stor för Gunnar som trotsar sin mor och ger sig ut 
på landsvägen tillsammans med ett gycklarsällskap.181 Efter några år 
som kringresande musiker slår han sig på en misslyckad affär som 
bokstavligt talat driver honom till vansinne.

Även om Gösta Berling till skillnad från Gunnar Hede inte är 
en utövande konstnär spelar konstnärskapet en likvärdig roll i hans 
karaktär. Också Gösta Berlings saga handlar i viss mån om konstnär-
skap; något som inte bara personifieras av Gösta utan även av hela 
kavaljerskollektivet som utgör en kulturell oas i ett kargt Värmland 
där alla andra bara ägnar sig åt skogsbruk och gruvdrift. I Lagerlöfs 
roman sjunger Gösta Berling stolt kavaljerernas lov: ”Om inte ni 
funnes, så skulle dansen dö, sommaren dö, rosorna dö, kortspelet 
dö, sången dö, och i hela detta välsignade land skulle inget annat 
finnas än järn och brukspatroner.”182 Också i filmen framgår det 
att kavaljererna inte bara är passiva snyltgäster. Vid Majorskans 
berömda gästabud bidrar de med teaterföreställningar och andra 
förströelser och de beskrivs som ”Majorskans tolvmannagarde […] 
som gåfvo festerna på Ekeby den rätta yran”.183 I den inledande 
presentationen av kavaljererna skildras kavaljersflygeln i det när-
maste som en kulturell salong: ett kreativt myller av diskuterande, 
musicerande och skrivande kavaljerer.184

Den främste av kavaljererna är utan tvekan Gösta Berling, han 
”som de kallade poet fast han aldrig skrev vers”.185 Epitetet poet ska 
förfölja Gösta genom hela romanen som Lagerlöf ursprungligen 
faktiskt planerade att döpa till Gösta Berling, poeten.186 När Gösta 
själv invänder att han faktiskt inte skriver dikt får han veta att ”Du 
är ändå poet Gösta, det öknamnet får du slitas med. Du har upp-



235

levt fler poem än andra skalder har skrivit.”187 Redan i romanens 
prolog presenteras Gösta som en utpräglad konstnärsgestalt som 
uppenbarligen har lånat drag från det romantiska geniet: ”Prästen 
hade en skalds djupa ögon och en fältherres fasta, runda haka, allt 
hos honom var skönt, fint, uttrycksfullt, genomglödgat av snille och 
andligt liv”.188 I sin inledande predikan visar han också upp lite av 
den geniala gnista som hans anlete utlovar när han drabbas av något 
som liknar en typiskt romantisk diktarinspiration:

Han tyckte, att kyrkgolvet med alla åhörarna sjönk djupt, djupt ner 
och att taket lyftes av kyrkan, så att han såg in i himmelen […] 
Han var en inspirationens man. Han övergav det skrivna, tankarna 
kommo ner över honom som en flock tama duvor. Han kände det, 
som om det inte var han själv, som talade […]. Så länge inspiratio-
nens eldtunga lågade över honom, talade han, men när den hade 
slocknat och taket hade sänkt sig ner över kyrkan och golvet kommo 
upp igen långt, långt nerifrån, då böjde han sig ner och grät, ty han 
tänkte, att livet hade givit honom sin bästa stund och att den nu var 
förbi.189

När Gösta så småningom faktiskt skriver sin första och enda dikt 
– en utpräglat romantisk pastisch – befinner han sig i ett likartat 
tillstånd av inspiration: i en drömlik trans författar han ett poem 
som han till sin egen stora förvåning finner på nattygsbordet mor-
gonen därpå.190 Hans skapande är med andra ord inte ett medvetet 
intellektuellt arbete utan frukterna av en transcendent skaparkraft 
som tar honom i besittning och verkar genom honom, vilket gör 
honom till ett skolboksexempel på romantikens spontana och osko-
lade originalgeni.

Även om filmens Gösta Berling (till skillnad från romanens) 
aldrig får skriva dikt är hans konstnärliga maner alltjämt omiss-
kännliga. Också Stiller beskriver hur en högre skaparkraft tar Gösta 
i besittning under hans inledande predikan där han ”kände inspira-
tionens eldstunga öfver sitt hufvud – han blef stark och väldig”.191 
Under denna utdragna scen får Lars Hansson också stort utrymme 
att spela upp hela registret av dramatiska åthävor inför en hänförd 
och tårögd församling. Men varken diktandet eller predikandet är 
egentligen någon förutsättning för Göstas rykte som poet. Hans 
kreativitet bottnar snarare i det konstnärskap som finns förborgat i 
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hans person än i hans eventuella litterära produktion. Gösta Berling 
är en levnadskonstnär: han tillvaro är en dikt i sig vilket innebär att 
han ikläder sig diktargestalten oavsett om han faktiskt skriver poesi. 
I detta avseende personifierar han föreställningen om att genialitet 
inte är något man gör utan något man är: att genialitet innebär 
att man begåvats med ett unikt känsloliv och en unik förmåga att 
uppleva världen som är en essentiell del av geniets person oavsett 
om det brukas i konstens tjänst eller inte.

Lars Hanssons gestaltning av Gösta Berling tar också tydligt fasta 
på detta: kläderna, hållningen, frisyren, blicken och de passionerade 
utspelen ger uttryck för ett utpräglat diktarhabitus och laddar Gösta 
Berlings romantiska drag med ett labilt, demoniskt stråk. Hansson 
var vid det här laget en av den svenska filmens stora stjärnor och 
många recensenter skulle fokusera på hans förmåga att fånga det 
geniala i Gösta Berlings gestalt. Även de mer kritiska recensenterna 
medgav att Lars Hansson hade den ”’geniala’ blixten i ögat” som 
är nödvändigt för att göra Gösta Berling rättvisa.192 Att den geniala 
intensiteten i Hanssons spelstil fick sådant utrymme i recensionerna 
antyder att de förväntningar som kringgärdade skildringen av Gösta 
Berling i stor utsträckning utgick från den traditionella romantiska 
genigestalten och att Lars Hansson tycks ha förkroppsligat denna 
fantasigestalt på ett övertygande sätt.

Gösta Berlings saga är alltså ett porträtt av en utpräglat avant-
gardistisk konstnärsgestalt: en personifiering av det dekadenta geni 
som spårar sina anor tillbaka till romantiken men som även kom 
att bli en portalgestalt i den modernistiska rörelsen. Detta är en 
undantagsmänniska som höjer sig över sina medmänniskor i fråga 
om konstnärlig, känslomässig och andlig kraft men som samtidigt 
är slav under denna kraft och inte förmår annat än att sätta den 
egna passionens betvingande övermakt framför konvenansens och 
moralens världsliga regler. Stockholms Dagblads recensent karakte-
riserade träffsäkert filmen som ”den schizofrene skaldeprästens och 
äventyraren mörka saga” som ger en ”skrämmande bild av det sjuka 
geniets brist på jämvikt”.193 I Gösta Berlings saga har den geniala 
konstnärsroll som en gång bildade en kulturell förutsättning för 
upphovsrättens födelse gjort sitt inträde i den svenska filmhistorien 
och Stillers och Hanssons skildring av Gösta Berling ska mer än väl 
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leva upp till den genigestalt som Christine Battersby tecknar: ”a 
superior type of being who walked a ’sublime’ path between ’sanity’ 
and ’madness’, between the ’monstrous’ and the ’superhuman’”.194

Geniets kön
Battersby beskriver detta (post)romantiska geni som en utpräglat 
manlig gestalt som formats under en lång historisk utvecklingspro-
cess där konstnärlig kreativitet sammanknippats med manlig fertili-
tet. Detta samband syns också i Gunnar Hedes saga där det faktum 
att både Gunnars far och farfar hade ett utpräglat konstnärslynne 
indikerar att konstnärsnaturen inte bara är ärftlig utan att den är 
ärftlig på fädernet: att genialiteten är en manlig egenskap som är 
besläktad med den manliga fortplantningsförmågan. Samtidigt pro-
blematiserar både Lars Hanssons och Einar Hansons rolltolkningar 
på olika sätt den manliga hjältens genusidentitet.

Som Segerberg framhåller är spelet med könsidentiteter starkt 
framträdande i Gunnar Hedes saga där den inledande konflikten är 
uppbyggd kring en motsättning mellan de feminiserade männen 
och den maskuliniserade kvinnan.195 Här porträtteras både Gunnar 
Hede och hans far som drömska och veka romantiker som hunsas 
av hans kalla, rationella och auktoritära mor. Också rent fysiskt 
framstår modern som husets herre när hon i inledningsscenen upp-
träder i en manligt skuren riddräkt som får henne att framstå som 
betydligt större och kraftigare än de småväxta, finlemmade och veka 
männen som omger henne. Hon tillskrivs snarare en patriarkal än 
en matriarkal auktoritet och när maken och sonen vurmar för musi-
ken är det hon som framhåller vikten av att förvalta familjens bruk. 
Här iscensätter Stiller ett ganska konventionellt identitetsbyte: han 
vänder helt enkelt på könsnormerna och låter den unge mannen 
anta rollen av en feminin dandy medan hans mor blir en patri-
ark. Detta stämde väl överens med den allmänna bilden av Einar 
Hanson som enligt filmvetaren Tommy Gustafsson blev en symbol 
för 1920-talets nya generation av dekadenta filmstjärnor: femini-
niserade företrädare för en osund och samhällsfarlig, hedonistisk 
konsumtionskultur. Denna ”veka manlighet” kontrasterades mot 
en viril och otämjd pojkmanlighet som personifierades av atleter 
som Douglas Fairbanks.196

geniets kön
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Lars Hansson verkar ha intagit ett mellanläge på manlighets-
skalan; även om han inte var någon Fairbanks uppfattades han 
som mer maskulin än Gösta Ekman eller Einar Hanson.197 Ur ett 
genusperspektiv är Lars Hanssons porträtt av Gösta Berling emel-
lertid betydligt mer sammansatt än Einar Hansons ganska entydigt 
feminiserade gestaltning av Gunnar Hede. Selma Lagerlöf hade 
karaktäriserat Gösta Berling som ”starkast och svagast bland män-
niskor”: en dubbelnatur som vacklar mellan dådkraft och missmod. 
I liknande anda prisade Stockholms Dagblad Lars Hanssons porträtt 
av Gösta Berling för att det fångar den ”rent maskulina skönheten, 
den virila trollkraften hos denna typiska svensk, i vars obehärskade 
temperament ofta snillets glans och förkrosselsens tårögda vekhet 
bryter fram som sol ur mörka moln”.198 Denna djärva, redbara och 
dådkraftiga äventyrare skulle kunna vara ett klockrent exempel på 
den otämjda menlighetstyp som utgör Gunnar Hedes raka motsats 
om det inte vore för Göstas uppskruvade hypersensibla känsloliv.

Kombinationen av handlingskraft och sentimentalitet gör i stället 
Gösta Berling till ett utpräglat romantiskt geni: en androgyn gestalt 
som på en gång är en maskulin skapare och en feminin drömmare. 
Samtidigt som denna feminina konstnärsstereotyp utövade en lock-
else på många unga romantiker och modernister kunde den tjäna 
som ett skällsord för konservativa recensenter. Också Strindberg 
utmålades ofta som feminin av sina samtida kritiker som kunde 
kritisera hans brist på manliga dygder som klarhet, objektivitet och 
känslomässig balans.199 Detta är ett exempel på hur det skapande 
geniet med tiden formulerades i opposition till de idéer om res-
pektabilitet, rationalitet och emotionell och sexuella självbehärsk-
ning som präglade det borgerliga manlighetsidealet.200 Som Ulf 
Olsson framhåller skulle sekelskiftets genigestalt allt mer utvecklas 
till ”borgerlighetens anti-borgerliga gudom”:201 den borgerliga man-
nens chockerande och fascinerade motpol som både utmanade och 
bekräftade borgerskapets normer.

Detta innebar emellertid inte att den moderna genirollen var 
mer tillgänglig för kvinnliga konstnärer och författare. Konstnären 
var fortfarande en man och genialitet var en egenskap som växte ur 
det manliga jaget samtidigt som det överskred det manliga jagets 
normala gränser.202 Redan Youngs och Rousseaus idéer om geniet 
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bidrog till att förflytta maskulinitetens gränser när tidigare feminint 
kodade egenskaper som känslosamhet, sinnlighet och närhet till det 
naturliga omdefinierades från kvinnliga svagheter till särdrag hos 
en upphöjd manlig skapargestalt.203 Geniet var redan från början 
en maskulin gestalt som omfamnade kvinnliga egenskaper. Denna 
androgynitet förstärktes under andra hälften av 1800-talet och det 
blev vanligt att betrakta geniet som en ”manlig moder” vars krea-
tivitet växte ur den ”feminina” sidan av hans personlighet.204 Men 
det feminina hade bara en konstnärligt kreativ potential om den 
återfanns som en anomali – ett upphöjt undantagstillstånd – hos 
en manlig gestalt. Gösta Berling personifierar just en sådan feminint 
maskulint hjältegestalt: på sitt sätt en portalfigur för en kreativitetsi-
deologi som alltjämt uteslöt kvinnor.

Författaren i verkligheten – konstnärskap och upphovsmannaskap
Både Lagerlöfs och Stillers verk knöt således an till aktuella före-
ställningar om konstnärskap, kreativitet och kön och såväl Gunnar 
Hede som Gösta Berling lånade sina karaktärsdrag och sin dra-
matiska laddning från en väletablerad arketypisk bild av det köns-
mässigt gränsöverskridande men alltjämt manliga geniet. Samtidigt 
skulle samma konstnärsmyt bidra till att forma samtidens och efter-
världens bild av Lagerlöf. En bild som också kom att bekräftas och 
exploateras av filmindustrin.

Den författargestalt som Lagerlöf så småningom axlade framstår 
i många avseenden som Strindbergs och det traditionella roman-
tiska författargeniets totala motsats. Vivi Edström pekar också på 
en återkommande polarisering i synen på Strindberg och Lagerlöf 
där den förre beskrivs som en nyskapande och rastlöst kreativ dra-
matiker medan den senare tillskrivs rollen av en lugn och behärskad 
epiker.205 Men även om Lagerlöf inte levde upp till det romantiska 
författarideal som Strindberg gjort till sin paradroll, och som hon 
själv delvis skildrat i Gösta Berling saga och En herrgårdssägen, var 
hon ändå höljd i ett mytiskt skimmer som hängde samman med 
hennes starka känsla för den folkliga berättartraditionen.

Gunnar Ahlström ser Gösta Berlings saga som startskottet för 
en mytologisering av Selma Lagerlöf som en naturbegåvad sago-
berättare – en mytologisering som hon snart föll till föga för och 
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anammade för att kunna odla sitt författarnamn.206 Anna Nordlund 
har beskrivit hur bilden av sagoförtäljerskan gjorde det möjligt för 
Lagerlöf att få ett erkännande som författare utan att hota det lit-
terära etablissemanget. Genom att acceptera rollen som återberät-
tare av gamla sägner utan anspråk på att vara litterärt nyskapande 
kunde hon inta en uppburen litterär position som ändå bekräftade 
föreställningen om att kvinnor är oförmögna till ”medvetet nyska-
pande konstnärskap”.207 Att denna författaridentitet skulle bestå 
och bilda en viktig komponent i den fortsatta kanoniseringen av 
Selma Lagerlöf syns också i Claes Annerstedts Nobeltal från 1909. 
När han med ett citat från Gösta Berlings saga prisade henne som 
en stor sagoberättare ”hvars själ allt från barndomen mättats med 
sägner” befäste han återigen hennes position som folklig återberät-
tare snarare än litterär nyskapare.208 Nordlund kontrasterar detta 
mot Sven Söderbergs Nobeltal över Verner von Heidenstam som 
tilldelades rollen av ”Generationens ledande geni med ’plats bland 
den svenska nationallitteraturens hövdingar’ – en roll, som till skill-
nad från Lagerlöfs var konstruerad utifrån föreställningar om det 
aktiva skapandet”.209

Sagan blev således ett varumärke som gav Lagerlöf en egen nisch 
på det litterära fältet samtidigt som det markerade att hon höll sig 
inom den ”imitationens och återberättandets konst” där en kvinna 
kunde verka med det manliga etablissemangets goda minne.210 I 
detta avseende hade den författarroll som Lagerlöf tilldelades större 
släktskap med den förromantiska föreställningen om författaren som 
en skrivande hantverkare som återger redan existerande berättelser 
än med det romantiska geni och den modernistiska avantgardist 
som tycks ha tjänat som förebild för Gösta Berling. Föreställningen 
om Lagerlöf som en intuitiv och oskolad naturbegåvning var inte en 
inträdesbiljett till de litterära geniernas exklusiva skara utan tvärtom 
något som utestängde henne från denna. De egenskaper som konsti-
tuerat tidigare generationer av manliga snillen skulle placera Lagerlöf 
i en utpräglat kvinnlig roll: i stället för en genial författare blev hon 
en sagotant som förvisso erkändes ett stort kulturhistoriskt värde 
men som frånkändes någon större potential till litterärt nyskapande. 
Denna särpräglade författaridentitet är i det närmaste en bekräftelse 
på att geniet fortfarande var en exklusivt manlig roll och att genia-
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litetens särdrag enbart erkändes som sådana när de återfanns hos 
manliga hjältegestalter som August Strindberg och Gösta Berling 
och inte hos en folkskollärarinna på den värmländska landsbygden. 
En sådan kunde inte upphöjas till antiborgerlig gudom utan blev i 
stället en kulturbärare som förmedlade sedelärande berättelser från 
förr till de moderna borgerskapet.

Detta passade utmärkt för den respektabilitetstörstande filmin-
dustrin och när Stiller hänvisade till Lagerlöfs roll som sagoberättare 
gjorde han bruk av en författaridentitet som byggts upp under 30 
år. Som Andreas Nyblom framhåller i sin avhandling Ryktbarhetens 
ansikte var decennierna kring sekelskiftet 1900 en tid när kändis-
kulten exploderade också på det litterära fältet och författare som 
Verner von Heidenstam och Selma Lagerlöf på olika sätt började 
bli föremål för massmediernas idoldyrkan.211 Lagerlöf var inte heller 
någon världsfrånvänd nostalgiker utan tvärtom en modern förfat-
tare som visste hur hon skulle utnyttja tidens nya medielandskap för 
att marknadsföra sig själv. Förutom att hon var en av sin tids mest 
filmade författare gjorde hon sig tidigt ett namn i den periodiska 
pressen, där hon medverkade både som skribent och som celebritet, 
och från och med mitten av 1920-talet framträdde hon regelbundet 
i radio. Om Lagerlöfs litterära rykte till stor del vilade på en iscen-
sättning av en traditionell berättargestalt utgjorde hon i praktiken 
ett exempel på hur en modern författargestalt konstruerades i det 
nya medielandskapet. 212 Även om hon med tiden tonade ner sago-
inslagen för att försöka skaka av sig rollen som sagotant så hade hon 
till en början själv bidragit till att konstruera den.213

Författaridentitet och författarfunktion
Om sagotanten Selma Lagerlöf var en fiktiv gestalt som började 
konstrueras redan på 1890-talet skulle Svensk Filmindustris berömda 
Lagerlöffilmatiseringar i sin tur bygga vidare på denna konstruktion. 
Genom att omarbeta och sprida en del av hennes böcker bidrog 
de till att forma den allmänna förståelsen av författarskapet som 
helhet samtidigt som Stillers bruk av den lagerlöfska sagoberättaren 
som ett retoriskt grepp också bekräftade hennes redan väletablerade 
författaridentitet. Eftersom bruket av hennes romaner hade åter-
verkningar på hur hon uppfattades som författare var det också fullt 
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naturligt att en medialt medveten offentlig person som Lagerlöf 
kämpade för att behålla ett så stort inflytande över filmproduk-
tionerna som möjligt. Av hennes korrespondens med Karl Otto 
Bonnier framgår att hennes invändningar mot Skandinavisk Film-
centrals planer på att filma Gösta Berlings saga inte bara vilade på en 
konstnärligt utan också på en affärsmässig grund. Hon var orolig 
för att allt för många lagerlöffilmatiseringar skulle mätta markna-
den och eftersom hon redan skrivit ett betydligt mer lönsamt film-
kontrakt med Svensk Filmindustri ville hon inte att Skandinavisk 
Filmcentrals version av Gösta Berlings saga skulle konkurrera med 
Herr Arnes Pengar och Ingemarssöner.214

Konstruktionen av Selma Lagerlöfs författargestalt kan alltså 
läsas som ett konkret exempel på hur receptionen, transformatio-
nen och distributionen av en uppsättning texter samverkar för att 
skapa vad Michel Foucault kallar en författarfunktion. Att en fiktiv 
föreställning om sagoberätterskan Selma Lagerlöf, som framför allt 
konstruerats på grundval av den författarröst som hon anlagt i sin 
debutroman och av ett antal inflytelserika kritikers tolkning av 
denna roman, i stort sett omedelbart träder i den faktiska personens 
ställe är bara ett ovanligt tydligt exempel på hur den allmänna före-
ställningen om förhållandet mellan verk och författare oundvikligen 
konstruerar ett uppdiktat författarsubjekt. Att Lagerlöf själv till viss 
del bejakade denna författargestalt är i sin tur ett utslag av subjek-
tets partiella frihet att förhålla sig till den subjektsposition som det 
tilldelas: i detta fall kunde hon nå en betydande litterär framgång 
genom att bekräfta denna position.

En jämförelse mellan Lagerlöfs och Stillers version av Gösta Ber-
lings Saga visar hur den författarfunktion som började etableras i 
och med att Lagerlöf publicerade sin debutroman 1893 skulle sätta 
ramarna för Stillers återbruk av berättelsen 30 år senare, samtidigt 
som det också styrde receptionen av hans film. När Stiller iscensatte 
den lagerlöfska berättarrösten i sitt eget filmverk bejakade han den 
tolkning av hennes romaner som diskursen och författarfunktionen 
föreskrev. Samtidigt bröt han till viss del mot denna tolkning genom 
att på ett ytligt plan avvika från romanens händelseutveckling. De 
starka reaktioner som detta väckte är också ett konkret exempel på 
styrkan i författarfunktionens imperativ: på hur det hårt tvinande 



243

bandet mellan författare och verk ställer upp strikta tolkningsföre-
skrifter som alla som närmar sig verket förväntas underkasta sig.

Att författarfunktionen var en dominerande princip i den kultu-
rella sfären visar sig i receptionen av Lagerlöfs romaner och av Stil-
lers Lagerlöffilmatiseringar. Samtidigt fick författarfunktionen också 
ett konkret uttryck i den nya upphovsrättslagen. Den ideella rätten 
vilade ju i stort sett på samma principer som författarfunktionen 
såtillvida att dess moraliska grund bestod i en föreställning om att 
det finns ett oupplösligt band mellan författaren och verket: att för-
fattarens personliga anseende och integritet påverkas av hur verket 
brukas och missbrukas. Därmed kan man faktiskt tolka ändrings-
förbudet i § 16 i 1919 års Lag om rätt till litterära och musikaliska verk 
som en juridisk kodifiering av författarfunktionen. Och när 1919 års 
propositionsförfattare motiverade ändringsförbudet med att förfat-
tare har ett ”naturligt anspråk” på att värna sina verk mot oaukto-
riserade förändringar eftersom sådana antas påverka deras litterära 
anseende sade de i princip samma sak som Foucault: att författarens 
identitet formas av de texter som knyts till dennes namn.215

Droit moral i praktiken
Kanske var motsättningarna mellan Lagerlöf och Stiller en ound-
viklig konsekvens av mötet mellan två starka skapargestalter som 
hörde hemma i olika mediesystem. Om Lagerlöf skolats i ett lit-
terärt system där författaren var den enda, ensamma skaparen och 
relationen mellan författaren och verket var omedelbar och oupp-
löslig verkade Stiller å andra sida inom den nya kulturindustrin där 
verket var en mer eller mindre kollektiv produkt som en samling 
yrkesmänniskor åstadkom under regissörens ledarskap. På detta sta-
dium var regissören i första hand en hantverkare. Även om några 
av 1920- och 30-talets stjärnregissörer, som exempelvis Sjöström och 
Stiller, kunde hålla en lite högre konstnärlig profil var det först i 
och med 1950-talet och den franska nya vågen som regissören skulle 
genomgå samma statusförändring som författaren genomgått under 
romantiken och förvandlas från en privilegierad hantverkare till en 
konstnärlig skapare.216

 Men detta var inte bara en fråga om skiftande skaparidentiteter: 
konflikten mellan Selma Lagerlöf och Mauritz Stiller ställer också 
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frågan om den ideella rätten på sin spets. Lagerlöf var själv med-
veten om problemets upphovsrättsliga aspekter och i ett brev till 
Kaja Hansen daterat den 28 maj 1924 skyllde hon sin undfallenhet 
mot Stiller och SF på att hon hade saknat rättsligt utrymme att 
opponera sig:

Olyckligtvis har jag varit bunden av ett kontrakt med ett filmbolag, 
men nu är detta tillända och jag är inte längre bunden. Svenska lagen 
har varit sådan, att man inte kunde neka att sluta kontrakt, men nu 
är detta också ändrat.217

Det är oklart vilken lagändring Lagerlöf egentligen syftade på men 
troligtvis avsåg hon 1919 års Lag om rätt till litterära och musikaliska 
verk. En lag som hon för övrigt också omnämnde i korrespondensen 
med Bonniers under konflikten med Dania och Svensk Filmcentral 
som utspelade sig några veckor innan lagen antogs. Här skyllde hon 
till viss del sin maktlöshet på den föråldrade lagstiftningen och såg 
med entusiasm fram emot en ny upphovsrättslag som bättre kunde 
tillvarata hennes intressen.218

Den lag som slutligen antogs identifierade inte bara filmen som 
ett av upphovsrättens skyddsobjekt utan tydliggjorde också relatio-
nen mellan litterära förlagor och kinematografiska efterbildningar. 
I 1908 års Bernkonvention fastslogs att ”Upphovsmän till litterära, 
vetenskapliga eller konstnärliga verk hava uteslutande rätt att med-
dela tillstånd till verkets återgivande och offentliga uppförande 
genom kinematografi.”219 Denna rättsprincip gällde naturligtvis 
också enligt svensk lag som sade att filmen förvisso skyddades som 
ett självständigt verk men att detta inte fick inkräkta på original-
verkets rättsskydd i den händelse filmen var en återgivning av en 
litterär förlaga. Samma paragraf som tillskrev författaren rätten 
till översättningar stadgade också klart och tydligt att en filmska-
pare måste söka författarens tillstånd för att filmatisera ett litte-
rärt verk.220 Den gamla upphovsrättslagen hade förvisso förbjudit 
offentligt uppförande av dramatiska verk utan författarens tillstånd, 
men den saknade motsvarande reglering av skönlitteratur som bara 
skyddas mot eftertryck.221 Andra former av icke-skriftlig bearbetning 
av skönlitterära verk omnämndes inte alls och kinematografin var 
av uppenbara skäl inte en fråga för 1877 års lagstiftare. Därmed kan 
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Lagerlöf mycket väl ha haft rätt i att det var först 1919 som förfat-
taren fick en reell möjlighet att förbjuda ett bolag att filmatisera 
hennes verk.

Men även om man antar att det rättsläge som rådde innan 1919 
hade tvingat Lagerlöf att teckna kontrakt som hon sedan ångrade 
så bör det inte ha gjort henne rättslös. I likhet med 1908 års Bern-
konvention tillskrev 1919 års svenska upphovsrättslag författaren en 
stark ideell rätt som var överordnad ekonomiska överlåtelser och 
överenskommelser. Sedan denna lag väl trätt i kraft skulle förfat-
tarens ideella rätt med andra ord ha vägt tyngre än eventuella avtal 
som hon ingått före 1919. Stillers behandling av En herrgårdssägen 
och Gösta Berlings saga borde med andra ord ha varit ett potentiellt 
brott mot § 16 i den nya lagen som förbjöd utgivaren att förändra 
verkets form utan författarens medgivande.222 Lagerlöfs korrespon-
dens med förlaget ger ingen ledtråd till varför hon inte lyfte upp 
konflikten på ett juridiskt plan. Det enklaste svaret är naturligtvis 
att hon kanske inte kände till möjligheten. Ett annat, och kanske 
mer troligt, alternativ är att hon upplevde den rättsliga möjligheten 
som alltför begränsad. Även om ändringsförbudet sades gälla vid 
”offentligt uppförande eller utförande” syftade det trots allt i första 
hand på förläggarens rätt att göra ingrepp i författarens skrivna verk 
och det är oklart huruvida det var tillämpbart på filmens område. 
Av de sakkunnigas motivation framgår visserligen att denna bestäm-
melse också gällde för dramatiska bearbetningar men i nästa ande-
tag konstaterade de att det är full legitimt för teaterregissören att 
anpassa verket efter rådande tekniska och praktiska omständigheter 
vilken även borde ha gett filmregissörer relativt stor frihet att bear-
beta sina litterära förlagor.223

På det hela taget var behandlingen av En herrgårdssägen och Gösta 
Berlings saga skolboksexempel på kränkningar av författarens ide-
ella rätt: filmbolaget lutade sig mot författarens välkända namn och 
goda rykte för att marknadsföra sin film samtidigt som regissören 
förändrade originalberättelsen på ett sätt som stred mot författarens 
egna estetiska och moraliska värderingar. Selma Lagerlöfs enda möj-
lighet att protestera tycks ha bestått i att avstå från att auktorisera 
filmen och så långt som möjligt undvika att associeras med Stillers 
version av Gösta Berlings saga, vilket naturligtvis var omöjligt efter-
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som filmen trots allt var grundad på en av hennes mest berömda 
romaner. I praktiken innebar det att hon hade samma ideella rätt 
till filmatiseringen av Gösta Berlings saga som de franska regissörerna 
enligt Edelman hade över sina filmer: en rätt som inskränktes till 
att avstå från att nämnas i samband med verket och därmed avsäga 
sig faderskapsrätten.

Frågan är vad detta säger om den ideella rättens ställning i Sve-
rige vid denna tidpunkt. Det är tydligt att den ideella rätten fick en 
mer framskjuten roll i den svenska lagstiftningen 1919, och man kan 
också se att den befästes ytterligare i 1931 års revision av denna lag. 
Om man bara ser på lagtexter och förarbeten ser det med andra ord 
ut som att det tidiga 1900-talets svenska upphovsrättslagstiftning 
utvecklades mot ett allt större erkännande av den ideella rätten. 
Samtidigt antyder åtminstone Lagerlöfs exempel att den moraliska 
rätten kanske inte alltid var så stark i praktiken. Eberstein bekla-
gade att § 16 egentligen var fruktlös eftersom den saknade straff-
stadgande.224 Om man granskar lagtexten verkar Ebersteins kritik 
emellertid vara grundlös eftersom § 26 i Lagen om rätt till litterära 
och musikaliska verk faktiskt fastslår att brott mot § 16 bestraffas 
med böter på upp till 200 kronor.225 Möjligtvis kan han ha syftat 
på att denna påföljd är försumbar eftersom ett bötesbelopp som i 
dagen penningvärde motsvarar drygt 3000 kronor i praktiken inte 
hade någon avskräckande effekt.226

Lagerlöf förlitade sig uppenbarligen inte på detta stadgande och 
den ideella rätten verkar i praktiken inte ha varit särskilt kraftfull 
när den ställdes mot kulturindustrins intressen. Om man anlägger 
Edelmans perspektiv skulle man kunna tolka den ideella rättens 
plötsliga inträde i den svenska lagtexten som ett symboliskt sätt att 
bibehålla en föreställning om att upphovsrätten fortfarande moti-
verades av skaparens principiella rätt till sitt verk samtidigt som den 
ekonomiska rätten i praktiken övergick till kapitalägarna. Den ide-
ella rätten framstår åtminstone i detta fall som ett exempel på vad 
Carl Lindhagen kallade ”formaldemokrati”: en bestämmelse som ser 
bra ut på pappret men som i realiteten inskränks och åsidosätts av 
de ojämna maktförhållanden som råder i samhället som helhet.227
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lagen och författarfunktionen i 
reproduktionsåldern
Denna intertextuella läsning som relaterar 1919 års lagstiftning och 
dess förarbeten till ett par exempel från den svenska filmens guld-
ålder visar hur de begrepp som etablerats som nyckelpositioner i 
1800-talets upphovsrättsdiskurs reproducerades i det nya mediala 
sammanhang som tog form under 1900-talets första decennier. Men 
trots de kulturella och mediala omvälvningarna skulle de traditio-
nella föreställningarna om konstnärskap, kreativitet och ägande från 
föregående sekel förbli relativt oförändrade. Idén om att reproduk-
tionsåldern skulle leda till aurans upplösning och författarens död 
har redan ifrågasatts. När Barthes och Foucault i slutet av 1960-talet 
angrep samma originalitetskult och konstnärliga aura som Benjamin 
dödförklarade 1936 stärker det intrycket av att Benjamins slutsats 
var förhastad. Att det stjärnsystem som hade etablerats i USA var på 
god väg att få fäste i Sverige under 1920-talet visar att filmen redan 
på ett tidigt stadium hade en stark förmåga att hölja sina objekt i 
en aura som var minst lika stark som den som kringgärdat den äldre 
tidens konstverk.228

Om man läser Stillers filmatiseringar av En herrgårdssägen och 
Gösta Berlings Saga som upphovsrättens kulturella intertexter finner 
man att det autonoma geni som konstruerades under 1700-talet 
och blev en centralgestalt i 1800-talets upphovsrättsdiskurs fortfa-
rande var en aktuell kulturell stereotyp när 1919 års upphovsrättslag 
antogs. En stereotyp som dessutom skulle få betydelse för konstruk-
tionen av Selma Lagerlöf som en kvinnlig sagoberättare eftersom 
hon inte överensstämde med bilden av det manliga geniet. Samti-
digt visar Stillers tendens att implicit rekonstruera denna berättar-
gestalt i sina filmnarrativ att författarfunktionen alltjämt hade en 
plats att fylla som källa till autenticitet i det nya medielandskapet. 
Den nya reproduktionsteknologin tycks alltså snarare intensifiera 
dikotomiseringen mellan original och kopia och befästa originalets 
autenticitet.

Om man däremot frågar sig vilken betydelse den medieteknolo-
giska revolutionen hade för författarens lagstadgade rättigheter blir 
svaret mer tvetydigt. Även om lagen delvis föranleddes av de nya 
mediernas genombrott spelade dessa inte någon särskilt framträ-
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dande roll i upphovsrättsdebatten. Medieteknologins inverkan på 
den svenska lagstiftningen var också i första hand av sekundär natur: 
det primära motivet bakom 1919 års lagstiftning var att anpassa den 
svenska upphovsrätten till en internationell standard och eftersom 
nya medier som filmen och grammofonen hade inkluderats i 1908 
års Bernkonvention måste de också omfattades av den svenska lag-
stiftningen.

Vid sidan av den internationella rättens utveckling skulle det nya 
politiska landskapet och arbetarrörelsens växande inflytande sätta 
tydliga spår i 1919 års riksdagsdebatt, särskilt med avseende på de 
gamla polariseringarna mellan konstnär och publik respektive privat 
och offentligt. Den upphovsrättsdiskurs som utvecklades under 
1800-talet strukturerades utifrån en föreställd motsättning mellan 
upphovsmannens och den läsande allmänhetens behov där det 
sistnämnda tenderade att sammanfalla med förläggarens intressen. 
Polariseringen mellan upphovsman och publik levde kvar i 1900-
talets diskurs men den underliggande idén om förläggaren som en 
företrädare för offentligheten ifrågasattes från vänsterhåll. Utifrån en 
socialdemokratisk förståelse av relationen mellan privat och offent-
ligt blev kapitalistens/förläggarens anspråk på ensamrätt till en kul-
turell egendom det primära hotet mot den kulturella offentligheten. 
Författaren blev närmast ett oskyldigt offer i förläggarens försök att 
göra kulturellt allmängods till sin egen privata egendom.

Ändå var idén om den autonoma författarens omedelbara relation 
till verket alltjämt en ideologisk grundbult i upphovsrättsdiskursen 
som fortfarande i huvudsak utgick från det litterära systemets kul-
tursyn. Detta styrktes också av att den ideella rätten fick en mer 
framskjuten roll i 1919 års lagstiftning. Samtidigt antyder Stillers 
och SFs självsvåldiga bruk av Lagerlöfs romaner att författarens rät-
tigheter inte alltid hade företräde framför kulturindustrins intressen. 
Även om den offentliga retoriken fortfarande till stor del utgick 
från en förståelse av estetik och kreativitet som utvecklats inom en 
skönlitterär tradition indikerar dessa exempel att kulturindustrins 
nya produktionsvillkor skulle få återverkningar på upphovsrätten 
som överskred lagstiftningens och riksdagsdebattens principdekla-
rationer. Precis som i kapitlet om 1877 års lagstiftning pekar alltså 
diskrepansen mellan lagens förarbeten och dess kulturella intertexter 
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på en potentiell klyfta mellan auktorrättens principer och förfat-
tarens realitet.
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6

Skaparen och tittaren: 
1960 års upphovsrättslag

The television audience then is not an ontological given, but a 
socially-constituted and institutionally-produced category. This means 
that the notion of television audience as such derives its primary 
relevance only in relation to the specific institutional arrangements 
within which television technology is socially exploited and used. In 
other words, ‘television audience’ refers first of all to a structural posi-
tion in a network of institutionalized communicative relationships 
[…]. It is within the constraints of this structural position that con-
crete people become actual audiences, whatever this means further in 
social, cultural and psychological terms.

Ien Ang
Desperately Seeking the Audience1

När 1919 års Lag om rätt till litterära och musikaliska verk antogs 
stod Sverige ännu bara på tröskeln till 1900-talets stora massmediala 
omvälvningar. Filmen hade just etablerats som en ny underhåll-
ningsform som skulle få en växande kulturell och ekonomisk bety-
delse under de följande decennierna. Tidens andra stora medium, 
radion, introducerades i Sverige 1925 och fick en minst lika stor 
inverkan på människors sätt att konsumera kultur. Eftersom 1919 
års lagstiftning helt förbisåg radion innebar den tekniska utveck-
lingen att den nya lagen snart blev föråldrad. Samtidigt präglades 
upphovsrättsdoktrinen efter första världskriget i stor utsträckning av 
de nya mediernas växande betydelse och redan 1931 antogs en revi-
dering av Lagen om rätt till litterära och musikaliska verk som syftade 
till att inkludera radion i den svenska upphovsrättslagstiftningen.2 
Detta kapitel kommer att handla om hur 1900-talets föränderliga 
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medielandskap påverkade upphovsrätten, men innan jag går in på 
lagstiftningen tänker jag undersöka de nya etermediernas implika-
tioner för de binära oppositioner som löpt som en röd tråd genom 
upphovsrättsdebatten under historiens gång.

Radion var ett helt nytt sätt att distribuera kultur och när de 
första sändningarna inleddes tog Sverige klivet in i etermediernas 
tidsålder. Snart nådde radiomediet nästan hela svenska folket vilket 
gav det en unik förmåga att påverka och forma människornas 
gemensamma verklighetsuppfattning. För att detta genomslagskraf-
tiga medium skulle brukas på ett så förståndigt sätt som möjligt 
organiserades radion tidigt som ett public service-medium, vilket 
innebar att verksamheten var licensfinansierad och att staten utövade 
ett visst inflytande över programinnehållet som förväntades vara 
sakligt, upplysande och bildande.3 Nästa stora steg i etermediernas 
utveckling blev TV-mediets etablering under andra hälften av 1950-
talet. Radiotjänst fick tillstånd att bedriva offentliga TV-sändningar 
redan 1954 men först 1957 lanserade ett reguljärt programutbud och 
en nationell nätutbyggnad.4 Att televisionen kom relativt sent till 
Sverige berodde framför allt på de segdragna politiska diskussio-
nerna som föregick den svenska TV-premiären.5 Detta var delvis en 
reaktion på mediets tekniska ramvillkor: en brist på sändningsfrek-
venser gjorde televisionen till en begränsad resurs och den politiska 
diskussionen handlade om huruvida denna resurs skulle förvaltas av 
offentliga myndigheter eller det privata näringslivet.6

Karl-Hugo Wirén har visat hur denna politisering av TV-mediet 
inleddes redan under den svenska televisionens etableringsfas. I 
TV-utredningens betänkande från 1951 fastslogs att televisionen, i 
likhet med radion, skulle ställas i ”samhällets, kulturens, folkbild-
ningens och hemmets tjänst”.7 Det innebar att den skulle vara fri 
från reklam, finansieras med licenspengar och förmedla ett lärorikt 
och bildande innehåll. Denna grundpremiss ifrågasättes snart av 
mer marknadsorienterade politiska och kommersiella krafter och 
under 1950-talet utkristalliserades den motsättning mellan public 
servicetänkande och kommersialism som har kommit att prägla den 
svenska televisionens utveckling sedan dess.8 Här ställdes två olika 
TV-ideologier mot varandra: på ena sidan stod de som förespråkade 
en samhällsnyttig television med demokratisk legitimitet och på 
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andra sidan de som lutade sig mot en borgerlig näringsfrihetsideo-
logi och ville öppna för en fri etablering av reklamfinansierade och 
vinstdrivande TV-stationer.9 Det var den antikommersiella allian-
sen, företrädd av socialdemokraterna, Radiotjänst, folkrörelseorga-
nisationerna och Tidningsutgivarna, som gick segrande ur kampen, 
och 1956 beslutade regeringen att den svenska televisionen i likhet 
med radion skulle drivas som ett licensfinansierat monopol.10

Sedan sändningarna väl inletts spreds televisionen snabbt i det 
svenska folkhemmet. Mellan juni 1957 och juni 1958 ökade antalet 
licensbetalande svenskar från 23475 till 148000. Tittarnas tillström-
ning härleds ofta till TV-sändningar från fotbolls-VM 1958 men Stig 
Hadenius framhåller att det i lika stor utsträckning kan ha berott 
på att Sveriges Radio redan under det första året hade utvecklat 
ett brett och uppskattat utbud med folkkära program som Tiotu-
senkronorsfrågan. Detta styrks också av att televisionens spridning 
fortsatte i ohämmad takt efter sommaren 1958: två år senare hade 
800000 svenskar anmält TV-innehav och man räknade med att 
televisionen nu nådde 90% av Sveriges vuxna befolkning.11 Publik-
undersökningar från 1960-talet visar att TV-innehavarna dessutom 
spenderade ganska mycket tid framför TVn vilket bland annat ledde 
till radikalt minskade lyssnarsiffror för P1.12 Vid 1960-talets början 
hade televisionen utan tvekan blivit folkhemmets mest uppmärk-
sammade och omtalade medium vilket också avspeglas i att Sveri-
ges Radios tidning, som bytte namn från Röster i Radio till Röster 
i Radio och TV redan 1957, nu handlade betydligt mer om TV än 
om radio. Mindre än ett halvt decennium efter de första reguljära 
TV-sändningarna inletts hade televisionen blivit ett medium med 
förmåga att nå ut till nästan hela svenska folket.

Offentlighetens återkomst
Det nya mediet hade med andra ord en i många avseenden förfä-
rande genomslagskraft och det är inte förvånande att politiker och 
myndigheter såg ett behov av att reglera det. I detta sammanhang 
är Habermas bok om den borgerliga offentligheten ett talande tids-
dokument från 1960-talets början. Hans teori om den plebicitära 
offentligheten avspeglar en tidstypisk oro för vad det nya mediet 
kunde göra med människan som samhällsvarelse. Habermas menade 
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att den moderna staten och det moderna medielandskapet ledde till 
ett sammanbrott för den borgerliga offentligheten som en arena för 
fria medborgares aktiva delaktighet i det politiska livet. Under 1900-
talet uppstod ett massamhälle där diskussionen inte längre fördes 
av engagerade privatpersoner utan av partier och organisationer och 
medborgarna förvandlades från aktiva ”kulturresonerande” debat-
törer till en passiv ”kulturkonsumerande publik” som bara väljer 
bland ett utbud av fördefinierade ståndpunkter.13

Televisionen var den viktigaste kuggen i detta enkelriktade med-
ieflöde. Om pressen en gång bildat den främsta plattformen för 
medborgarnas fria kommunikation tenderade 1900-talets nya eter-
medier tvärt om att upphäva denna ömsesidiga kommunikation 
och förvandla publiken från aktiva tidningsläsare som träffades i 
offentliga miljöer för att diskutera dagsaktuella frågor till passiva 
konsumenter som satt isolerade i sina hem och tog del av, men inte 
i, medieflödet.14 En liknande oro för att televisionen skulle kunna 
förvandla medborgare till konsumenter präglade den svenska TV-
politiken som i stor utsträckning handlade att förebygga det nya 
mediets potentiella skadeverkningar och göra televisionen uppbygg-
lig och samhällsnyttig. I sin avhandling Den föreställda publiken 
framhåller Anna Edin att den klassiska public service-televisionen i 
själva verket levde upp till många av den borgerliga offentlighetens 
ideal: det var en institution som skulle stå oberoende från stat och 
marknad, vara öppen för en bred befolkning och verka för en ökad 
folkbildning i en anda av opartiskhet, saklighet och objektivitet.15

Men den unge Habermas skepsis inför etermedierna har med 
tiden fått mycket kritik. I sitt förord till den svenska översättningen 
av Borgerlig offentlighet ifrågasätter Mats Dahlqvist Habermas nos-
talgiska bild av den sanna offentligheten som en liten klubb där 
alla känner alla. Dahlqvist menar att massmediernas offentlighet 
mycket väl kan vara minst lika öppen och demokratisk som den 
tidigare klassiska borgerliga offentligheten.16 Johan Fornäs påpekar 
också att Habermas med tiden reviderade sin kulturpessimistiskt 
fördömande hållning gentemot 1900-talets massmedier. I sin teori 
om det kommunikativa handlandet från slutet av 1970-talet defi-
nierar Habermas massmedier som en ambivalent sfär som både har 
auktoritära och emancipatoriska möjligheter, och han konstaterar 
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att alla medier alltid kommer att ha en viss kommunikativ potential 
eftersom ingen har fullständig kontroll över mottagarens tolknings-
frihet.17 I ett självkritiskt bidrag till Craig Calhouns antologi Haber-
mas and the Public Sphere framhåller Habermas också att Borgerlig 
offentlighet formulerades inom 1950- och 60-talets förståelsehorisont 
och att den till vissa delar skulle kunna revideras mot bakgrund av 
de senaste decenniernas utveckling.18

Medieforskare som Nicholas Garnham och Paddy Scannell har 
i sin tur framhållit public service-televisionen som en faktor som 
i själva verket stärker och fördjupar den moderna civilisationens 
kulturella och politiska offentlighet. Scannell menar till och med 
att det är först med radio och TV som en offentlighet i ordets fulla 
bemärkelse förverkligas eftersom dessa hade en ny och unik kapa-
citet att skapa en gemensam värld som är tillgänglig för alla.19 Att 
man redan på ett tidigt stadium fäste stor tilltro vid televisionens 
förmåga att stärka samhörigheten och den kulturell identiteten syns 
inte minst i justitieminister Herman Klings lovord över televisionen 
inför andra kammaren 1960: ”Känslan för nordisk kulturgemenskap 
har blivit livligare för varje dag, inte minst genom radions och tele-
visionens förmedling”.20

Den TV-politiska debatt som inleddes under 1950-talet för att 
sedan fortgå i skiftande former fram till TV-monopolets fall hand-
lade om huruvida televisionen ska vara en privat eller offentlig 
resurs, vilket gav den för upphovsrättsdiskursen centrala dikoto-
min mellan privat och offentligt en ny aktualitet. Man kan säga att 
den tidiga svenska TV-politiken kom att präglas av en stark offent-
lighetsideologi som delvis påminner om det synsätt som färgade 
diskussionerna kring 1877 års upphovsrättslagstiftning: en idé om 
att en av lagstiftningens och politikens viktigaste uppgifter är att 
främja spridandet av bildning och kultur till medborgarna eftersom 
detta gagnar folkets politiska och kulturella upplysning. Den stora 
skillnaden låg i synen på kapitalet: om 1877 års folkbildningstanke 
backades upp av bokbranschens näringsidkare som såg en potentiell 
kundkrets i den läsande allmänheten skulle man nu uppfatta kom-
mersialismen som ett hot mot offentligheten, vilket med största san-
nolikhet hänger samman med att 1950-talets offentlighetsideologi 
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bars upp av socialdemokraterna medan 1800-talets offentlighet hade 
formerats av borgerskapet.

Konstruktionen av publiken
TV-politikens utformning hade stor betydelse för synen på publi-
kens roll i den etermediala offentligheten. Om det litterära systemet 
länge kretsat kring den autonoma författargestalten skulle tittaren 
bli det nya medielandskapets huvudperson. I sin bok Desperately 
Seeking the Audience diskuterar Ien Ang hur olika vaga föreställ-
ningar om publikens sammansättning och tittarvanor har format 
både den kommersiella televisionens och public servicebolagens 
verksamhet. Problemet är att denna publik, precis som Foucaults 
författare, egentligen inte existerar annat än som en konstruerad 
kategori. Det finns med andra ord ingen ”riktig” publik och ”den 
verkliga publikens ståndpunkt” som tittarundersökningar och 
publikmätningar utger sig för att identifiera är i själva verket en 
diskursivt konstruerad position som i bästa fall kan ge en flyktig och 
ofullständig glimt av TV-publiken som en dynamisk, föränderlig 
och i grunden oöverblickbar helhet.21

Celia Lury menar att ett medium aldrig enbart är en fråga om 
teknologi utan att mediala distributionssystem i lika stor utsträck-
ning konstitueras av publikens socialt och kulturellt skapade för-
måga att konsumera medier.22 Detta syns exempelvis i receptionen 
av Stillers filmer som fortfarande bedömdes utifrån en skönlitterär 
norm. Samtidigt är publiken alltid i någon mån internaliserad i 
mediet eftersom de medieproducerande institutionerna inte bara 
skapar mediets innehåll utan också föreskriver hur det ska konsu-
meras.23 Lury pekar exempelvis på hur BBC inledningsvis försökte 
forma den brittiska radiopublikens lyssnande utifrån ett äldre dist-
ributionssystem där kultur förmedlades som tydligt avgränsade verk 
som konsumerade individuellt. Även om denna verkorienterade 
kultursyn egentligen inte var förenlig med det etermediala distri-
butionssystemet skulle BBC ta den som utgångspunkt för sin tidiga 
programverksamhet. Genom att sända radioprogrammen med några 
minuters mellanrum och undvika fasta format presenterades de som 
avgränsade verk snarare än som segment i ett etermedialt flöde.24
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Detta var ett medvetet försök att motverka passiv konsumtion 
och tvinga lyssnarna att medvetet välja program som intresserade 
dem: att tilltala publiken som individer och inte som en massa. I 
sin studie av de politiska turerna kring den svenska televisionens 
etablering under 1950- och 60-talet visar Anna Edin hur en likar-
tad publiksyn även präglade den svenska public servicetelevisionen. 
En av den svenska TV-politikens främsta uppgifter blev att fostra 
aktiva tittare som inte bara fördrev tiden framför TVn och såg allt 
som sändes utan som läste Röster i Radio och TV för att sätta sig in 
i veckans TV-utbud och begränsade sin konsumtion till väl utvalda 
program.25 Här kan man alltså se hur public servicetelevisionen för-
sökte rekonstruera den borgerliga offentlighetens upplysta subjekt i 
ett nytt medialt sammanhang.

Detta kan också tolkas som ett försök att återupprätta kultur-
konsumentens manliga identitet i 1900-talets masskulturella kon-
text. I sin essä Mass Culture as Woman: Modernism’s Other diskuterar 
Andreas Huyssen den underliggande könspolitiken i den polarise-
ring mellan högkultur och masskultur som växte fram under slutet 
av 1800-talet. Om modernismen var en elitkultur med manliga för-
tecken kontrasterades den mot en lättare underhållningskultur för 
massorna som uppfattades som en feminin uttrycksform med en 
övervägande kvinnlig publik. Denna polarisering mellan maskulin 
finkultur och feminin masskultur var starkast under sent 1800- och 
tidigt 1900-tal, men den skulle bestå ända till modernismens fall 
under andra hälften av 1900-talet.26 Den tidiga public servicetele-
visionens försök att tilltala tittarna som kompetenta kulturkonsu-
menter och göra televisionen till ett bildningsprojekt kan tolkas som 
ett sätt att hindra televisionen från att bli en del av den feminint 
kodade masskulturen. På så vis kunde televisionen tas i bruk för 
att fostra konsumenten enligt en traditionellt maskulin norm som 
utvecklats under den borgerliga offentlighetens glansdagar med den 
upplysta, autonoma och manliga medborgaren som ideal.

Televisionens upphovsman
Både TV-politikens agenda och TV-bolagens programverksamhet 
byggde på ett intresse för tittarna som tycks främmande för det lit-
terära systemets hierarkiska uppdelning mellan författare och läsare 

televisionens upphovsman
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där författaren idoliserats medan läsaren tagits för given. Det hävdas 
också att den författarfunktion som växte fram under 1700- och 
1800-talet inte längre hade någon plats i etermediernas tidsålder. 
Televisionens kollektiva produktionsprocesser och TV-seriernas stan-
dardiserade karaktärer som lever sitt eget liv bortom de ursprungliga 
upphovsmännens intentioner har tagits som intäkt för författarens 
död.27 Celia Lury påpekar å andra sidan att om kulturindustrins 
kollektivisering av den kreativa processen är ett brott med idén om 
en enskild skapare så innebär den också ett erkännande av ska-
pandets sociala och administrativa karaktär: en ”author-isation of 
administrative and organisational activities”.28

Men televisionens implikationer för författarfunktionen är egent-
ligen bara en förlängning av de förändringar som filmmediet med-
förde i början av seklet. Många filmvetare har diskuterat vem som 
egentligen kan betraktas som filmens upphovsman och en alternativ 
tolkning är att stjärnorna har tagit över auktorrollen inom filmin-
dustrin.29 På det hela taget skulle det gamla stjärnsystemets logik 
fortleva i TV-mediet och det är möjligt att se såväl filmens som 
televisionens sätt att marknadsföra sina celebriteter som ett tecken 
på att författarfunktionen i dessa mediala sammanhang har förflyt-
tats från författaren bakom verket till stjärnan som personifierar 
det. Men om stjärnan är filmens eller TV-programmets auktor kan 
man, som Richard Dyer framhåller, i så fall fråga sig vem som är 
stjärnans upphovsman.30

I sin bok The Cultural Life of Intellectual Properties diskuterar 
Rosemary Coombes celebriteten som ett varumärke. Det är till 
synes lätt att motivera stjärnans rätt till sin egen offentliga person 
utifrån Lockes rättighetslära. Men Coombes framhåller att indivi-
dens äganderätt står i paritet till hur mycket han eller hon själv har 
bidragit med, och en celebritet är aldrig en enskild persons ska-
pelse.31 Stjärnan är en omsorgsfullt odlad ekonomisk tillgång som 
utvecklas av ett antal samverkande yrkesmänniskor som intar sina 
givna platser i ett välorganiserat kulturindustriellt maskineri. Coom-
bes menar att bilden av celebriteten, precis som alla andra bilder, 
skapas i en social kontext och lutar sig mot de källor, institutioner 
och teknologier som denna kontext erbjuder:
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Star images are authored by studios, the mass media, public rela-
tions agencies, fan clubs, gossip columnists, photographers, hairdress-
ers, body-building coaches, athletic trainers, teachers, screenwriters, 
ghostwriters, directors, lawyers, and doctors. Even if we only look at 
the production and dissemination of the celebrity image and see its 
value as solely the result of human labor, this value cannot be entirely 
attributed to the efforts of a single person.32

Men stjärnans offentliga person skapas enligt Coombes inte bara av 
medieindustrins producenter utan också av dess konsumenter: 

the star image is given value by its consumers as well as its producers; 
the audience makes the celebrity image the unique phenomenon that 
it is. Selecting from the complexities of the images and texts they 
encounter, they produce new meanings for the celebrity and find in 
stars significative values that speak to their own experiences. These 
new meanings and significations are freely mined by the media pro-
ducers of the star’s image to further enhance its market value.33

Celebriteten är ett kluster av tecken som vävs ihop och projiceras på 
en individ och publiken bidrar till att välja ut och sammanfoga dessa 
tecken: publiken är med andra ord en medskapare som kulturindu-
strin aktivt utnyttjar för att bygga upp stjärnans identitet. Samtidigt 
består kändisskapets råmaterial av bilder, texter och ikoner ur ett 
allmänt kulturellt medvetande som fritt hämtas och omformuleras 
i konstruktionen av en celebritet. Därför bygger konstruktionen 
av en stjärna som ett skyddat varumärke enligt Coombes på en 
exploatering och privatisering både av konsumenternas kollektiva 
arbete och av gemensamma kulturella idéer och föreställningar.34 
1900-talets medielandskap innebär alltså en förskjutning i relationen 
mellan konstnären och publiken där publiken blir allt mer delaktig i 
den kulturindustriella produktionsprocessen. Men samtidigt garan-
terar immaterialrättens expansion att den ekonomiska avkastningen 
hamnar hos kulturindustrins företrädare medan publikens insats 
osynliggörs.

Original och kopia i TV-åldern
Televisionens nya distributionssätt har också implikationer för rela-
tionen mellan original och kopia. Om kulturen tidigare antagit 
formen av fysiska objekt som konsumenten kunde inhandla och 

original och kopia i tv-åldern
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avnjuta eller föreställningar som de kunde besöka var etermedierna 
något helt annat: ett kulturellt flöde som nådde konsumenterna 
i deras hem i form av en på förhand fastställt programtablå. När 
Raymond Williams analyserade TV-mediet i början av 70-talet såg 
han det etermediala flödet som dess främsta karaktärsdrag. Willi-
ams menade att televisionen, till skillnad från traditionella medier, 
inte är uppbyggd kring enskilda verk utan att den snarare bildar ett 
flöde av vagt avskilda programpunkter som bryts sönder och flyter 
ihop när ett program när som helst kan avbrytas av en påannon-
sering för ett annat.35 Bara en liten del av utbudet är genuint nytt 
och unikt för TV-mediet; de flesta programinslag är anpassningar 
eller blandningar av underhållningsformer som skapats för andra 
medier – film, teater, musik etc. – och sedan infogats i televisionens 
flöde av sekvenser.36 Det lagstiftningsarbete som föregick 1960 års 
upphovsrättslag handlade också till viss del om att hitta sätt att 
reglera ett medium som televisionen där varken upphovsmannens 
identitet eller verksbegreppets gränser längre är entydiga och klart 
urskiljbara.

Också Marshall McLuhan menade att televisionen återskapar 
andra medieformer och fogar in dem i sitt eget flöde. Men för 
McLuhan var detta inte en kreativ brist utan en grundpremiss för 
den massmediala utvecklingen: ”Ett mediums verkan blir så stark 
och intensiv just därför att det får ett annat medium som ’inne-
håll’. Innehållet i en film är en roman, en pjäs eller en operett. 
’Innehållet’ i en skriven eller tryckt text är tal”.37 Bolter och Grusin 
definierar remedieringen av äldre medier som ett oundvikligt inslag 
i alla medieformer, men den får ett tydligare genomslag i televisio-
nen som i stor utsträckning bygger på att låna och blanda inslag 
från andra konstarter. De framhåller att televisionen skiljer sig 
från filmen såtillvida att televisionens grundidé består i en öppen 
remediering av andra medieformer såsom film, teater och varieté.38 
Williams är inne på en liknande tankegång men han påpekar att 
televisionen inte nöjer sig med att enbart återbruka andra medie-
former utan att också mer folkliga underhållningsformer som lekar, 
spel och frågesporter förvandlas till programpunkter i televisionens 
tävlingsprogram.39 Enligt Staffan Ericsson var det först under 1980-
talet som televisionen blev till ett självständigt kulturellt fällt med 
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egna kvalitetskriterier. Om TV-program tidigare bedömts utifrån 
deras förmåga att förmedla verkligheten eller leva upp till estetiska 
normer som utvecklats inom andra fält – exempelvis journalisti-
kens, teaterns och litteraturens – skulle televisionen nu utvecklade 
ett eget, mediespecifikt formspråk. I händerna på färgstarka TV-
författare som Dennis Potter börjande TV-program uppfattas som 
potentiellt konstnärliga verk i sin egen rätt.40

I detta avseende framstår televisionens genombrott vid 1900-
talets mitt som ett nytt stadium i reproduktionsålderns utveckling 
som ställer relationen mellan original och kopia på sin spets. I detta 
kapitel kommer jag bland annat att visa hur etermediernas avsaknad 
av det konstnärliga original som var så central för upphovsrättsdis-
kursen under 1800- och tidiga 1900-talet återspeglas i 1960-talets 
upphovsrättsdebatt. Jag kommer också att fråga mig vilket infly-
tande televisionen har haft på den svenska upphovsrättslagstift-
ningen och hur upphovsmannaskapet som litterär institution och 
relationen mellan skapare och publik har påverkats av det nya mass-
mediala landskapets reviderade syn på relationen mellan offentligt 
och privat, konstnär och publik samt original och kopia.

upphovsrättens utveckling 1920–1960
Lagen om rätt till litterära och musikaliska verk trädde i kraft den 
1 januari 1920 och den skulle inte stå orörd särskilt länge. Redan 
1928 tillsattes en ny utredning med uppgift att revidera den gällande 
lagstiftningen vilket mynnade ut i 1931 års Lag angående ändringar 
i vissa delar av lagen den 30 maj 1919 (nr 381) om rätt till litterära och 
musikaliska verk. Denna lagändring föranleddes i huvudsak av 1928 
års revision av Bernkonventionen, men förutom att anpassa den 
svenska lagstiftningen till Bernkonventionens senaste bestämmel-
ser fick lagstiftarna också fria händer att uppdatera lagstiftningen 
på andra områden där det kunde vara påkallat.41 Medieteknologins 
senaste landvinningar utgjorde ett sådant område och radiosänd-
ningar inkluderades nu för första gången i den svenska upphovs-
rättslagen.42 1919 års lag innehöll en del stadganden om offentliga 
framföranden men den nämnde över huvud taget ingenting om 
radioutsändningar, vilket gjorde att den nya lagen blev föråldrad 
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redan när Radiotjänst inledde sina sändningar sex år senare. Detta 
åtgärdades till viss del i 1931 års tillägg som fastslog att förbudet mot 
att offentligt framföra upphovsrättsskyddade verk utan upphovs-
mannens tillåtelse också innefattade radioutsändningar.

Bara några år efter 1931 års lagändringar påbörjades dock arbetet 
med att ta fram en helt ny upphovsrättslag: 1938 tillsatte justitiede-
partementet en kommitté av sakkunniga med uppgift att författa ett 
lagförslag. Denna Auktorrättskommitté kom att ledas av riksmar-
skalk Birger Ekeberg och professor Gösta Eberstein. Den sistnämnde 
var kanske landets mest framstående upphovsrättsexpert och hans 
bok Den svenska författarrätten från 1923 är än idag en av de vikti-
gaste källorna till kunskap om äldre svensk upphovsrättslagstiftning. 
Förutom Ekeberg och Eberstein bestod kommittén framför allt av 
representanter för olika berörda intresseorganisationer och företag, 
däribland Förläggarföreningen, Författarförbundet, SF, STIM och 
Svenska Grammofonaktiebolaget.43 Att företag och branschorgani-
sationer inkluderades i lagstiftningsarbetet var inget nytt – många 
av dessa hade även konsulterats 1877 och 1919. Däremot var detta 
första gången som de sakkunniga leddes av en jurist med expertkun-
skaper på området vilket kan vara ett tecken på att upphovsrätten 
nu betraktades som ett självständigt rätts- och expertisområde som 
ställde sina egna krav på särskild kompetens och inte kunde lämnas 
till politiker och kulturarbetare i allmänhet.

Kommittén skred till verket våren 1939 med uppdraget att skriva 
ett förslag till en gemensam nordisk upphovsrättslagstiftning: ett ini-
tiativ som låtit vänta på sig med tanke på att John Ask hade efterlyst 
en svensk anpassning till det nordiska rättsläget redan när de danska 
och norska lagarna synkroniserades i början av 1890-talet.44 Auktor-
rättskommitténs uppdrag skulle med tiden utvidgas till att också 
anpassa den svenska lagen till 1948 års reviderade Bernkonvention 
och till Världskonventionen om upphovsrätt som slöts i Genève 
1952, men den nordiska samordningen var fortfarande lagstiftarnas 
primära målsättning.45 Detta var ett led i en skandinavistisk strävan 
efter att harmonisera de nordiska ländernas rättssystemen som hade 
inletts med det första nordiska juristmötet 1872 och sedan tagit ny 
fart under 1900-talet för att bland annat mynna ut i instiftandet 
av nordiska råden 1952.46 Strömholm antyder att skandinavismen 
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kan ha haft ett särskilt stort genomslag på upphovsrättens område 
tack vare ”dess sakliga anknytning till litteratur och konst, som ju 
var starkt färgade av skandinavistiska idéer och ideal”.47 1960 års 
upphovsrättslagstiftning var följaktligen ytterligare ett steg i denna 
riktning och lagutskottsledamoten Ingrid Gärde Widemar beskrev 
detta som det första samnordiska lagstiftningsärendet sedan Nord-
iska rådet grundades.48

Arbete bedrevs följaktligen i nära samarbete med lagstiftarna i de 
andra skandinaviska länderna vilket ledde till att processen inled-
ningsvis skulle sinkas av andra världskriget. När freden väl återupp-
rättats innebar kraven på samordning att varje förslag måste granskas 
och godkännas av ytterligare tre nationella kommittéer vilket drog ut 
på tiden ännu mer.49 Först 17 år senare, 1956, överlämnade Auktor-
rättskommittén ett fullständigt lagförslag till Justitiedepartementet. 
Förslaget gick på remiss till ett stort antal olika instanser som över 
lag var positivt inställda. Detta gällde också Justitiedepartementet 
och efter att ha beaktat remissyttrandena och gjort vissa egna änd-
ringar lade departementet fram det nya lagförslaget inför riksdagen 
den 27 november 1959.50 Sedan Lagutskottet och kamrarna sagt sitt 
skulle riksdagen godkänna Justitiedepartementets proposition och 
den 30/12 antogs den nya svenska upphovsrättslagen, tätt följd av 
nästan helt överrensstämmande lagar i Norge, Danmark och Fin-
land under våren och sommaren 1961.51 Den 1 juli 1961 trädde så 
Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk i kraft och 
den är fortfarande giltig om än i starkt reviderad form.52

Lagens innehåll
Man kan alltså se hur upphovsrättens utveckling under 1900-talet 
formades av två starka samhällsfaktorer som löper som en röd tråd 
genom hela upphovsrättshistorien: lagstiftningens internationali-
sering och medieteknologins utveckling. Detta påverkade till och 
med den nya lagens namn – Lagen om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk – som för första gången nyttjade termen upphovs-
rätt i en svenska lagtext. Under 1919 års lagstiftningsprocess hade de 
sakkunniga visserligen konstaterat att tyskans Urheberrecht och fran-
skans droit d’auteur närmast motsvarades av svenskans ”auktorrätt”, 
”skaparrätt” eller ”upphovsmannarätt” men dessa termer avfärdades 
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snabbt utan närmare motivering än att de inte ansågs passa i en 
lagtext.53 Att begreppet ”upphovsrätt” accepterades i svenskt juri-
diskt språkbruk 40 år senare var delvis en anpassning till grannlän-
dernas terminologi och delvis ett uttryck för att upphovsrätten vid 
det här laget innefattade så många olika konst- och medieformer 
att det behövdes en generell terminologi som inte enbart var til-
lämpbar på litteratur, konst eller musik. Begreppet upphovsman 
var redan etablerat i svenskt språkbruk och när 1956 års kommitté 
diskuterade lagens titel stod valet mellan ”upphovsrätt” och ”upp-
hovsmannarätt”. Kommittén förordade det senare med hänvisning 
till att det är en mer ordagrann översättning av den sedan länge 
vedertagna termen auktorrätt, men justitiedepartementet ändrade 
titeln till Lagen om upphovsrätt eftersom det var en smidigare språk-
lig konstruktion som dessutom överensstämde med terminologin i 
de danska och den norska lagarna.54

Den nya lagen var också betydligt mer omfattande än sina före-
gångare. Medan 1919 års lag bestod av 32 paragrafer innehöll 1960 
års upphovsrättslag 70 paragrafer som reglerade de flesta aspekter av 
upphovsrätten mycket utförligare än tidigare. Enbart lagens omfång 
indikerar alltså att upphovsrätten under seklets gång blivit en fråga 
av växande betydelse och komplexitet. Den nya lagen innebar till 
övervägande del en skärpning av upphovsrätten, exempelvis genom 
att skyddstiden utsträcktes till 50 år efter upphovsmannens död och 
att straffskalan höjdes och fängelse för första gången infördes som 
en möjlig påföljd.55 Per-Olof Hansson, folkpartistisk ledamot av 
första kammaren, tolkade den högre straffskalan och det faktum att 
brott mot den nya upphovsrättslagen föll under allmänt åtal som 
ett uttryck för att upphovsrättsbrott nu jämställdes med materiella 
egendomsbrott.56

Att upphovsrätten var en fråga av ständigt växande ekonomisk 
betydelse som grep in i allt fler samhällssfärer och berörde allt fler 
medieformer framgår av att stora delar av lagen vigdes åt att detalj-
reglera bruket av upphovsrättsskyddat material på arbetsplatser och i 
skolor, arkiv, bibliotek och nya medier.57 Men det yttrar sig framför 
allt i att den ekonomiskt betydelsefulla frågan om upphovsrättens 
överlåtelse tillägnades ett eget kapitel om 16 paragrafer.58 Relatio-
nen mellan bokmarknadens huvudparter – författare och förläggare 
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– reglerades med betydligt större noggrannhet än tidigare och ett 
lagstadgat förlagsavtal som fastslog de olika aktörernas skyldigheter 
och rättigheter gentemot varandra instiftades.59

Dessutom inkluderade den nya lagen mycket mer utförliga reg-
leringar av radioutsändningar, grammofoninspelningar och andra 
nya medieformer som tillkommit sedan 1919. Det tidiga 1900-talets 
svenska lagstiftning hade varit utpräglat konservativ och 1919 års 
lag ansågs i flera avseenden föråldrad redan när den antogs.60 Detta 
gällde bland annat den gamla lagens rigida ambition att räkna upp 
samtliga konstformer som faller under lagens skydd. Eftersom 
sådana försök till heltäckande uppräkningar oundvikligen blev 
otidsenliga i takt med att medietekniken ständigt gjorde nya fram-
steg föredrog 1960 års lagstiftare att kort och gott definiera upp-
hovsrättens skyddsobjekt som ”ett litterärt eller konstnärligt verk” 
vilket erbjöd ett mer flexibelt verkbegrepp som lätt kunde innefatta 
nya och oförutsedda medieformer.61

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk hade 
många andra nya och betydelsefulla inslag och jag gör inga anspråk 
på att granska eller ens beakta dem alla eftersom det skulle spränga 
undersökningens ramar och dra uppmärksamheten från mina 
huvudfrågor. I stället tänker jag fokusera på ett begränsat antal nya 
eller nygamla tendenser i 1960 års lagstiftning som belyser hur det 
litterära systemets syn på konstnärskap, kreativitet och kulturell 
konsumtion kanaliserades i en ny medial kontext och hur upp-
hovsrättsdiskursens etablerade dikotomier återspeglas i den nya 
upphovsrättslagen. I det följande kommer jag därför att fokusera 
på den ideella rättens expansion, det nygamla offentlighetsidealets 
genomslag i upphovsrättslagen och medieteknologins inverkan på 
lagstiftningen.

Den ideella rättens expansion
Som Stig Strömholm framhåller präglades upphovsrättens utveck-
ling under 1800- och 1900-talet av ett växande erkännande av upp-
hovsmannens ideella rättigheter som skulle kulminera i 1960 års 
upphovsrättslag.62 1919 års lagstiftning hade varit ett viktigt steg i 
den riktningen och 1931 års lagändring innebar i sin tur en fortsatt 
utsträckning av den ideella rätten, till stor del orsakad av 1928 års 
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reviderade Bernkonvention. Denna fastslog bland annat att upp-
hovsmannen – enligt principen om droit à la paternité – hade en 
oförytterlig rätt att namnges som verkets skapare. Tillsammans med 
ändringsförbudet utgjorde faderskapsrätten en grundbult för den 
ideella rätten och eftersom den svenska lagen tidigare bara erkänt 
den förstnämnda blev det nu nödvändigt att utöka § 16 med ett 
stadgande om att upphovsmannen alltid har rätt att namnges som 
verkets skapare. Detta var inte bara en nödvändig eftergift utan det 
betraktade som ett uttryck för ett mer modernt sätt att betrakta 
upphovsrätten; en insikt som 1931 års sakkunniga bland annat här-
ledde till Ebersteins relativt nypublicerade nyckelverk Den svenska 
författarrätten där han förespråkade en utvidgning av den ideella 
rätten.63 Denna nya medvetenhet yttrade sig också i att den ide-
ella rätten även skulle gälla vid bearbetningar och återgivningar i 
radio.64

Men det var först med 1960 års lagstiftning – som Eberstein 
själv varit med om att skriva – som den ideella rätten fick samma 
status som man sedan länge tillmätt den ekonomiska rätten. Den 
ideella rättens principer fastslogs nu redan i första kapitlets tredje 
paragraf:

Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för 
allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på 
det sätt god sed kräver.
 Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller 
konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras 
tillgängligt allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som 
är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.
 Sin rätt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande 
verkan eftergiva endast såvitt angår en till art och uppfattning begrän-
sad användning av verket.65

Detta var en direkt ampassning till Bernkonventionens idealrättsliga 
stadgande:

Oberoende av sina ekonomiska rättigheter och även efter överlåtelsen 
av dessa behåller upphovsmannen rätten att anges som upphovsman 
till verket samt rätten att motsätta sig varje förvanskning, stympning 
eller annan ändring i verket eller varje annat förfarande med avseende 
på detta, som är till men för hans ära eller anseende.66
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Detta var förvisso ingen nyhet i svensk rätt: det handlade i grund 
och botten om samma bestämmelser som återfanns i § 16 i 1919 års 
lagstiftning och i 1931 års tillägg. Men om § 16 i det närmaste hade 
antagit formen av en tilläggsbestämmelse skulle den ideella rätten få 
en betydligt mer central position i den nya lagen där den flyttades 
fram till tredje paragrafen och jämställdes med den ekonomiska 
rätten. Detta var också en medveten utgångspunkt för kommit-
tén:

de principiella bestämmelserna om upphovsmannens befogenheter 
uppdelas på två stadganden, av vilka det ena i huvudsak behand-
lar rättens praktisk-ekonomiska sida (§ 2) och det andra innehåller 
vissa bestämmelser till skydd för hans ideella och personlig intressen 
(§ 3).67

Att den ideella rätten plötsligt hade blivit en av lagens två grundpre-
misser kom inte bara till uttryck i denna enskilda paragraf utan det 
genomsyrade lagens uppbyggnad som helhet. Strömholm beskri-
ver § 3 som den ideella rättens inre kärna som omgärdas av en 
yttre skyddsmur av rättigheter som fastslås i §§ 26 och 28. Dessa 
bestämmelser, som undantar den ideella rätten från olika former av 
inskränkningar och förbjuder ändringar utan upphovsmannens till-
stånd, är egentligen bara specificerade upprepningar av den grund-
regel som fastslås i § 3.68 Om 1919 års ändringsförbud var ett enskilt 
principiellt stadgande i en lag som i övrigt inte sade särskilt mycket 
om den ideella rättens praktiska konsekvenser ägnade 1960 års upp-
hovsrättslag däremot stort utrymme åt hur den ideella rätten skulle 
tillämpas och hur den förhöll sig till lagens övriga bestämmelser.69 

Auktorrättskommittén definierade ingående den ideella rättens 
natur för att sedan utförligt redogöra för hur den skulle behandlas i 
relation till överlåtelser, upphovsrättsliga inskränkningar och andra 
situationer där oklarheter skulle kunna uppstå.70 Kommittén kon-
staterade bland annat att den ideella rätten i princip är oförytterlig 
och att den fortfarande är giltig vid överföring till andra konstarter. 
Även om de sakkunniga medgav att sådana överföringar i vissa fall 
kunde kräva förändringar i verkets form framhöll de att dessa fort-
farande inte fick förringa ”originalets konstnärliga nivå” eller göra 
”ingrepp i dess bärande innehåll och tendens”.71 Denna ståndpunkt 
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återkom när kommittén diskuterade avtal om filmatisering av upp-
hovsskyddade verk där relationen mellan filmskaparen och origi-
nalverkets författare regleras. Här framhölls det upprepade gånger 
att den ideella rätten också gäller vid filmbearbetningar och att den 
som äger filmrättigheterna fortfarande inte får förtiga författarens 
namn eller göra självsvåldiga ändringar i berättelsen innehåll.72 Det 
tycks med andra ord som om den ideella rätt som Selma Lagerlöf 
upplevde att hon inte kunde förlita sig på i sina kontakter med 
filmindustrin på 1920-talet nu uttryckligen fastslogs och inskärptes 
i 1960 års lagstiftning.

Alla besluts- och remissinstanser accepterade den ideella rättens 
framskjutna position utan några större invändningar – diskussio-
nerna rörde framför allt bestämmelsens utformning och förbudet 
mot att överlåta ideella rättigheter.73 Att den ideella rätten lutade sig 
mot en gammal, romantiskt präglad syn på skapandet som något 
djupt personligt och individuellt syns klart och tydligt i Auktor-
rättskommitténs motivering:

För den som i ett konstnärligt verk nedlagt sin skapande förmåga 
och därmed något av sin personlighet är det icke sällan ett verkligt 
lidande att bevittna ingrepp i verkets form, som företagas utan för-
ståelse för upphovsmannens intentioner. Det rör sig här om ett fall av 
s.k. ”ideell skada”, vilken ha vissa beröringspunkter med sådan skada 
som vållas genom ärekränkningsbrott.74

När kommittén kort därefter påpekade att den ideella rätten enbart 
värnade upphovsmannens ”litterära eller konstnärliga anseende” 
och att den inte berörde dennes ställning och anseende som sam-
hällsmedborgare tydliggjorde den att denna rätt är förbehållen de 
konstnärligt skapande människorna.75 Här tycks med andra ord det 
essentiella bandet mellan upphovsmannen och dennes andliga och 
själsliga verk fortfarande bilda en grundpremiss för det upphovs-
rättsliga tänkandet – något som i denna lagstiftning framför allt 
yttrade sig i den ideella rättens expansion.
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Klassikerskyddet – den andliga odlingens intressen
Kommittén motiverade den ideella rätten som ett sätt att värna 
konstnärens och konstverkets integritet och mellan raderna skymtar 
en oro för att ett ofullständigt rättsskydd skulle leda till att högtstå-
ende konstnärliga verk fritt kunde skändas och förvanskas. Denna 
oro fick fullt spelrum i en av den nya lagens märkligare paragrafer, 
§ 51:

Om litterärt eller konstnärligt verk återgives offentligt på ett sätt som 
kränker den andliga odlingens intressen, äger domstol på talan av 
myndighet som Konungen bestämmer vid vite meddela förbud mot 
återgivandet. Vad nu är sagt skall ej gälla återgivande som sker under 
upphovsmannens livstid.76

Denna bestämmelse, som har blivit känd under namnet ”Klassi-
kerskyddet”, innebär i princip ett generellt förbud mot opassande 
förvanskning av äldre verk som inte längre skyddas av upphovsrät-
ten men som har ett särskilt konstnärligt värde.

Det rör sig med andra ord om ett slags ideellt skydd där staten 
och inte den enskilda upphovsmannen är målsägande. Lagens 
huvudsyfte sägs vara att värna ”de ideella värdena hos de mer bety-
delsefulla litterära och konstnärliga verken” och ”skydda de fria 
verken, främst de klassiska mästerverken, mot att de återgivas på 
ett sätt som är att betrakta som förvanskning”.77 Men till skill-
nad från den ideella rätten, som i princip är tillämplig på allt som 
uppnår verkshöjd i juridisk mening, är klassikerskyddet förbehål-
let en begränsad skara utvalda verk som höjer sig över resten och 
spelar en särskild roll för kulturen som helhet. Att de sakkunniga 
gjorde en sådan kvalitetsgradering av skyddsobjekt är förvånande 
med tanke på att det strider mot den allmänna upphovsrättsliga 
principen om att verkshöjd inte har något med konstnärlig kvalitet 
att göra: en princip som Auktorrättskommittén tydligt fastslog när 
den definierade upphovsrättslagens grunder.78

Klassikerskyddet var dock inte någon svensk anomali: liknande 
bestämmelser fanns i länder som Danmark, Finland och Italien och 
vid Brysselkonferensen 1948 föreslogs Bernkonventionen anta en 
droit au respect som skulle skydda kulturella mästerverk när deras 
skyddstid har löpt ut.79 Inom svensk rätt hade liknande förslag 
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avstyrkts 1924 och 1937, men när 1956 års lagförslag presenterades 
skulle de flesta remissinstanser ställa sig positiva till idén om ett 
skydd mot förvanskning av äldre verk.80 Ett fåtal instanser, bland 
annat Tidningsutgivarna och Medborgarskolan, avfärdade tanken 
på ett klassikerskydd som helhet men de flesta nöjde sig med att dis-
kutera utformningen och valet av kontrollinstanser.81 Både Auktor-
rättskommittén och Justitiedepartementet var visserligen medvetna 
om att klassikerskyddet kunde vara juridiskt och principiellt pro-
blematiskt och att det riskerade att inkräkta på tryckfriheten. Men 
behovet av att värna kulturarvet vägde tyngre och förtroendet för de 
utvalda kontrollinstanserna gjorde att hotet mot tryckfriheten inte 
bedömdes som särskilt överhängande.82 I slutändan var det Svenska 
Akademien, Kungliga Musikaliska Akademien och Konstakademien 
som fick förvalta klassikerskyddet och det är enbart dessa som har 
rätt att väcka talan för brott mot § 51.83

En likartad benägenhet att särbehandla särskilt utvalda konstnär-
skap hade kommit till uttryck knappt 20 år tidigare när riksdagen 
antog 1942 års Lag om tillfällig förlängning av skyddstid för litterära 
verk. Lagens enda och uttalade syfte var att garantera en förlängd 
skyddstid för uppförandet av August Strindbergs dramatik och den 
blev följaktligen känd som Lex Strindberg. Eftersom Strindberg dog 
1912 skyddades hans efterlämnade verk inledningsvis av 1877 års 
upphovsrättslag. När 1919 års lagstiftning inskränkte skyddstiden 
från 50 till 30 år fastslog en övergångsbestämmelse att den längre 
skyddstiden skulle fortsätta att gälla för litteratur publicerad innan 
den nya lagen trätt i kraft. Det innebar att Strindbergs litteratur 
alltjämt var skyddad mot eftertryck i 50 år efter hans död, men 
eftersom 1877 års lag inte omfattade teateruppsättning var hans 
pjäser bara skyddade mot oauktoriserade uppföranden i 30 år. När 
hans arvingar insåg att de höll på att förlora framföranderätten 
till faderns dramatik motionerade de om en förlängning av denna 
skyddstid. Eftersom den redan tillsatta Auktorrättskommittén för-
väntades föreslå en generell skyddstid på 50 år också för dramatik 
beslutade riksdagen att tillfälligt förlänga skyddstiden för verk vars 
skyddstid skulle löpa ut mellan 1942 och 1946. Detta var tänkt som 
ett kortvarigt provisorium i väntan på den nya lagen. Att kom-
mitténs arbete drog ut på tiden innebar att man så småningom 
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förlängde skyddstiden ytterligare ett par gånger för att undvika att 
Strindbergs dramatik hamnade i den offentliga domänen innan den 
nya upphovsrättslagen antagits.84

Förslaget godkändes utan några invändningar och motiverades 
delvis som ett välbehövligt bistånd till August Strindbergs arvingar 
eftersom dessa, enligt egen utsago, behövde pengarna.85 Samtidigt 
framhöll propositionsförfattarna också att Strindbergs ideella rät-
tigheter behövde värnas och att hans verk riskerade att framföras 
”i vanställt skick” om uppföranderätten släpptes fri.86 Detta gällde 
inte enbart dramatiken utan de uttryckte en särskild oro för att 
hans mest folkkära romaner skulle förvanskas i undermåliga film-
bearbetningar.87 Lagstiftarna gjorde inte någon hemlighet av att 
de tagit särskild hänsyn till ett nationellt värdefullt författarskap 
– justitieminister K. G. Westman motiverade till och med lagen 
som en befogad särbehandling av August Strindberg: ”Då det gäller 
vår störste dramatikers alster, synas de betänkligheter, som en dylik 
provisorisk lagstiftning eljest skulle föranleda, icke behöva utgöra 
något hinder”.88

Lex Strindberg från 1942 framstår i det närmaste som en juridisk 
räddningsinsats som skulle förhindra att arvet efter Sverige mest 
uppburna författare ställdes utan rättsligt skydd. Lagen garan-
terade inte bara hans arvingar en fortsatt ekonomisk avkastning 
utan antogs också gagna den svenska kulturen som helhet. Lex 
Strindbergs logik – att vissa konstnärskap var särskilt viktiga för den 
gemensamma kulturen och att de förtjänar ett rättsskydd utöver det 
vanliga – skulle så småningom också ligga till grund för 1960 års 
klassikerskydd. Men om Lex Strindberg arton år tidigare hade ett 
mycket specifikt skyddsobjekt var Auktorrättskommitténs definition 
av klassikerskyddets föremål påfallande vag: förutom att den slog 
fast att lagen bara är tillämpbar efter upphovsmannens död gjorde 
den inga inskränkningar i tid eller rum och försökte aldrig preci-
sera vad som utmärker de utvalda verk som tillhör ett gemensamt 
kulturarv.

Kommittén gav inte heller någon tydlig definition av vad som 
kan betraktas som en kränkning av den andliga odlingens intressen, 
men den var noga med att framhålla att lagen inte riktar sig mot 
undermåliga framställningar utan bara mot tolkningar som medve-
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tet förändrar verket på ett sätt som innebär ”ett grovt åsidosättande 
av konstnärlig pietet och ansvarskänsla”.89 De sakkunniga gav också 
ett par exempel på sådana bearbetningar: dels framhöll de att ”klas-
siska musikverk har gjorts till föremål för jazzparafraser och andra 
förvanskningar” och dels pekade de på en dansk utgåva av Balzacs 
roman Esther som skurits ner från 352 till 32 sidor, fått ekivoka 
underrubriker och fyllts med tvivelaktiga illustrationer och reklam 
för preventivmedel.90 Att de motiverade bestämmelsen med hän-
visning till att ”värdefulla verk ur den äldre litteraturen, i syfte att 
öka möjligheterna till avsättning hos okritiska läsare, [har] utgivits 
i ’bearbetningar’ som inneburit en vandalisering av originalverket” 
pekar också på att hotet i stor utsträckning antogs komma från den 
moderna massmarknadskulturen.91

Auktorrättskommittén hade klargjort att lagens syfte var att värna 
de ”stora och betydande verk” som tillhör ”det gemensamma kul-
turarvet”.92 Att de traditionstyngda, kulturförvaltande akademierna 
fick ansvar för att avgöra vilka verk som var värda att skydda och 
vilka förvanskningar som skulle beivras förstärker bilden av klas-
sikerskyddet som ett, som lagutskottet formulerade det, ”allmänt 
uttryck för samhällets vilja att värna om sitt kulturella arv”.93 Här 
fick upphovsrätten plötsligt en tydlig kulturpolitisk funktion och 
nu var det inte längre upphovsmannens utan allmänhetens intres-
sen som skulle värnas med hjälp av en lag som bidrog till att kultu-
rens mästerverk ”bjudes allmänheten i en värdig form” och ingriper 
mot förvanskningar som är ”kränkande för allmänna kulturintres-
sen”.94

Allmänheten framstår som ett viktigt men diffust begrepp. Å ena 
sidan fastslog lagstiftarna att en bearbetning ska uppfattas som krän-
kande ”av den bildade allmänheten i stort” för att betraktas som 
ett brott mot § 51.95 Å andra sidan satte de ett antal traditionella 
högkulturella institutioner, som knappast gjort sig kända för någon 
bredare folkig förankring, att vaka över att klassikerskyddet efterlev-
des. Bilden kompliceras ytterligare av att det främsta hotet mot den 
andliga odlingens intressen verkade vara oseriösa utgivares benä-
genhet att söka den breda publikens gunst med allt för härdhänta 
populistiska ingrepp. Allmänheten var med andra ord inte bara ett 
potentiellt offer vars intressen skulle värnas utan också en potentiell 
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förövare som riskerade att dra det allmänna kulturarvet i smutsen, 
och akademiernas uppgift blev att skydda den förstnämnda mot den 
sistnämna: att säkerställa att den bildade allmänheten inte skulle 
kunna förledas av den obildade. Omsorgen om allmänheten står 
här sida vid sida med rädslan för att den okultiverade massan ska 
fördärva kulturen, något som i juridisk bemärkelse yttrade sig i en 
föreställning om att högtstående kulturella verk kommer att för-
vanskas så snart skyddstiden löper ut och de prisges åt den publika 
domänen.

Den ideella rätten var inte längre bara författarens individuella 
rättighet utan kunde nu också omsättas i ett kollektivt skydd för ett 
gemensamt kulturarv. Det var alltså inte enbart författarens integri-
tet utan också allmänhetens kulturella omdöme som skulle värnas. 
Föreställningen om en läsande och kulturkonsumerande allmänhet 
som hade haft så stor betydelse för 1877 års lagstiftning gjorde nu 
ett oväntat återinträde i 1960 års idealrättsligt färgade diskussion 
kring klassikerskyddet. Frågan är varför detta skedde just 1960. Den 
värderande och bitvis kulturkonservativa ton som präglar Auktor-
rättskommitténs motivering av klassikerskyddet bryter med resten 
av utredningens formella och värdeneutrala hållning. Hela idén om 
ett klassikerskydd kan tyckas malplacerad i en tid när modernise-
ringsprocessen och den massmediala utvecklingen var på väg att 
omvandla Sverige från grunden.

Å andra sidan kan klassikerskyddet också uttrycka en tidstypisk 
oro för vad det nya kulturella och mediala landskapet kunde föra 
med sig: en oro som motiverade lagstiftarna att vidta särskilda åtgär-
der för att kulturarvet skulle behålla sin historiska, traditionella 
identitet och inte fördärvas eller förflackas av masskulturen och de 
nya medierna. I det avseendet ligger klassikerskyddet helt i linje med 
den TV-politiska utvecklingen eftersom upphovsrättslagen användes 
som ett medel för att värna samma offentlighet och fostra samma 
upplysta medborgare som var public servicetelevisionens högsta 
ideal. Samtidigt befäste klassikerskyddet också demarkationslinjen 
mellan konstnärer och konsumenter; en gränsdragning som värnade 
kanoniserade författares verk mot den breda massans tvivelaktiga 
smak och upprätthöll det konstnärliga originalets integritet i den 
teknologiska reproduktionens tidsålder.
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Men klassikerskyddet är inte bara en historisk parentes utan det 
är i princip fortfarande giltigt även om det aldrig har tillämpats. 
Akademierna har bara en befogenhet och inte en tvingande skyl-
dighet att anmäla brott mot klassikerskyddet och eftersom rättsläget 
är oklart och bevisbördan komplicerad har de hittills valt att avstå 
från att pröva § 51 i domstol.96 Men även om det är en bestäm-
melse som aldrig tillämpas har frågan rests med jämna mellanrum 
och så sent som 2005 försökte KLYS förmå Svenska Akademien att 
åberopa klassikerskyddet i ett fall där TV4 gjort reklamavbrott i 
en uppsättning av Strindbergs pjäs Den starkare.97 De avstod dock 
från att åberopa upphovsrättslagen utan fick i stället TV4 fälld i 
Granskningsnämnden för radio och TV, men exemplet antyder 
likafullt att klassikerskyddet inte bara är en principiellt intressant 
sidoprodukt av den ideella rätten utan också kan vara ett medel för 
påtryckningar i enskilda fall. Klassikerskyddet må vara en juridisk 
anomali som är svår att tillämpa men det är likafullt en principiell 
deklaration som i någon mån fortfarande är giltig och kan vidmakt-
hållas med andra medel. Att det aktuella fallet rörde just Strindberg 
understryker dessutom att klassikerskyddet fortfarande är förbehål-
let de kanoniserade konstnärskapen.

En ny lag för nya medier
Om klassikerskyddet och i viss mån även 1942 års Lex Strindberg 
kan tolkas som en implicit reaktion på masskulturens expansion 
i den nya medieåldern skulle den nya tidens medieförhållanden 
få mer direkta genomslag i andra delar av 1960 års upphovsrätts-
lag. Justitieminister Herman Kling tillskrev lagstiftningsarbetet tre 
huvudsakliga syften: att anpassa den svenska upphovsrätten till de 
senaste decenniernas ekonomiska och teknologiska utveckling, att 
relatera den till den internationella utvecklingen samt att skapa en 
nordisk samordning på upphovsrättens område.98 Vid sidan av den 
fortgående internationaliseringen hade medieteknologin alltså ett 
avgörande inflytande på lagstiftningen, vilket syns på många olika 
sätt.

Att lagens skyddsobjekt fick en mer flexibel definition var som 
sagt ett sätt att göra det lättare att fortlöpande infoga nya medie-
former utan att ändra lagen. De medier som introducerats i den 
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förra lagstiftningen – filmen och grammofonen – var vid det här 
laget väletablerade underhållningsindustrier och fick ett betydligt 
större utrymme i den nya upphovsrättslagen. Denna gång var bland 
annat Svenska Grammofonaktiebolaget en av remissinstanserna och 
musikindustrin fick ett stärkt rättsskydd för sina produkter i och 
med att § 46 förbjöd kopiering av ljudupptagningar i 25 år efter att 
originalinspelningen gjorts.99 När Auktorrättskommittén försökte 
definiera verkbegreppet lade den också stor tonvikt vid filmen. I 
lagens första paragraf identifieras filmer klart och tydligt som upp-
hovsrättsskyddade verk och kommittén ägnade mycket utrymme åt 
att definiera hur verkbegreppet skulle tillämpas på filmens område. 
Här utvidgade och utvecklade de sakkunniga den gamla lagens 
ganska grovhuggna definition och den nya lagen innefattade inte 
bara spelfilm utan också beskrivande, dokumentära filmupptag-
ningar som ger uttryck för någon form av ”självständig, skapande 
insats”.100

En annan konsekvens av mediernas, och då framför allt ljud-
mediernas, utveckling var att det uppstod ett behov av att reglera 
de utövande konstnärernas rättigheter. Det yttrade sig bland annat 
i att artister som deltog i en musikinspelning eller ett radio- eller 
TV-program tillskrevs en viss ekonomisk och ideell rätt till fram-
förandet även om verket som sådant tillföll någon annan.101 Detta 
var en konsekvens av att 1900-talets medieteknologier gjorde det 
enskilda framförandet till något som kunde lagras, reproduceras och 
distribueras ännu effektivare än det tryckta ordet. Samtidigt avspeg-
lar det också en kulturell ordning där en växande skara konstnärer 
och kreatörer blev delaktiga i varje enskilt verk och kunde ställa 
upphovsrättsliga anspråk.

Kulturens industrialisering ledde till en kollektivisering av den 
skapande verksamheten som nådde sitt högsta och mest komplexa 
uttryck i filmindustrin. Auktorrättskommittén inledde också sin 
diskussion kring filmen som skyddsobjekt med en ganska noggrann 
redogörelse för produktionsprocessen där de huvudsakliga stegen 
på vägen från manus till färdig film och de olika inblandade yrkes-
grupperna kartlades.102 När kommittén sedan kom in på frågan om 
filmens olika upphovsmän konstaterade den att rättigheterna till 
de olika aspekterna av filmverket – manus, bild, ljud, musik etc. – 
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fördelas på ett allt större antal personer. Filmbranschens företrädare 
oroade sig över att det kunde bli svårt att handskas med verket om 
allt för många rättsinnehavare fick ställa olika anspråk och i värsta 
fall förhindra ett offentliggörande och de yrkade därför på att lagen 
skulle tillskriva filmbolaget en uteslutande upphovsrätt till filmen. 
Kommittén avstyrkte visserligen förslaget men såväl filmbranschens 
utspel som Auktorrättskommitténs diskussion visar att kulturindu-
strins kollektiva produktionsformer kunde vara svåra att hantera i 
ett upphovsrättsystem som var baserat på det personliga skapandet 
och det individuella ägandet.103

Vid sidan av att utveckla redan existerade bestämmelser kring 
filmmediet förbjöd den nya lagen oauktoriserad upptagning och 
utsändning av radio- och TV-program.104 Som en följd av eterme-
diernas stora betydelse för distributionen av kultur fäste lagen också 
större vikt vid tillgängliggörandet av verken. Om äldre upphovsrätts-
lagar i huvudsak behandlat rätten att reproducera upphovsrättsskyd-
dade verk talade den nya lagen inte bara om rätten att ”framställa 
exemplar” av verket utan också om att ”göra det tillgängligt för all-
mänheten”.105 Att den nya lagen ofta nämnde exemplarframställning 
och tillgängliggörande i samma mening var ett försök att anpassa 
upphovsrätten till ett nytt medialt distributionssystem som inte för-
medlade och fördelade fysiska artefakter utan antog formen av ett 
växande flöde av kultur. Kultur spreds till större konsumentgrupper 
som ofta utsattes för etermediernas innehåll utan att själva ha gjort 
ett aktivt val. Delar av Auktorrättskommitténs utredning handlade 
om hur man på olika sätt kunde hantera detta flöde, bland annat 
genom att etablera ett regelverk kring hur radioutsändningar och 
grammofoninspelningar fick återges på arbetsplatser och i andra 
offentliga och halvoffentliga miljöer.106

Diskussionerna om etermedier behandlade dock sällan radio- och 
TV-program som självständiga skyddsobjekt utan fokuserade fram-
för allt på hur verk från andra medieformer – framför allt musik, 
litteratur och bildkonst – fick förmedlas i radio och TV. När kom-
mittén talade om verk i relation till etermedierna syftade den därför 
sällan på radio- eller TV-programmen utan här avsågs framför allt 
verk från andra konstformer som återgavs i radio och TV.107 Med 
undantag för en kortare utvikning kring skyddet av radioprogram 
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verkade lagstiftarna förutsätta att det skyddsvärda verket föregår 
etermedieringen och att radio- och TV-programmen framför allt 
förmedlar andra konstformer.108 I detta avseende avspeglar 1960 års 
upphovsrättslag det nya medielandskapets mer komplexa relation 
mellan original och kopia där medieinnehållet allt mer består av 
mer eller mindre självständiga omarbetningar av tidigare verk. Lag-
stiftarna tycktes också i viss mån utgå från en syn på TV-mediet 
som påminner om Williams tes om att televisionen i huvudsak åter-
använder redan existerande kultur- och underhållningsformer och 
fogar in dem i sitt eget mediala flöde.109

Piratkopiering på tillfälligt besök
En annan konsekvens av medieteknologins nya möjligheter var att 
den enskilda konsumentens rätt att kopiera upphovsrättsskyddade 
verk för privat bruk nu skulle ifrågasättas för första gången i svensk 
rättshistoria. Auktorrättskommittén konstaterade att teknikens 
utveckling under de senaste åren radikalt hade förändrat privatper-
soners möjligheter att reproducera verk:

Inom upphovsmannarätten har tidigare såsom allmänt erkänd grund-
sats gällt, att litterära och musikaliska verk kunnat fritt mångfaldigas 
för enskilt bruk med användning av vilka metoder som helst. Någon 
konkurrens med det av upphovsmannens ensamrätt täckta, kommer-
siella mångfaldigandet har icke ansetts kunna uppkomma härigenom. 
[…] Under senare år ha förhållandena i dessa hänseenden undergått 
en förändring. Numera förekomma för allmänheten avsedda inspel-
ningsapparater, med vilkas hjälp vem som helst kan till låga kostnader 
göra inspelningar från grammofonskivor och radioutsändningar. Och 
då det gäller att taga kopior av tryckta arbeten, erbjuder i våra dagar 
den fotografiska tekniken enkla och billiga metoder.110

Auktorrättskommittén syftar här på den första generationen av 
ljudbandspelare som utvecklades som ett tyskt propagandamedium 
under andra världskriget och togs i civilt bruk direkt efter krigsslu-
tet. När bandspelarna introducerade i Sverige under andra hälften 
av 1940-talet skulle STIM, som grundades 1923 för att tillvarata 
upphovsmännens rättigheter vid radioutsändningar och andra 
offentliga framföranden, direkt identifiera den nya tekniken som ett 
potentiellt hot mot sina medlemmars inkomst. Några år senare var 
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det framför allt kompositörernas organisationer och grammofon-
tillverkarna som krävde att inspelningstekniken regleras i den nya 
upphovsrättslagen. Med hänvisning till att det redan fanns omkring 
en miljon ljudbandspelare i Vässtyskland och att denna nya tekno-
logi ofta användes för att spela in musik från radion menade STIM 
att bandspelaren snart skulle bli ett avgörande hot mot upphovs-
männens rättigheter.111 Grammofonindustrins och kompositörernas 
företrädare yrkade nu på att innehav av inspelningsapparater skulle 
beläggas med samma typ av licensavgifter som radioapparater och 
att intäkterna skulle fördelas bland upphovsmannaorganisationernas 
medlemmar.112

Också förläggarna såg ett problem med den nya reproduktions-
tekniken och förespråkade en avgift på fotokopiering. Kommittén 
beslöt dock att avslå alla dessa krav med hänvisning till att varken 
inspelnings- eller kopieringsapparater var så tekniskt välutvecklade 
och så spridda att de utgjorde något reellt hot mot skaparnas rät-
tigheter. Den konstaterade att upphovsmannaorganisationernas 
oro för att inspelningsapparaterna skulle minska avsättningen för 
grammofonskivor ännu inte besannats och att det inte var rimligt 
att låta upphovsmannens rättigheter inkräkta på konsumentens rätt 
att göra kopior för privata ändamål.113 Den sedan tidigare etablerade 
rätten att framställa enstaka exemplar för enskilt bruk skulle således 
bestå och den nya lagen fastslog dessutom att bibliotek och arkiv 
hade rätt att fotokopiera upphovsrättsskyddade verk för den egna 
samlingen.114

Kommittén var emellertid medveten om att kopieringstekniken 
skulle kunna bli ett hot mot upphovsrätten i framtiden. Upphovs-
mannaorganisationernas anspråk avslogs visserligen, men lagstiftar-
nas invändning att man skulle se den internationella utvecklingen 
an pekar på att de var medvetna om att tekniken så småningom 
skulle kunna driva fram någon form av reglering.115 Auktorrättskom-
mitténs avvaktande hållning var dock välmotiverad eftersom det 
gällde en teknikutveckling som ännu bara var i sin linda men som 
skulle explodera under de följande åren. Den fotografiska reproduk-
tionsteknik som Auktorrättskommittén omnämner hade ännu inte 
fått någon bredare spridning eftersom den var dyr och besvärlig att 
använda. Det var först när Xerox lanserade fotostatkopiatorn 1959 
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som kopieringsapparaten skulle slå igenom på bred front. Fotostat-
kopiatorn erbjöd en lättanvänd teknologi som förvisso var alldeles 
för dyr för att säljas till privatpersoner men som fick en given plats 
på det moderna kontoret och därmed också i människors vardags-
liv i början av 1960-talet.116 Här talar statistiken sitt tydliga språk: 
om det framställts omkring 20 miljoner fotografiska kopior per år 
i USA vid mitten av 1950-talet skulle antalet fotostatkopior uppgå 
till ca 9,5 miljarder under 1964.117 Den teknik som ännu var okänd 
när Auktorrättskommittén presenterade sin utredning lanserades 
med andra ord ungefär samtidigt som lagförslaget antogs och fick 
sitt stora genombrott de nästkommande åren. När 1960 års lagstif-
tare diskuterade kopieringstekniken behandlade de ett i allra högsta 
grad samtida fenomen som blev en fråga i den amerikanska lagstift-
ningen först ett knappt decennium senare och inte behandlades i 
Bernkonventionen förrän rätten att kopiera för privat bruk fastslogs 
1967.118

Eva Hemmungs Wirtén pekar på att fotokopiatorn upplevdes 
som ett hot mot den rådande kulturella ordningen och väckte 
reaktioner som delvis påminner om motståndet mot Internet 30 år 
senare.119 Detta bottnade inte bara i att kopieringsmaskinen uppfat-
tades som ett ekonomiskt hot mot förlagsnäringen utan det hand-
lade lika mycket om dess förmåga att förändra litteratturens sätt 
att existera och cirkulera förvandla boken från en upphöjd, unik 
och oefterhärmlig artefakt till en öppen text: ett lovligt byte för 
klåfingriga läsares ingrepp. Detta gjorde till och med intryck på en 
teknikutopist som Marshall McLuhan:

Xerography is bringing a reign of terror into the world of publish-
ing because it means that every reader can become both author and 
publisher… Authorship and readership alike can become production-
oriented under Xerography. Anyone can take a book apart, insert 
parts of other books and other materials of his own interest, and 
make his own book in a relatively fast time.120

I praktiken innebar fotokopiatorn naturligtvis inte att vem som 
helst kunde skriva och publicera böcker på samma sätt som förfat-
tare, förläggare och tryckare gjort sedan tryckpressens genombrott. 
Hemmungs Wirtén framhåller att kopieringsmaskinens betydelse 
inte bestod i att läsaren fick möjlighet att återskapa den tryckta 
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boken utan i dennes nyvunna förmåga att omskapa den: med hjälp 
av en lättmanövrerad maskin kunde läsaren plötsligt plocka sönder 
det ursprungliga verket och omforma det till något annat. Fotoko-
piatorn reproducerade inte boken utan den detroniserade den som 
det litterära systemets upphöjda fixpunkt. För att tala med Benja-
min skulle man kunna säga att fotokopiatorn berövade det tryckta 
verket dess aura och Hemmungs Wirtén framhåller att kopierings-
maskinen på sätt och vis förverkligade Benjamins gamla profetia om 
att massmarknaden och den nya teknologin skulle bryta ner den 
traditionella barriären mellan författaren och publiken och skapa ett 
kulturellt massamhälle där läsaren när som helst kunde förvandlas 
till författare.121

Den nya reproduktionsteknologins potentiella hot mot upphovs-
rätten avhandlades relativt kortfattat vid 1960 års lagstiftningsarbete 
och den lämnade inga djupare avtryck i lagtexten. Men min genom-
gång av den svenska upphovsrättens historia har visat att många 
av de viktigaste inslagen i de tidigare lagarna har väckt ganska lite 
intresse i riksdagsdebatten. 1960 års lagstiftning är inget undan-
tag: man kan notera att många av de tankegångar som avfärdades 
här skulle realiseras i senare lagrevisioner, bland annat i form av 
instiftandet av kassettersättningen 1999 och 2005 års förbud mot att 
kopiera hela böcker och längre textstycken.122 Och även om auktor-
rättskommitténs korta reflektion över kopiering för privat bruk inte 
fick några samtida resultat avspeglar den en historiskt avgörande 
insikt om att hotet mot upphovsmannens rättigheter inte längre 
enbart kom från organiserade piratförläggare och plagiatörer. Här 
framträdde för första gången den enskilda konsumenten som ett 
hot mot upphovsrätten – en potentiell förbrytare som kunde kränka 
skaparens rättigheter med hjälp av lättillgänglig konsumentelektro-
nik – och samtidigt som lagstiftarna tillbakavisade kraven på nya 
regleringar antydde också de att en av upphovsrättens framtida upp-
gifter kommer att bli att stävja denna utveckling. Då som nu var det 
musikbranschens företrädare som var mest oroade av den tekniska 
utvecklingen och Auktorrättskommittén skulle för första gången i 
svensk rättshistoria använda den terminologi som präglat de senaste 
årens debatt och börja tala om olovlig kopiering och ”piratuppla-
gor” i samband med musik.123
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I diskussionerna kring piratkopiering försköts plötsligt lagstif-
tarnas intresse från kulturens producenter till dess konsumenter. 
Här kan man se en liten och än så länge ganska marginaliserad 
föreställning om att den nya tekniken kan förvandla konsumenter 
till piratkopierare, men den samtida receptionen av fotokopiatorn 
antyder att tekniken också kan göra konsumenten till medskapare. 
När de olika upphovsmannaorganisationerna oroade sig för att pri-
vatpersoner skulle börja kopiera deras produkter på egen hand kan 
det tolkas som en rädsla för att tekniken ska upplösa distinktionen 
mellan avsändare och mottagare – mellan konstnär och publik. 
På så vis vävs alltså dikotomin mellan original och kopia samman 
med polariseringen mellan konstnär och publik och det nya med-
ielandskap som tog form efter seklets mitt tycktes destabilisera dem 
båda.

televiserade intertexter
Med den ideella rättens hjälp försökte lagstiftarna således upprätt-
hålla en gammal idé om den autonoma konstnärens och det andliga 
skapandets okränkbarhet i en tid när masskulturen och den obe-
gränsade reproduktionsteknologin fick en allt större roll i samhället. 
Men många av de frågor som diskuterades i anslutning till 1960 
års upphovsrättslag aktualiserades också i TV-mediets egen politik 
och praktik. Lagstiftarna försök att hitta ett sätt att handskas med 
det konstnärliga originalets allt mer diffusa roll i det nya medie-
landskapet och deras gryende intresse för publikens betydelse i den 
kulturella förmedlingsprocessen visar hur lagen avspeglade samti-
dens TV-politiska utveckling. Att den tekniska utvecklingen höll 
på att förskjuta intresset från konstnären till publiken färgade både 
upphovsrätten den svenska TV-politiken under 1950- och 60-talet, 
och TV-mediets brist på självskriven och självständig verkidentitet 
påverkade också mediets ofta ganska självreflexiva utformning.

I detta kapitel kommer lagen att relateras till ett par kulturella 
intertexter som på olika sätt belyser vilken roll upphovsrättens pola-
risering mellan konstnär och publik och mellan original och kopia 
kunde spela i TV-mediet. Jag kommer att närma mig dessa frågor 
genom att studera hur publiken, skaparen och det egna mediet arti-
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kuleras i två mycket uppmärksammade TV-program som på olika 
sätt speglar den svenska televisionens villkor i det tidiga 1960-talets 
Sverige. Det ena är det välkända familjeprogrammet Hylands hörna 
som sändes i flera omgångar ända fram till 1980-talet. Mitt andra 
studieobjekt är en serie på fem program som blev kända under 
det gemensamma namnet Skäggen men ursprungligen sändes under 
titlarna Fasad, Segment, Modul, Relief och Fundament. Programmen 
var en del i Sveriges Radios underhållningssatsning Söndagsbilagan 
där redaktionerna i Malmö, Stockholm och Göteborg skulle bidra 
med var sin programserie om åtta avsnitt. Skäggen, som var Stock-
holmsredaktionens bidrag, avbröts emellertid efter fem avsnitt på 
grund av en skådespelarstrejk.124

Hylands hörna lanserades inledningsvis som ett radioprogram 
hösten 1961, men det flyttades över till TV året därpå. I händerna på 
den omåttligt populära Lennart Hyland som gjort sig ett namn som 
radioman under 1940- och 50-talet blev programmet en omedelbar 
succé som skulle bestå under lång tid: olika tittarmätningar uppger 
att Hylands hörna lockade omkring 80 % av Sveriges TV-innehavare 
under 1960-talet och en motsvarande mätning från 1982 visar att 
det åter igen var Sveriges mest sedda program med en tittarandel 
på 65 %.125 Lennart Hyland har gått till historien som en av Sveriges 
mest folkkära radio- och TV-personligheter. Stig Hadenius beskriver 
Hylands hörna som ”en spegling av den samstämmighet och gemen-
skap som fanns i det svenska samhället under 1950- och 60-talet” 
och ser Tage Erlanders medverkan i programmet i december 1962 
som en bekräftelse på att det snabbt fått en plats i det svenska folk-
hemsbygget.126

Hadenius karakteriserar Hylands hörna och Skäggen som två 
motpoler i svensk TV-underhållning där Skäggen framstår som ett 
frontalangrepp på den harmlösa folkhemstelevision som Lennart 
Hyland personifierade.127 Skäggen hade också en mycket annorlunda 
ton och ett helt annat förhållningssätt till mediet och publiken. 
Programidén bestod i en serie fingerade redaktionsmöten där sex 
skäggiga män satt vid ett sammanträdesbord i TV-huset och disku-
terade olika uppslag till ett planerat underhållningsprogram. De sex 
Skäggen var inledningsvis TVs underhållningschef Åke Söderqvist; 
docenten och Fråga Lund-experten Jan-Öjvind Swahn; journalis-
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ten Edward Matz samt TV-personligheterna Beppe Wolgers, Yngve 
Gamlin och Lasse O’Månsson. Från och med andra avsnittet skulle 
dessa också få sällskap av skådespelerskan Gunnel Broström. För-
utom att grundidén i sig var ganska djärv innehöll programmen 
också inslag av ovårdat språk, oborstad humor och samhällssatir 
som provocerade många tittare.

Både Hylands hörna och Skäggen väckte med andra ord stort 
intresse och engagemang runt om i Sverige. Men medan Hylands 
hörna snabbt blev ett mycket uppskattat familjeprogram skapade 
Skäggen en tittarstorm av historiska dimensioner. Medan tittarna 
prisade Lennart Hylands program i idel uppskattande insändare till 
Röster i Radio och TV under hösten 1962 ringde de ett år senare ner 
Sveriges Radios telefonväxel för att uttrycka sin avsky inför Skäggen. 
Dessa två intressanta exempel visar hur TV-mediet på ett tidigt sta-
dium kunde förmedla helt olika värderingar och artikulera skiftande 
sätt att se på TV-skaparens identitet, publikens roll och mediets 
förhållningssätt till sina egna tekniska villkor.

TV presenterar sig i Hylands hörna
Med tiden har Hylands hörna kommit att representera kvintessensen 
av klassisk svensk familjeunderhållning, men det byggde ursprung-
ligen på ett amerikanskt programformat. Lennart Hyland hade åkt 
till USA för att studera television redan 1958 och Hylands hörna var i 
stort sett en svensk anpassning av den amerikanska underhållnings-
programmet Tonight.128 Programupplägget var ungefär detsamma 
som i dagens talkshows: en karismatisk programledare sammanför 
ett antal gäster inför en studiopublik och under ett par timmar 
varvas mer eller mindre fördjupande intervjuer med musik, komiska 
inslag och tävlingar. Detta koncept var inte heller unikt för TV utan 
det hade utvecklats i radion där Hylands hörna hade gått i ungefär 
ett år innan den fördes över till televisionen.129

När det första TV-programmet sändes den 3 oktober 1962 var 
serien alltså redan etablerad och tittarna såg fram emot det med 
stort intresse och höga förväntningar. Röster i Radio och TVs rap-
portering inför TV-premiären vittnar om att det också fanns en viss 
tvekan om konceptet skulle hålla för TV-formatet eller om TVs 
tunga tekniska ramverk skulle gå ut över programmets spontana och 
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intima grundton. Det hela beskrivs som ett mästarprov för Lennart 
Hyland och artikelförfattaren frågar sig hur han ska få gäster, publik 
och tittare att ”glömma den onekligen ganska omfattande tekniska 
apparat som TV utgör” och ”locka folk till frispråkigt tal och muntra 
improvisationer mitt framför TV:s närgångna kameraögon”.130 Här 
definierades intimiteten som programmets kärnvärde och ställdes 
i opposition till TV-mediets omfattande tekniska maskineri som 
hotade att störa den hemlika atmosfären och utsätta de medver-
kande för kamerans och TV-tittarnas påträngande och hämmande 
granskning. Tittarnas reaktion vittnar dock om att överflyttningen 
gick bra och att man lyckades bevara programmets grundton också 
i det nya formatet. Insändarna som strömmade in till Röster i Radio 
och TV var nästa uteslutande positiva och i den mån publiken hade 
synpunkter på medieskiftet handlade det mest om att de önskade 
att samma program också skulle sändas parallellt i radio.131

Det är också tydligt hur TV-makarna försöker inleda det första 
programmet i en anda av avspänd intimitet. Efter att ha hälsat 
publiken välkommen och konstaterat att han inte alls är nervös 
utan bara glad över att äntligen vara i sändning vänder sig Hyland 
till publiken med en kort och anspråkslös programförklaring:

Om ni nu väntar er att vi ska göra högtidliga deklarationer [lutar sig 
tillbaka], stolta utfästelser, såå [paus] har ni fel. Det blir inga sådana 
utan här är ni och här är vi och vi sticker inte under stol med att vi 
är i en TV-studio [ser sig omkring], för vi är i en sån. Och det kan 
komma att hända saker, har ni någonting emot det? Den där per-
fektionismen [lutar sig framåt], åstundar ni den egentligen? Strängt 
taget, jag menar i det här sammanhanget.132

Både tilltalet och kroppsspråket inbjuder till en intim förtrolighet 
med publiken och Hyland ger spontaniteten ett uttalat företräde 
framför perfektionismen. Samtidigt gör han ingen ansats att dölja 
TV-mediet utan han börjar tvärtom med att poängtera att de befin-
ner sig i en TV-studio. Genom att lämna utrymme för improvisa-
tioner och planerade eller oplanerade incidenter lyfter han fram 
det spontana och oförutsägbara i direktsänd TV samtidigt som han 
avsvär sig den moderna teknologins anspråk på perfektionism.

I stället för att förneka mediet ägnar Hyland programmets första 
sex minuter åt att förevisa, förklara och avmystifiera televisionen. 
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Efter sin inledande programförklaring konstaterar han att tittarna 
verkar lite tvekande inför sin egen roll i programmet:

Ni nickar bifall men ni är lite försiktiga [fäller ner blicken och inspek-
terar sina nagelband]. Ni är inte medvetna om att ni har egna mik-
rofoner – titta opp ska ni se [pekar upp mot taket]. Ovanför er…
[bild på generat fnissande studiopublik] Vad tror ni dom är för? För 
att ni ska vara med.133

Därefter plockar han fram en trådlös kortvågsmikrofon och visar 
hur den fungerar innan han vandrar ut i lokalen för att intervjua 
representanter ur studiopubliken. Efter att ha brutit isen med några 
minuters familjärt småprat och ett och annat skämt avslutar han 
med att försäkra sig om att publiken sitter bra och i faderlig ton 
säga åt dem att de inte behöver vara rädda för studions skarpa belys-
ning.134

Man kan alltså se hur Lennart Hyland ägnar programmets första 
minuter åt att utbilda publiken i hur man gör TV och hur en studio 
fungerar. Denna mediala inskolning får en spontan avslutning när 
Hyland börjar påannonsera kvällens gäster och upptäcker att publi-
ken fortfarande inte riktigt är med på noterna:

Har jag sagt att vi får en massa intressanta gäster ikväll […] Här 
kommer Siw Malmkvist… [lång tystnad] Siw Malmkvist kommer 
alltså… [lång tystnad… Hyland trummar förstrött på bordet] Vet 
ni, att jag vill verkligen inte undervisa… [lutar sig framåt] det vill 
jag inte. Men...135

När programledaren sitter och väntar på de uteblivna applåderna 
verkar det som att åskådarna ännu inte riktigt har förstått vad det 
innebär att vara studiopublik i TV. Hyland tvingas alltså göra ett 
kort avbrott där han förklarar för dem att de inte bara ska sitta 
tysta och titta utan att de också förväntas applådera och uttrycka 
sin spontana entusiasm inför kvällens gäster. För TV-tittaren är det 
omöjligt att avgöra om detta verkligen var en oförutsedd incident 
eller om det i själva verket var något som den vanligtvis mycket 
välförberedda Lennart Hyland hade planerat och iscensatt. I båda 
fallen är det likafullt ett effektivt sätt att betona det nya program-
formatets intimitet och spontanitet inför TV-publiken.

tv presenterar sig i hylands hörna
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Mediet framför kulisserna
Hörnans TV-premiär formar sig alltså inledningsvis till ett treparts-
möte mellan programledaren, studiopubliken och TV-mediet där 
mediets form och mekanism blottläggs. Fokuseringen på TV-mediet 
bibehålls också när TV-hallåan Katarina presenteras som program-
mets första gäst. Här får den presentatör som sju minuter tidigare 
introducerat programmet en egen presentation där hon berättar om 
sitt arbete i TV-huset.136 Katarina ska sedan bli ett stående inslag i 
Hylands hörna och i de följande avsnitten kommer hon att delta 
regelbundet som en biträdande studiovärdinna. Denna lek med TV-
programmets gränser vidareutvecklas i nästa avsnitt där hon först 
påannonserar Hylands hörna för att sedan gå direkt in i programmet 
när kulisserna bakom henne öppnar sig som en port in till Hylands 
studio.137 När Hylands hörna en månad senare sänder från Lilla Tea-
tern i Finland fortsätter experimentet med att integrera påannonse-
ringen i programmet. Den här gången har man lånat in den finska 
TV-hallåan Lenita och gör ett särskilt nummer av att hon sitter 
bredvid Lennart Hyland på scenen när hon på- och avannonserar 
programmet på svenska och finska.138

TV-hallåornas närvaro blir ett sätt att göra TV-mediet till sitt 
eget innehåll och denna ansats vidareutvecklas också i andra avsnit-
tet när programmets sminkös, Tina, får en kort presentation.139 Här 
gör de som sagt inte någon hemlighet av att programmet sänds 
från en TV-studio utan de månar snarare om att visa upp hela TV-
maskineriet. Att tekniker, kulisser och kameramän dök upp i bild 
med jämna mellanrum var inget ovanligt: de syntes till exempel 
också i Tiotusenkronorsfrågan som inleddes och avslutades med en 
panorering över studiopubliken, scenbygget och all teknisk perso-
nal.140 Inför TV-premiären av Hylands hörna hade Röster i Radio 
och TV dessutom publicerat scenografiska skisser som på ett peda-
gogiskt sätt visade hur studion var uppbyggd, så den väl förberedda 
och pålästa tittaren hade redan i förväg fått en inblick bakom kulis-
serna.141 I de första avsnitten kommenterade Lennart Hyland också 
regelbundet de tekniska förutsättningarna, bland annat den bristfäl-
liga ventilationen som störde ljudupptagningen.142
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Samtidigt kunde programmet också uppfattas som ganska tradi-
tionellt och Expressens TV-recensent kritiserade Lennart Hyland för 
att han inte tillvaratog TV-mediets möjligheter:

När han inte ville komma till TV fick TV komma till honom. Och 
här på hemmaplan gällde hans egna lagar, stiftade i radioåldern: 
strunt i tempo, strunt i de fina kameravinklarna, strunt i de nog-
granna förberedelserna. Nu ska vi bara vara glada och ha trevligt – det 
måtte väl räcka.143

Programmen ger också i stor utsträckning intryck av att vara klas-
sisk estradunderhållning som hamnat framför kamerorna i en 
TV-studio. Samtidigt verkar TV-tittarna vara ganska oväsentliga i 
sammanhanget. När Hyland demonstrerar televisionens finesser gör 
han det i första hand inför studiopubliken och han vänder sig i all-
mänhet nästan uteslutande till de fysiskt närvarande åskådarna och 
sällan direkt till TV-tittarna. I det andra avsnittet läser han till och 
med upp ett brev från en tittare som ber honom att ”titta på mig 
någon gång i rutan”.144 Denna begäran belönas med en kort blick 
in i kameran, sedan ger han sig ut och hälsar på studiopubliken i 
vanlig ordning.

Även om programmet inrymmer en viss nyfikenhet på det nya 
mediet framstår Hylands hörna med andra ord som ganska kon-
ventionell underhållning. Definitionen av publiken är traditionell 
såtillvida att den i första hand inkluderar de som är närvarande i 
lokalen medan den stora tittarskara som följer programmet framför 
sina TV-apparater hamnar på undantag. Innehållet består framför 
allt av sådant som lika gärna skulle kunna sändas i radio eller fram-
föras från en folkparksscen. I likhet med folkparksscenen rymmer 
Hylands hörna också en blandning av etablerade artister och ama-
törer. Svenska Dagbladets recensent konstaterar till och med att pro-
grammets främsta behållning inte är de professionella underhållarna 
utan de oväntade gästerna: vanligt folk som har en sång att sjunga 
eller en historia att berätta.145 Hylands hörna framstå alltså som ett 
utmärkt exempel på Williams teori om att televisionen i huvudsak 
återanvänder gamla medie- och underhållningsformer och infogar 
dem i ett nytt massmedialt flöde.

mediet framför kulisserna



288 6. skaparen och tittaren: 1960 års upphovsrättslag

Skäggens metatextuella TV-experiment
Om Hylands hörna var ett exempel på hur konventionell radio- och 
folkparksunderhållning kunde överföras till TV utan några större 
ingrepp i grundkonceptet var Skäggen en mer unik TV-produktion: 
ett program som inte bara utforskade TV-mediets möjligheter utan 
också lekte med tittarnas förväntningar på vad TV skulle vara. Här 
saknades helt Lennart Hylands pedagogiska anslag – första avsnit-
tet, Fasad, började tvärtom med att skapa förvirring. Programmet 
inleds med att kameran zoomar in det nybyggda TV-husets väl-
kända fasad för att till slut leta sig in genom ett fönster och fokusera 
på TVs dåvarande underhållningschef, Åke Söderqvist, som sitter 
vid ett stort sammanträdesbord. Allt ackompanjeras av överdrivet 
dramatisk musik som får scenen att framstå som en pastisch på en 
amerikansk TV-deckare.

Söderkvist börjar med att presentera programmet och förklara att 
televisionen inte bara är till för underhållning utan också för bild-
ning: ”Radions och televisionens uppgift är ju inte bara att roa och 
underhålla utan också att fostra, värna och informera”.146 Därför 
låter han docent Jan-Öjvind Swahn påannonsera kvällens första 
inslag: en unik antropologisk dokumentärfilm om de kerbiska bar-
jetcherna. Efter Swahns akademiskt pompösa inledning visar man 
filmen Allt är nära fastän långt ifrån som är en nästan tio minuter 
lång, pretentiös, mer eller mindre händelselös och i stort sett obe-
griplig skildring av en forskningsexpedition. Ett inslag som Yngve 
Gamlin dessutom har dubbat på imiterad ryska.147 När filmen så 
småningom tar slut är tittaren tillbaka i studion där Söderqvist, 
Swahn, Gamlin, Beppe Wolgers, Lasse O’Månsson och Edward 
Matz nu har samlats till ett redaktionsmöte för att planera under-
hållningsprogrammet Fasad.148 De konstaterar snabbt att filmen de 
just visat inte passar i programmet och att hela inledningen måste 
göras om. Därefter består resten av Fasad i att redaktionsmedlem-
marna diskuterar programupplägg och presenterar olika eventuella 
inslag som i regel avfärdas.

Programmet slår redan från början an en ironisk ton och titeln är 
i sig en parafras på samtida kulturprogram med namn som Horisont, 
Fasetter och Prisma.149 Denna glidning mellan det pretentiösa, det 
komiska och det obegripliga hade redan antytts i en förhandsartikel 
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i Röster i Radio och TV där Edvard Matz presenterade Fasad som 
”ett program med mening” och konstaterade att programmets titel 
”säger med än tusen ord om dess mål och mening”.150 Den ironiska 
udden riktas inledningsvis framför allt mot det egna bolaget, Sve-
riges Radio, och dess folkbildande ambitioner som först parodieras 
explicit i Söderqvists presentation och sedan implicit i den skickligt 
genomförda genrepastischen på en konstnärlig dokumentärfilm. 
Driften med Sveriges Radio i allmänhet och med televisionens 
upplysningsideologi i synnerhet är ett inslag som löper genom hela 
serien. Att TV-politiken var ett tacksamt mål för den här typen av 
satir yttrar sig bland annat i ett inslag där ”Statens institut för folk-
humor” konsumenttestar pruttkuddar eller där Gunnel Broström 
utvecklar televisionens informationsuppdrag genom att informera 
tittarna om hur höstens nya deckare slutar.151

I många fall tenderar driften med Sveriges Radios ambitioner 
att mynna ut i en mer generell parodi över det konstnärligt pre-
tentiösa. Poesiprogrammen förlöjligas exempelvis i ett inslag där en 
kvinna högstämt deklamerar valda stycken ur taxeringskalendern. 
Som en gliring till den goda smakens exklusivitet avslutar hon med 
en pedagogisk förmaning till tittarna: ”Och för att publiken ska 
förstå hur fin den här dikten är så vill författaren påpeka att det for-
dras minst 28000 kronor för att komma in i taxeringskalendern”.152 
Här förskjuts fokus från TV-mediets egna villkor till det kulturella 
etablissemangets traditionella normer och värderingar. Efter att ha 
ägnat de första 20 minuterna åt att driva med Sveriges Radio glider 
programmet gradvis över till en parodi på den klassiska konstnärs-
gestalten och dess skaparmyter. Inledningsvis syns det bara i små 
stickkommentarer som ”tyst nu när jag skapar” eller ”plötsligt en 
dag så kom det över mig en enorm inspiration, jag såg allt framför 
mig, jag kom som i trans”.153

Så småningom mynnar detta ut i en kortfilm om Ingemar Berg-
man som får personifiera den excentriska skapargestalten. Filmen, 
som har titeln Så formades jag, inleds med en tecknad bild av en 
liten pojke som kläms mellan en storvuxen kvinnas svällande bröst. 
Därefter följer en poetisk beskrivning av konstnärens olyckliga upp-
växt där Bergmans konstnärskap beskrivs som en kompensation för 
att ingen lyssnade på honom som barn.154 Filmen är en uppenbar 

skäggens metatextuella tv-experiment



290 6. skaparen och tittaren: 1960 års upphovsrättslag

ironi över föreställningen om det traumatiserade geniet vars kreativa 
förmåga växer ur behovet av att uttrycka sitt inre lindande. När 
Åke Söderqvist sedan avfärdar förslaget med hänvisning till att de 
inte får visa inspelningar med Ingemar Bergman utan hans tillstånd 
spinner de vidare på bilden av honom som en excentrisk konstnär.155 
Här får Bergman personifiera den arketypiske, kontrollerande och 
självmystifierande konstnärsgestalten och det är med en märkbar 
förtjusning som Röster i Radio och TVs redaktör Lars Ulvenstam 
noterar Skäggens drift med ”tystnaden kring herr Bergman, vår 
store sakrosankte I. B!”.156

Under den första halvtimmen i sändning hinner Skäggen inte 
bara göra sig lustiga över Sveriges Radios folkbildningsambition och 
kulturelitens uppblåsta pretentioner; de passar också på att driva 
med TV-industrins ängsliga fixering vid publikpreferenser och tittar-
siffror. Spekulationerna i publikens smak och ansatserna att tilltala 
och attrahera olika tittarkategorier löper som en röd tråd genom de 
första tre avsnitten. Hela programidén är ju en parodi på en grupp 
TV-makares försök att utveckla ett nytt underhållningsprogram och 
den kretsar i stor utsträckning kring deras försök att förutspå tittar-
nas önskemål. Detta markeras redan efter den inledande filmen där 
hela redaktionen har samlats för att analysera Söderqvists påannon-
sering. Här diskuteras några alternativa anslag som uppenbarligen 
vänder sig till olika publikkategorier. Det underliggande antagandet 
är att ”det är ju inte alltid som enbart begåvning säljer” och att den 
luttrade TV-producenten måste tillgripa andra, mer manipulativa 
medel för att locka till sig tittarna.157 I andra avsnittet förlöjligas 
public service-televisionens ideal om tittarengagemang i en scen där 
programledarna försöker göra tittarna delaktiga med hjälp av olika 
mer eller mindre meningslösa tävlingar.158 Driften med tidens syn 
på televisionens skadeverkningar återkommer också i sista avsnit-
tet, Fundament, där ett inslag om en TV-missbrukare som är bero-
ende av Hylands hörna ironiserar över bilden av televisionen som en 
drog.159 Det finns alltså gott om exempel på hur Skäggen redan 1963 
parodierar den konstruktion av TV-publiken som bland annat Ien 
Ang och Anna Edin analyserat långt senare.
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Tittarna griper in
De återkommande genrepastischerna och driften med TV-mediets 
konventioner förutsatte en förkunskap och en medievana som inte 
kan ha varit särskilt vanlig vid en tidpunkt när Sverige bara hade 
haft reguljära TV-sändningar i sex år. Hela programidén byggde 
på att tittarna skulle förstå de ironiska referenserna och ta del i 
programledarnas förhållandevis interna drift med det egna mediet, 
vilket merparten av den uppretade TV-publiken inte alls tycks ha 
gjort. Martin Kristenson beskriver hur Fasad väckte en tittarstorm 
av en omfattning som ingen av de medverkande hade förutsett. Det 
var med en blandning av förvåning och förfäran som Åke Söder-
qvist och hans medarbetare tog del av den ström av upprörda brev 
och tittarsamtal som vällde in till Sveriges Radio. Trots många titta-
res krav på programmets omedelbara nedläggning sändes det andra 
avsnittet, Segment, en vecka senare – men nu hade Sveriges Radio 
förstärkt sin telefonväxel för att kunna ta emot alla samtal. Upp-
ståndelsen kring programmet fortsatte att växa och samma dag som 
tredje avsnittet, Modul, sändes fyllde ett porträtt av Åke Söderqvist 
Aftonbladets förstasida. Under rubriken ”Han ger sig inte!” karak-
teriserades Söderqvist som en ”folkfiende” som inte längre vågade 
röra sig fritt på stan av oro för tittarnas ilska.160

Till viss del var kritiken av klassiskt konservativt snitt: många var 
upprörda över att Skäggen hade förlöjligat hjältekungen Gustav II 
Adolf; att de hade drivit med statsministern; att de hade skämtat 
om pruttkuddar och toalettbesök; att de hade druckit champagne 
och rökt cigarr i TV eller att de helt enkelt hade använt ett grovt 
och ovårdat språk.161 Programmet betraktades som oanständigt och 
osmakligt – ”tio gånger värre än Ingemar Bergman” – och de med-
verkande beskrevs som ovårdade gatubusar som spred låg och tarvlig 
underhållning på bästa sändningstid: ”Det är söderkultur de sprider, 
och Gud bevare svenska folket för den kulturen”.162

Samtidigt kritiserades programmet i lika stor utsträckning för att 
vara obegripligt och meningslöst. Reaktionerna riktades med andra 
ord inte bara mot programmets innehåll utan också mot dess form: 
det verkar helt enkelt som att Fasad och Segment hade brutit så 
mycket med TVs konventioner att tittarna inte riktigt kunde rela-
tera till dem. En tittare menade att det borde publiceras en bruks-
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anvisning till programmet och en annan frågade om man måste ”ha 
någon särskild utbildning för att begripa sig på det här? Det är ynk-
ligt att ni ska driva med licensbetalarna på bästa sändningstid”.163 
Den underliggande kritiken handlade inte bara om att Skäggen var 
degenererade utan många tittare upplevde också deras program som 
elitistiskt och otillgänglig för vanligt folk. En del brevskrivare fann 
programmets tilltal nedlåtande: ”Enfaldiga vardagsmänniska, förstår 
ni inte att sjuk humor är rolig, att grishoar är stor konst”.164 Andra 
tittare konstaterade att ”Herrarna på TV må vara hur intelligenta 
som helst, men [jag] tror att 75 procent av svenska folket håller med 
mig om att detta program är osmakligt”. Just föreställningen om att 
detta var ett program för storstadens intellektuella och inte för folket 
runt om i Sverige återkom i många tittarreaktioner och en reklam-
man från Kalmar framhöll att ”landsortsreportage” gjorda av ”våra 
duktiga amatörer” skulle bli betydligt bättre underhållning.165

Skäggen representerade en ny form av television som fjärmade 
sig från den oförargliga familjeunderhållning som de svenska tit-
tarna vant sig. Söderqvist och hands kollegor inspirerades i stället av 
BBCs politiska och provokativa satirprogram That Was the Week that 
Was som sändes i Storbritannien 1962–64 och kopierades i många 
andra länder under 1960-talet.166 Några av de positiva tittare som 
gjorde sig hörda framhöll också Skäggens program som modern och 
progressiv TV-underhållning.167 När Expressen lät göra en tittarun-
dersökning visade det sig dessutom att den utskällda programserien 
faktiskt var riktigt populärt bland yngre tittare, vilket stärker bilden 
av Skäggen som nyskapande men inte helt lättillgänglig TV-under-
hållning som framför allt vände sig till en initierad och medievan 
publik.168 I likhet med That Was the Week that Was, som utvecklats 
av ett gäng Oxfordstudenter där bland annat en ung Dennis Potter 
ingick, hade Skäggen dessutom en tydligt studentikos ton och ett 
visst släktskap med den spextradition som frodades i universitetsstä-
derna.169 Den upprörda man som undrade om man måste ha någon 
särskild utbildning för att förstå dessa program hade alltså inte helt 
fel: de som tidigt lärt sig televisionens formspråk och spenderat ett 
par år i Uppsala eller Lund hade förmodligen lättast att relatera 
till Skäggens humor. Att merparten av tittarna inte tycks ha varit 
redo för ett så experimentellt program bekräftar Staffan Ericsons tes 
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om att det var först långt senare som televisionen utvecklades till 
en självständig konstform med egna estetiska kvalitetskriterier.170 
På 1960-talet var Skäggens lek med TV-mediets specifika form och 
uttrycksmöjligheter fortfarande alltför långt före sin tid för att upp-
skattas av den breda publiken.

Redaktionen bakom Fasad och de andra programmen hade säker-
ligen räknat med att de skulle väcka reaktioner och Åke Söderqvist 
medgav att han hade förberett sig på en viss uppmärksamhet.171 
Även om reaktionerna var häftigare än någon av dem hade väntat 
sig tog producenten Karl Haskell folkstormen med ro. Helt i enlig-
het med den public serviceideologi som programmen regelmäs-
sigt häcklade tolkade han kritiken som ett tecken på att de lyckats 
aktivera publiken: ”det är skönt att folk vaknade till […]. Det är 
roligt att se att så många tar aktiv del i TV-underhållningen igen.”172 
De tycktes också ha förutsett ett visst mått av konservativ kritik 
eftersom dessa synpunkter redan föregreps och parodierades i första 
avsnittets fingerade redaktionsmöte där Åke Söderqvist spelade en 
ängslig underhållningschef som ständigt bannlyser de andra redak-
tionsmedlemmarnas förslag som olämpliga.

När Söderqvist och hans kollegor ställdes inför publikens i många 
fall ohöljda avsky kunde de dock, enligt Kristerson, inte annat än 
förfäras.173 I en ledare i Röster i Radio och TV försvarade Carl-Olof 
Lång Skäggen mot den ”primitiva skaran av insändarskribenter” och 
deras ”dumdryghet” och ”diskussionslösa kverulans”.174 Också Skäg-
gen kommenterade de upprörda tittarnas tendens att utnämna sig 
själva till moralens och den goda smakens talesmän. I Modul tog 
de publiken vid hornen när de lät en uppretad tittarskara storma 
TV-huset och fördriva redaktionen.175 Programmet avslutades med 
en extrainsatt sändning från ”Sveriges revolutionära nyheter” som 
lät meddela att de uppretade massorna inte bara hade tagit över 
Sveriges Radio utan också hade tagit makten över landet och tillsatt 
en revolutionsregering bestående av ”populära och folkkära perso-
ner” som Lennart Hyland, Lasse Lönndahl och Sickan Karlsson.176 
På traditionella öststatsmanér rapporterades att ”Hyland mår fint 
– snuvan är under kontroll. Thore Skogman har skrivit en ny visa 
som heter Revolutionspolska”.177

tittarna griper in
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Kängan till den självutnämnda moraliska majoriteten är uppen-
bar: även om revolutionen inte uttryckligen sattes i samband med 
de senaste veckornas folkstorm mot Fasad och Segment var den en 
tydlig metafor för den hätska och oreflekterade pöbelmentalitet som 
präglat stora delar av debatten. Att just Lennart Hyland och Lasse 
Lönndahl utpekades som den nya regimens företrädare blev också 
en markering mot den slätstrukna underhållningsindustrin och de 
folkligt menlösa TV-program som insändarskribenterna gärna fram-
höll som föredömen. Kritiken mot den majoritetens smakdiktatur 
fortsatte i nästa avsnitt, Relief, där redaktionen hade blivit en cell i 
en motståndsrörelse. Nu förändrades också programupplägget och 
de tidigare avsnittens lättsamt ironiska ton gav vika för en mer ned-
stämd och svartsynt samtidskritik.178

I Modul och Relief lyftes publikens reaktioner bokstavligt talat 
in i programmet och bildade råmaterial för seriens fortsatta utveck-
ling. Detta framstår dock i huvudsak som en improviserad lösning 
på ett misslyckat publiktilltal. Programmets högt drivna ironi och 
bruk av metatextuella referenser var ett försök att ifrågasätta och 
parodiera TV-mediets villkor och konventioner i samförstånd med 
insatta och intressera tittare. Även om Skäggen gärna drev med TV-
mediets upplysningsideologi kan deras egna program tolkas som ett 
nytt uttryck för samma upplysningstänkande: med satirens hjälp 
ifrågasatte de ett antal samtidsfenomen och de drog sig inte heller 
för att utsätta det egna mediet för samma granskning. Skäggen knöt 
med andra ord an till en gammal satirtradition som länge existe-
rat i dagspressen och som hade haft en given roll i den borgerliga 
offentligheten. Men publikens övervägande negativa respons visar 
att merparten av tittarna inte kunde relatera till denna typ av satir 
när den visades i TV och när publiken inte delade programmakar-
nas humor lyfte dessa istället in den i programmet och gjorde den 
till föremål för satir.

Televisionen, publiken och skapargestalten
Man kan alltså säga att både Skäggen och Hylands hörna gjorde 
publiken till en del av programmet. I Hylands hörna var TV-publi-
kens roll tämligen okomplicerad: TV-programmet fokuserade på 
relationen mellan Lennart Hyland och studiopubliken medan tit-
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tarna bildade en tredje, passiv och icke-närvarande part. Studio-
publiken blev ställföreträdande åskådare samtidigt som den, som 
producenten Allan Schulman framhöll, var mer ”’medverkande’ än 
’publik’ i vanlig mening”.179 Men rollfördelningen mellan program-
ledare och publik var ändå otvetydig: Lennart Hyland var föreställ-
ningens maestro – en omhändertagande värd som serverade kvällens 
underhållning på ett lättsamt och lättillgängligt sätt – medan publi-
kens främsta uppgift var att bekräfta programledare och gäster med 
skratt och spontana applåder. Att TV-tittarna accepterade detta 
upplägg och delvis tog på sig en motsvarande publikroll på distans 
bekräftas av alla de uppmuntrande insändare som strömmade in till 
Röster i Radio och TV.

Skäggens sätt att förhålla sig till tittarna skiljde sig radikalt från 
Lennart Hylands. De hade ingen studiopublik och saknade helt 
Hylands hörnas direkta publiktilltal. I Skäggen diskuterades publiken 
framför allt i tredje person som någon som ska duperas eller mani-
puleras. Inledningsvis försökte programformen skapa dialog med 
tittarna genom att bjuda in dem att delta i driften med TV-mediets 
konventioner. Men publikrelationen förändrades drastiskt när det 
stod klart att den breda publikens samförstånd uteblev och att de 
flesta tittare inte alls tog del i skämten. Nu utnyttjades i stället tit-
tarnas reaktioner för att på ett ironiskt sätt positionera redaktionen 
som en motkulturell utpost i ett homogent, repressivt och kultur-
konservativt samhällsklimat.

Både i Hylands hörna och i Skäggens programserie definierades 
programledarna klart och tydligt som verkens skapare. I Hylands 
hörna talar ju titeln sitt tydliga språk: här identifieras programmet 
mer eller mindre som Lennart Hylands personliga föreställning och 
han framstår som en blandning av värd, lekledare, konferencier och 
journalist. Att rapporteringen omkring Hylands hörna fokuserade 
så mycket på Lennart Hylands person befäste hans position som 
programmets auteur. När ett förhandsreportage i Röster i Radio 
och TV beskrev Hyland som en ”trollkarl” och TV-premiären som 
hans ”mästarprov” framstår Hylands hörna i det närmaste som en 
enmansshow.180 Fasad och de efterföljande programmen var ju å 
andra sidan fingerade skildringar av en skapande process där tittarna 
fick följa ett pågående kreativt arbete. Även om denna arbetsprocess 
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beskrevs på ett ganska löjeväckande sätt och det emellanåt drevs 
med redaktionsmedlemmarnas syn på sig själva som just kreatö-
rer var Skäggens position som programmets upphovsmän likafullt 
oomtvistad.

Samtidigt representerade Lennart Hyland och Skäggen två helt 
olika typer av skapargestalter med vissa litteraturhistoriska anor. 
Hyland positionerade sig huvudsakligen som en traditionalist. Det 
var inte bara Expressens recensent som tyckte att han inte utnyttjade 
TV-mediets tekniska möjligheter fullt ut utan han framhöll själv att 
han ville återuppliva en gammal intervjutradition som hade hamnat 
på undantag i televisionen.181 Om Lennart Hyland framstod som 
företrädare för den breda, folkliga smaken tillhörde Åke Söderqvist 
å andra sidan ett mer exklusivt kulturellt skikt. Även om de ironi-
serade över finkulturens pretentioner och bilden av den progressiva 
konstnären skulle Skäggen själva hänvisas till ett smalare kretslopp 
när de inte kunde vinna den breda publikens uppskattning. I slutet 
av det tredje avsnittet accepterade de detta och positionerade sig i 
stället gentemot den urvattnade mainstreamkultur som merparten 
av tittarna efterfrågade och de förvandlades så småningom till öppet 
provokativa rabulister som for ut mot det försagda och inskränkta 
i den svenska kulturen.

Därmed knöt Skäggen an till en väletablerad oppositionell avant-
gardistroll: en skapargestalt som tidigare utvecklats av författare 
som Thomas Thorild och August Strindberg. I likhet med äldre 
generationer av litterära avantgardister identifierade de sig mot en 
etablerad smaknorm som bland annat personifierades av Lennart 
Hyland. På så vis kan man säga att de kontrasterande bilderna av 
Skäggen och Lennart Hyland som framför allt målades upp i Modul 
och Relief stod i dialog med två idealtypiska författarschabloner, 
förvaltaren och förnyaren, som är djupt förankrade i litteraturhisto-
rien och har spelat en viktig roll i upphovsrättens tidiga utveckling. 
Att i synnerhet den avantgardistiska konstnärsgestalten fortfarande 
var manligt kodad syns bland annat i Skäggens benägenhet att 
framställa sig själva som en halvdekadent herrklubb som gärna 
underhåller sig med champagne, cigarrer och lättklädda damer.182 
Söderqvist och hans kollegor både iscensatte och ifrågasatte denna 
konstnärsroll: samtidigt som deras program kunde ha en elitistisk 
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ton och de själva intog en tydligt motkulturell position kan man, 
som Olle Sjögren framhåller, också tolka Skäggen som en parodi på 
det konstnärliga avantgardet i allmänhet och dess manliga exklusi-
vitet i synnerhet.183

Den konstnärsroll som Skäggen ömsom axlade och ömsom för-
löjligade hade en stark förankring i den manliga, modernistiska tra-
dition som Andreas Huyssen beskriver. Precis som dessa modernister 
tenderade Skäggen att definiera sig gentemot masskulturen och dess 
förkärlek för det harmlösa och lättillgängliga som här represente-
rades av folkkära kändisar som Thore Skogman, Sickan Karlsson 
och, framför allt, Lennart Hyland. Men även om Hylands hörna 
här hänvisades till televisionens masskulturella pol skulle också det 
upprätthålla en tydlig könsordning där Hyland var ”trollkarlen” 
som höll showen igång, ständigt flankerad av TV-hallåan Katarina 
som blev programmets värdinna med uppgift att visa gästerna till 
rätta, servera förfriskningar och vara allmänt behjälplig. När Hyland 
presenterade Katarina underströk han också könsrelationen genom 
att kokettera med sin förkärlek för kvinnligt bistånd: ”när jag stöttar 
mig så föredrar jag att stötta mig på kvinnor”.184 Han omgavs sig 
ofta med vackra kvinnliga statister och när han lånat in en ”25-årig 
purfinsk stjärnmannekäng” som tillfällig värdinna under en sänd-
ning från Helsingfors publicerade Röster i Radio och TV glatt ett 
heluppslag om ”Hylands fynd i Finland”.185

Det faktum att också den masskulturella auktorn var en tydligt 
patriarkal gestalt ifrågasätter knappast Huyssens tes. Att båda pro-
grammen på olika sätt och med olika mått av ironi delade public 
service-televisionens strävan efter att bilda och aktivera publiken 
indikerar däremot att också den svenska televisionens mer populära 
inslag försökte undvika att sammanknippas med en feminiserad och 
passiviserande masskultur och istället bidra till att fostra ett aktivt 
och upplyst tittarsubjekt som lever upp till den gamla borgerliga 
offentlighetens manliga normer.

Både Hylands hörna och Skäggen inlemmade alltså TV-publikens 
reaktioner i programmet och brukade dem för att konstruera och 
definiera TV-skaparens kulturella personlighet. I det första fallet blev 
publikens uppskattning ett sätt att befästa Hylands roll som folkkär 
familjeunderhållare och i det andra skulle publikens avsky bekräfta 
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Skäggens mer exklusiva, motkulturella position. Men i båda fallen 
var publiken en resurs som stod till programskaparnas förfogande 
och som de kunde använda för att skapa en kulturell identitet åt 
programledarna. Här kan man alltså se hur Rosemary Coombes tes 
om att publiken är delaktig i skapandet av celebriteten också får 
ett konkret uttryck i konstruktionen av i den tidiga svenska public 
service-televisionens TV-personligheter.

Omedelbarhet, hypermedialitet och originalitet
De två TV-programmen representerar också olika sätt att förhålla 
sig till relationen mellan original och kopia och till televisionens 
starkt remedierande natur. Bolter och Grusin menar att remedi-
eringen verkar enligt två till synes motsatta principer: omedelbarhet 
[immediacy] och hypermedialitet [hypermediacy]. Omedelbarhe-
tens princip innebär en strävan efter mimesis: en önskan att dölja 
medieringen, osynliggöra mediet och framställa det avporträtterade 
som verkligt och närvarande här och nu.186 Den hypermedialiserade 
representationen uttrycker i stället en fascination inför mediet som 
framställs och förevisas just som ett medium. I stället för att dölja 
medieringen bakom ett realistiskt illusionsmakeri fokuserar hyper-
medieringen på ytan och visar upp alla de tekniska och estetiska 
stilgrepp som mediet kan erbjuda.187 I förlängningen kan omedel-
barheten och hypermedialiteten betraktas som två olika sätt att för-
hålla sig till relationen mellan original och kopia i reproduktionens 
tidsålder. Omedelbarhetens yttersta mål är att dölja den medierande 
instansen och skapa en förnimmelse av originalets omedelbara när-
varo. Hypermedialiteten blir å andra sidan ett sätt att distansera sig 
från originalet i en lång kedja av representationer av representatio-
ner som i slutändan förnekar alla föreställningar om ett original 
som föregår medieringen. Detta motsvarar på sätt och vis den gamla 
motsättningen mellan romantiker och klassicister där romantikerna 
betraktade det enskilda verket som en unik och ursprunglig skapelse 
medan klassicisterna såg konsten som en kontinuerlig process där 
det kreativa arbetet bestod i att omskapa, återskapa och vidareut-
veckla existerande estetiska mönster.

Man skulle kunna se Hylands hörna som ett exempel på hyper-
medialitet såtillvida att programmakarna aldrig gör någon ansats att 
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iscensätta en medial transparens utan snarare visar upp det medi-
eteknologiska maskineriet. Samtidigt kan alla ansatser att skapa 
intima och avspända möten med gäster och studiopublik tolkas som 
en strävan efter omedelbarhet, efter att förmedla ett naturligt och 
autentiskt samtal som är så opåverkat av televisionens mediering 
som möjligt. När Lennart Hyland förklarar mediets teknologiska 
förutsättningar är det inte i första hand en hypermedial självbespeg-
ling utan snarare ett sätt att överbrygga teknologins hinder. Publi-
ken och tittarna ska göras förtrogna med mediet så att de med tiden 
kan lära sig att bortse från det vilket förvandlar hypermedialiteten 
till omedelbarhet. I grund och botten handlar det med andra ord 
om att naturalisera mediet för att sedan kunna uppnå en känsla av 
originalitet och autenticitet och skapa en föreställning av att TV-
kamerorna bara fångar en verklig situation som är oberoende av 
medieringen.

Också Skäggen präglas av en spänning mellan omedelbarhet och 
hypermedialitet, men här leker programmakarna mer aktivt med 
dessa olika medieringsformer. Skäggen är ju i grund och botten en 
parodi på underhållningstelevisionens hypermedialiserade struktur 
där programmet utformas som ett ramverk som fylls med förin-
spelade inslag som ofta hämtar sitt innehåll från andra mediefor-
mer – framför allt musik men även teater, film och skönlitteratur. 
Skildringen av redaktionsmötena är å andra sidan mer eller mindre 
realistiska iscensättningar som följer det traditionella dramats form 
där kameran objektivt registrerade ett pågående skeende. Om Len-
nart Hyland inleder sitt första program med att visa att han befinner 
sig i en TV-studio och inte i en vanlig teatersalong låtsas Åke Söder-
qvist och hans redaktionskollegor som om kameran inte existerade: 
deras möten blir kvasirealistiska skildringar av en verklig situation 
bakom kulisserna i TV-huset. En kvasirealism som kompliceras av 
att Söderqvist faktiskt är underhållningschef och i praktiken spelar 
sig själv. Samtidigt bygger allt på att publiken genomskådar denna 
iscensättning och inte läser programmet som en realistisk skildring 
utan som en fingerad parodi på ett redaktionsmöte. Genom att det 
driver med televisionens produktionsapparat och dess anspråk på 
sanning och autenticitet. framstår Skäggen som en dekonstruktion 
av TV-mediet som sådant. Om Hylands hörna brukar hypermedia-
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litet för att uppnå omedelbarhet använder Skäggen snarare det rea-
listiska TV-berättandets omedelbarhet för att skapa en hypermedial 
rekonstruktion av ett TV-program.

Konsumenten som medskapare eller pirat
Med sina radikalt olikartade programupplägg avspeglar Hylands 
Hörna och Skäggen två olika sätt att förhålla sig till televisionen 
som medium: i det första fallet eftersträvades intimiteten och ome-
delbarhet medan det andra snarare är en hypermedial representation 
av mediet som sådant. Detta implicerar också olika sätt att se på ori-
ginalitetsbegreppet. Om Hylands hörna är ett exempel på hur gamla 
värden som originalitet och autenticitet kunde bestå och rekon-
strueras i ett nytt medialt sammanhang lekte Skäggen öppet med 
televisionen som remediering och metarepresentation. Samtidigt 
behandlade båda programmen explicit eller implicit olika upphovs-
rättsliga nyckelbegrepp som konstnärskap, kreativitet och kulturell 
konsumtion. De skaparroller som artikulerades i programmen och 
i tittarnas och recensenternas skiftande reaktioner lutade sig i viss 
mån mot väletablerade litteraturhistoriska författarstereotyper.

 Publiksynen knyter å andra sidan an till en samtida strävan 
efter att aktivera tittaren. Men i praktiken var TV-publiken enbart 
aktiv på mediets egna och högst begränsande villkor. Att 1950 och 
60-talets TV-politik eftersträvade en aktiv publik innebar inte att 
man förväntade sig att tittarna faktiskt skulle påverka televisionen 
utan bara att de skulle sätta sig in i utbudet och ta del av det på 
ett visst, föreskrivet sätt. Makten över mediet var med andra ord 
aldrig under diskussion och relationen mellan skapare och konsu-
ment ifrågasattes inte i praktiken. Publikens roll pendlade mellan 
att vara en rekonstruktion av den borgerliga offentlighetens upplysta 
subjekt och en oavlönad medskapare som bidrar till att konstruera 
TV-personlighetens offentliga gestalt.

Det aktiva publikideal som artikulerades i TV-politiken hade inte 
heller någon större likhet med den embryonala piratkopierare som 
började ta form i förarbetena till 1960 års upphovsrättslag. I de 
TV-program jag har studerat bestod publikens delaktighet huvud-
sakligen i att de – medvetet eller omedvetet – bidrog till att skapa 
de kulturella värden som tillskrevs programmet och programleda-
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ren. Man kan kanske säga att de inordnade sig på den lägsta nivån 
i TV-industrins hierarkiska produktionsapparat där de bildade ett 
stort men anonymt kollektiv av statister som medverkade i den 
kreativa processen utan att varken den kulturella eller den juridiska 
logiken erkände dem som delaktiga subjekt. Televisionen bekräftar 
visserligen Barthes teorier om författarens död och läsarens födelse 
såtillvida att den förlitar sig mer på produktionskollektiv än på indi-
viduella skapare och inkorporerar publiken i den kreativa processen. 
Men som Rosemary Coombes framhåller vägrar kulturindustrin 
erkänna mottagarens roll när den med immaterialrättens hjälp gör 
dessa kollektiva produkter till privat egendom och återupprättar 
bilden av den individuella skaparen i stjärnans gestalt.

Om den aktiva tittaren egentligen inte utmanade myndigheternas 
eller programmakarnas inflytande över mediet hade den piratkopie-
rare som artikulerades i auktorrättskommitténs utredning en helt 
annan, potentiell förmåga att ta makten över mediet. Till skillnad 
från TV-tittaren, som följde mediets regler och intog sin anvisade 
plats i den föreskrivna kommunikationsprocessen, representerade 
piratkopieraren en ny typ av konsument som vägrade att förbli just 
en konsument. Även om piratkopieraren var en juridisk persona non 
grata hade den likafullt en viss själsfrändskap med folkbildningsi-
dealets aktiva och kulturellt delaktiga medborgare som inte bara 
konsumerade utan också producerade kultur. Här framträder med 
andra ord en potentiell motsättning mellan medborgarens behov 
av bildning och lagens gryende ansats att begränsa privatpersonens 
bruk av upphovsrättsskyddat material. Upphovsmannaorganisatio-
nernas krav på reglering av de nya reproduktionsteknologierna blev 
i detta sammanhang ett försök att upprätthålla distinktionen mellan 
konstnär och publik i en tid när denna utmanades av den tekno-
logiska utvecklingen och den pågående upplösningen av gränsen 
mellan original och kopia.

En tynande och gryende upphovsrättskritik
Trots att upphovsmannaorganisationernas tidiga försök att utsträcka 
upphovsrättens domäner långt in i konsumentens privatliv borde ha 
gått emot tidens bildningsideal väckte de ingen större debatt. Av alla 
inblandade var det egentligen bara John Lundberg, socialdemokra-
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tisk ledamot av andra kammaren, som anförde någon grundläggande 
kritik mot Auktorrättskommitténs lagförslag och försökte väcka en 
djupare idédebatt kring upphovsrättsfrågan. Lundberg motionerade 
om att lagförslaget skulle avslås och han menade att det var dags 
att överge upphovsrätten som helhet eftersom den hämmade den 
kulturella, tekniska och ekonomiska utvecklingen och hindrade 
kulturens spridning till de breda folklagren. I upphovsrättens ställe 
föreslog han ett statligt anslag på 20 miljoner per år till unga förfat-
tare, konstnärer och andra kulturella kreatörer.188

Lundberg såg kulturen som en gemensam egendom som privati-
serades genom upphovsrättslagstiftningen: ”Upphovsrätten gynnar 
en snedvriden syn på äganderätt, och upphovsmännen bryter sig 
ut ur solidariteten som självgoda desertörer utan ansvar mot konst-
närligt skapande eller det kollektiv eller samhälle de trots allt är en 
liten del av.”189 Att upphovsrätten dessutom var ärftlig gjorde att 
den premierade drönare som inte ville försörja sig själva utan ”måste 
hänga fast vid död mans prestation”.190 Lundberg menade att det 
kulturella skapandet i grunden är en kollektiv verksamhet och att 
det enskilda verket är ett led i en kreativ utvecklingskedja där varje 
konstnär och författare lutar sig mot och berikas av sina föregång-
are. Därför är de enskilda verken också sammanvävda i kulturell 
helhet och de kan inte brytas ut till privata ägodelar. Han framhöll 
att det kulturella arbetets kollektiva väsen dessutom hade ökat på 
senare år, men eftersom lagstiftarna varken förstod sig på kultur 
eller kreativitet hade de helt förbisett detta.191 Kontentan blev en lag 
som inte bara privatiserade den gemensamma kulturen utan dess-
utom lade den i händerna på godtyckligt utvalda upphovsmän som 
inte nödvändigtvis hade bidragit med någon större kreativ insats: 
”upphovsmannen blir ett resultat av en slump: han blir den som 
tar de ekonomiska fördelarna av ett lagarbete, där generationers 
erfarenheter samlats och utnyttjats”.192

Lundberg hade själv gått en klassisk socialdemokratiskt bild-
ningsväg: han var en gammal sågverksarbetare som hade han läst 
vid Brunnsviks folkhögskola, LO-skolan och Nordiska folkhögsko-
lan i Genève för att sedan bli ombudsman och slutligen riksdags-
ledamot.193 Hans inlägg är tydligt färgat av folkbildarens strävan 
att sprida kultur till en bredare befolkning och hans styvnackade 
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motstånd mot upphovsrätten bottnade i att han ansåg att den stod 
i opposition till folkbildningen:

Det förefaller som om utredarna och propositionsskrivaren har blivit 
förskräckta över att boken, konsten, musiken och allt det vi kallar 
kulturella värden jämte radio och TV genom samhällsutvecklingen 
och den förbättrade ekonomien för arbetare, jordbrukare m.fl. har 
funnit väg till allmoges hem. […] Är det detta som förskräcker? För-
tjänsterna i det andliga skrået skall öka genom en ny skråordning. 
Pengarna måste gå före en spridning av de kulturella värdena och 
tillföras de privilegierade grupper jag tidigare nämnde.194

Lundberg menade att propositionen som helhet var oförenlig med 
tidens sociala och kulturella utveckling: om radio, TV och ett ökat 
välstånd hade bidragit till att sprida kultur och upplysning till folket 
blev upphovsrätten ett utslag av ett reaktionärt skråtänkande som 
gynnade förmögna och namnkunniga kulturpersonligheter och 
deras advokater på bekostnad av det bildningstörstande folket och 
de unga kämpande konstnärerna.195 Också konstnärerna själva förlo-
rade på denna ordning eftersom deras konstnärliga frihet inskränk-
tes och kreativiteten gjordes till en handelsvara som låstes in i ett 
ekonomiskt och juridiskt system som inte var lämpat för skapade 
verksamhet:

Litterärt och konstnärligt skapande är tidlöst, att materialisera detta i 
en upphovsrätt medför att det blir det affärsmässiga, det skråmässiga 
etc. som blir det dominerande. Det blir en konstnär likt isbjörnarna 
på Skansen, som kan förbanna grottans trånghet och ofrihet men 
tvingas glädjas åt att kronorna vid entrékorsen ökar för varje gång 
de fångna ger liv åt en unge, som också är dömd att likt föräldrarna 
försättas i fångenskap. Upphovsrätt och litterärt och konstnärligt ska-
pande är oförenliga begrepp; de kväver varandra […]. Man kan döda 
kultur på många olika sätt. En del bränner böcker, synagogor etc., 
andra kan utnyttja en upphovsrätt i samma syfte.196

Samtidigt som den nya lagen stängde in kulturen i äganderättens 
järnbur riskerade den också att kriminalisera konsumenten som 
plötsligt fick se sin personliga rätt att fritt bruka kulturen kringsku-
ren. Lundberg målade upp en framtid där medborgarna ständigt 
måste ”hålla en jurist i hand” när de handskas med den kultur som 
”vi lärt oss att betrakta som samfälld egendom”.197 Han konstate-
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rade att en lag som kriminaliserar så mycket av vad gemene man 
uppfattar som fullt legitima sätt att konsumera kultur i praktiken är 
omöjlig att tillämpa eftersom den kommer att göra alla till brotts-
lingar.198

Lundbergs motion avfärdades utan diskussion av Lagutskottet 
och Första kammaren och i Andra kammaren avslogs den med 
145 röster mot 16.199 Men även om det inte lämnade några spår i 
lagstiftningen uttrycker Lundberg utspel likafullt en insikt om att 
relationen mellan konstnär och publik höll på att förändras och att 
man inte längre kunde utdefiniera konsumenten ur den kreativa 
processen. För Lundberg hade denna insikt dock en helt annan 
betydelse än den hade för upphovsmannaorganisationerna som bara 
såg konsumenten som ett ekonomiskt hot eller för TV-politiker 
och programbolag som växelvis betraktade tittarna som ekonomiska 
resurser eller bildningsbara samhällsmedborgare.

Författarfunktionen och lagen
Både Lundbergs motion och upphovsmannaorganisationernas krav 
på reglering av privatkopiering framstår som perifera utspel som 
inte satte några djupare spår i lagstiftningsarbetet eller resulterade i 
några konkreta stadganden. Men de ger en tydlig bild av hur upp-
hovsrättslagstiftningen knyter samman frågor om ägande och makt 
inom kulturproduktionen. Att kulturen privatiseras av en liten 
grupp upphovsrättsinnehavare leder enligt Lundberg inte bara till 
en omotiverad snedfördelning av resurser utan det ger också denna 
lilla grupp ett oproportionellt stort inflytande över den kulturella 
offentligheten. Det stora problemet med upphovsrätten är alltså att 
den bryter balansen mellan konstnären och publiken och mellan 
det privata och det offentliga genom att premiera upphovsman-
nens privata intressen på bekostnad av publikens och offentlighetens 
behov.

I Lundbergs ögon var upphovsrätten helt enkelt ett sätt att utöva 
makt över kulturen. Det främsta medlet för att upprätthålla denna 
makt är upphovsmannen, som i likhet med Foucaults författarfunk-
tion låser texten i en fixerad form och begränsar dess betydelse-
mångfald och fria spridning. Foucault definierar författarfunktionen 
som “en bestämd funktionsprincip med vars hjälp man i vår kultur 
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avgränsar, utesluter, utväljer: kort sagt den princip med vars hjälp 
man blockerar den fria cirkulationen, det fria manipulerandet, det 
fria komponerandet, dekomponerandet och rekomponerandet av 
fiktionen”.200 Upphovsrätten är i sin tur en juridisk kodifiering av 
denna kontrollerande princip. Om författarfunktionen är en kultu-
rell gestalt som bestämmer hur en text kan brukas, distribueras och 
tolkas kan upphovsrätten betraktas som en formell institutionalise-
ring av denna gestalt. Det ändringsförbud som infördes 1919 och 
skärptes 1960 ser ut som en konkret tillämpning av författarfunk-
tionen eftersom det låste fast verket i en fixerad form och fastslog 
att ingen annan än den rättsliga upphovsmannen har slutgiltig rätt 
att förändra den. Författarfunktionens närvaro blev allt tydligare i 
takt med att den ideella rättens utrymme växte: ändringsförbudet 
från 1919 disciplinerade texten och gav upphovsmannen ett absolut 
tolkningsföreträde, faderskapsrätten från 1931 begränsade cirkulatio-
nen av anonyma texter genom att fastslå att alla verk ska tillskrivas 
en namngiven författare och 1960 års upphovsrättslag sanktionerade 
slutligen författarfunktionen genom att lyfta fram den ideella rätten 
som likvärdig den ekonomiska.

Klassikerskyddet var i sin tur en utvidgad tillämpning av förfat-
tarfunktionen: en ad hoc-lösning som skulle förhindra att kulturella 
nyckeltexter förföll i en ändlös tolkningsmångfald när de ställdes 
utom upphovsmannens kontroll. Med sin generaliserade utform-
ning, där målsägande inte var en enskild konstnär utan ett antal 
kulturella institutioner, blev klassikerskyddet ett försök att upprätt-
hålla författarens privilegierade position när massan tog del i den 
meningsskapande processen. Författaren blev här, med Foucaults ord 
”den ideologiska gestalt med vars hjälp man avvärjer spridningen av 
mening”.201 Relationen mellan den juridiska upphovsmannen och 
den kulturella författarfunktionen fick ett ännu tydligare uttryck 
i klassikerskyddets ideologiska föregångare: Lex Strindberg, som 
Lundberg avfärdade som ett sätt att ”klara försörjningsfrågan” för 
August Strindbergs efterlevande.202 Här satte tidens mest dominanta 
författargestalt plötsligt ner sin fot mitt i den lagstiftande processen 
och eftersom ingen ville riskera att hans kanoniserade verk skulle 
hamna i den publika domänen erkände alla utan vidare den upp-
burna nationalskaldens självklara rätt till särbehandling.

författarfunktionen och lagen
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Lundberg såg Lex Strindberg som ett uttryck för osund vördnad 
inför en kanoniserad författargestalt och ett exempel på hur upp-
hovsrätten kunde överföras på personer som inte själva hade haft 
någon del i den skapande processen. Precis som Foucault ansåg 
också Lundberg att upphovsmannens anspråk på verket var en kon-
vention som upprätthölls av de litterära institutionerna – i detta 
fall den upphovsrättsliga lagstiftningen – och inte en given följd av 
en essentiell relation mellan skaparen och verket. Man kan alltså 
säga att båda två strävade efter att bryta den till synes självklara och 
exklusiva relationen mellan författare och text och att Lundbergs 
utspel belyser upphovsrätten som en konkret rättslig tillämpning av 
Foucaults abstrakta teori om författarfunktionen som en begräns-
ning av textens frihet.

informationssamhällets frontlinjer tar form
Även om Lundbergs motion var ett udda inslag i 1960 års riks-
dagsdebatt återspeglade den i princip bara den vänsterorienterade 
upphovsrättskritik som artikulerades under 1919 års lagstiftnings-
process. Då hade ledande socialdemokrater som Carl Lindhagen, 
Per Albin Hansson och Gustav Möller avfärdat lagförslaget som ett 
utslag av en privatekonomisk formaldemokrati som gynnade kapi-
talstarka förläggare men begränsade kulturens allmänna tillgänglig-
het. Lundberg hade vidareutvecklat argumenten och anpassat dem 
till ett nytt medielandskap men han utgick i grund och botten från 
samma ideologiska grundantagande. Ändå var han i stort sett ensam 
om sin åsikt. Det verkar helt enkelt som om upphovsrättskritiken 
hade avförts från den socialdemokratiska dagordningen mellan 1919 
och 1960.

I efterhand är Lundbergs utspel närmast ett förebud om det upp-
hovsrättsliga ställningskrig som bröt ut trettio år senare, under 1990-
talet. Men hans ståndpunkt skulle återaktualiseras tidigare än så: 
redan i slutet av 1960-talet angrep Barthes och Foucault upphovs-
rättens kulturella förutsättningar och under 1970-talets vänstervåg 
ifrågasattes återigen upphovsrätten som en privatisering av allmän 
egendom. Redan 1975 menade Stig Strömholm att upphovsrätten 
tycks ha haft störst stöd bland politiker och allmänhet när 1960 
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års upphovsrättslag instiftades men att detta stöd börjat falna bara 
några år senare:

Sedan [1960] har vinden vänt. Redan mot slutet av 1960-talet häv-
dade i Sverige regissörer och skådespelare, att det dramatiska verket 
är teatergruppens egendom lika mycket som författarens. […] Från 
annat håll gjordes gällande, att den individuella upphovsrätten är ett 
nattståndet borgerligt påfund, och snabbtungade politiker började 
tala om ’intellektuell allemansrätt’ som något nytt och progressivt. 
I fråga om nya och tekniskt svårbemästrade former för nyttjande av 
intellektuella verk började kollektiva avtal om fritt nyttjande mot gäl-
dande av en avgift till upphovsmännens organisationer vinna insteg. 
Så tycks man då, med allt tillbörligt buller och bång, vilja ta det stora 
steget tillbaka till början av en mycket gammal historia.203

Det relativa samförstånd som rådde kring 1960 års upphovsrättslag 
blev med andra ord kortlivat och i periferin skymtade redan de kon-
flikter som skulle dyka upp till ytan bara något decennium senare.

Som Strömholm antyder kan man betrakta 1960 års upphovs-
rättslag som ett slags bokslut där några av de tendenser som präglat 
upphovsrättens utveckling sedan 1800-talet knyts samman. Rättens 
ständigt pågående internationalisering mynnar nu ut i en harmo-
nisering av de nordiska lagstiftningar; medieteknologins utveckling 
resulterar i en mer flexibel definition av skyddsobjektet som gör det 
lättare att inkludera nya medieformer i lagstiftning och den ideella 
rätt som fick sitt första explicita erkännande i 1919 års lagstiftning 
likställs till slut med den ekonomiska rätten. Samtidigt försökte 
den nya lagen också värna kulturarvet med hjälp av det så kallade 
klassikerskyddet vilket knyter an till TV-politikens ansats att fostra 
medborgarna och rekonstruera den borgerliga offentlighetens upp-
lysta subjekt i masskulturens tidsålder.

Om man läser lagen i relation till televisionens tidiga utveckling 
ser man hur lagstiftarna försökte handskas med det nya medieland-
skapets allt mer diffusa distinktioner mellan original och kopia och 
mellan publik och konstnär. 1960 års upphovsrättsdebatt utgick i 
allmänhet från en etablerad dikotomi mellan original och kopia och 
behandlade radio och TV som distributionskanaler som förmedlar 
verk från andra konstformer svarare än självständiga uttrycksformer. 
Den gamla polariseringen mellan konstnär och publik hamnade i 

informationssamhällets frontlinjer tar form
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sin tur på dagordningen när svenska lagstiftare för första gången 
frågade sig om reproduktionsteknologins utveckling motiverade en 
inskränkning i konsumentens rätt att kopiera upphovsrättsskyddade 
verk för privat bruk.

Det sistnämnda skedde närmast i förbifarten: den privata kon-
sumentens möjligheter och rättigheter var ännu ingen fråga av 
vikt i den upphovsrättsliga riksdagsdebatten. Det var framför allt i 
TV-politiken och i TV-bolagens affärsstrategier som konsumenten 
skulle bli föremål för allas uppmärksamhet och underkastas pro-
grambolagens regelmässiga kartläggningar och granskningar. Efter-
som publikens växande betydelse huvudsakligen syns i den mediala 
kontexten och de kulturella intertexterna illustrerar mitt nedslag i 
TV-historien hur en ny kreativ produktionslogik börjar växa fram: 
en logik som delvis delar Barthes tro på publikens kreativa potential 
men som använder Foucaults författarfunktion för att kanalisera 
frukterna av detta skapande till en juridisk och kulturell upphovs-
man som alltjämt behåller makten över slutprodukten.

Distinktionen mellan konstnär och publik hade tidigare tagits 
för given både i litteraturens och juridikens värld och den ham-
nade aldrig på dagordningen när de föregående upphovsrättslag-
stiftningarna diskuterades. I 1960 lagstiftningsprocess kan man 
däremot skönja en första gryende insikt om att upplösningen av 
distinktionen mellan upphovsman och konsument skulle bli en cen-
tral del av upphovsrättens framtida problemkomplex. Här framstår 
också upphovsrätten allt mer som ett befästande av den hierarkiska 
distinktionen mellan konstnär och publik: en juridisk kodifiering 
av författarfunktionen. Lagen om upphovsrätt till litterära och konst-
närliga verk har alltså både en retrospektiv och en framåtblickande 
dimension: samtidigt som lagstiftningsprocessen spinner vidare på 
några av upphovsrättshistoriens röda trådar drar den också upp 
frontlinjerna till den konflikt mellan ägare och brukare som blev 
akut i det digitaliserade informationssamhället några årtionden 
senare.
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Svensk upphovsrätt genom tvåhundra år

Americans pay high prices for maintaining the myth of the Indivi-
dual: We have no system of universal health care, we don´t educate 
our children, we can´t pass sane gun control laws, we elect presi-
dents like Reagan, we hate and fear inevitable processes like aging 
and death. Way down close to the bottom of the list of the evils 
Individualism visits on our culture is the fact that in the modern era 
it isn´t enough to write; you must also be a Writer, and play your part 
as the protagonist in a cautionary narrative in which you will fail or 
triumph, be in or out, hot or cold. The rewards can be fantastic; the 
punishment dismal; it´s a zero sum game, and its guarantor of value, 
its marker is that you pretend to play it solo, preserving the myth that 
you alone are the wellspring of your creativity.

Tony Kushner
Angels in America1

Den upphovsrättslag som antogs 1960 gäller som sagt än idag även 
om många betydelsefulla revideringar har tillkommit under årens 
lopp. De allra flesta lagändringar som genomdrivits sedan 1960 har 
antingen föranletts av den internationella rättsutvecklingen eller av 
medieteknologins omvälvningar.2 En stor del av de revideringar som 
infördes mellan 1970 och 1993 handlar om att reglera nya sätt att 
distribuera kultur. Under 1970- och 80-talet rörde det sig mest om 
att bemöta upphovsrättsliga problem som uppstod i samband med 
radio- och TV-sändningar men det gjordes också flera ansatser att 
skärpa reglerna kring ljudupptagningar vid konserter.3 Under 1980-
talet började lagstiftarna åter igen diskutera behovet av att avgifts-
belägga tomma kassettband för att kompensera upphovsmännen 
för de inkomstförluster som hemkopieringen antogs orsaka. Efter 
långa diskussioner och ett misslyckat försök med punktskatt på kas-
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settband infördes 1999 en kassettersättning som innebar att tomma 
kassettband och CD-skivor belades med en särskild avgift som för-
delades bland upphovsmannaorganisationen Copyswedes medlem-
mar.4 Detta var i princip ett slutligt instiftande av de regleringar av 
ljudbandspelare som diskuterades redan 1960.

Det sena 1900-talets stora medieteknologiska och upphovsrätts-
liga paradigmskifte inträdde i början av 1990-talet. I en lagänd-
ring från 1989 behandlades för första gången frågan om kopiering 
av datorprogram, vilket förklarades lagligt så länge det skedde för 
enskilt bruk.5 Denna rättighet upphävdes emellertid redan 1992 i 
ett omfattande tillägg till upphovsrättslagen som utgjorde Sveriges 
första mer utförliga upphovsrättsliga reglering av datorprogram. 
Dessa definierades som jämförbara med andra former av litterära 
och konstnärliga verk samtidigt som de också underkastades många 
specifika särbestämmelser, exempelvis beträffande hanteringen av 
programkoden.6 Att datorprogram dessutom undantogs från den 
allmänna principen om konsumentens rätt att framställa kopior för 
privat bruk antyder att den digitala tekniken nu höll på att inta en 
upphovsrättslig särställning.

Försöken att anpassa lagstiftningen till det digitala medielandska-
pet kulminerade när riksdagen 2005 antog en omfattande lagändring 
för att skydda upphovsrätten i informationssamhället. Detta var i 
grund och botten en implementering av ett direktiv från EU – det 
så kallade informationsdirektivet (direktiv 2001/29/EG) från 2001 – 
som skulle harmonisera de nationella lagstiftningarna inom EU för 
att lättare kunna värna upphovsrätten i 2000-talets digitala miljö. På 
det hela taget innebar 2005 års lagändring att upphovsmannens rätt 
att förmedla sitt verk till offentligheten stärktes samtidigt som det 
blev förbjudet att kopiera från en olaglig förlaga – det vill säga från 
en förlaga som offentliggjorts utan upphovsmannens medgivande.7 
Dessutom innehöll den reviderade lagen ett förbud mot att kringgå 
tekniska kopieringsskydd och tillverka eller tillhandahålla utrust-
ning som kan användas för att göra detta.8 Rätten att kopiera tryckt 
material för eget bruk bestod men den inskränktes såtillvida att det 
blev olagligt att kopiera böcker och längre texter i sin helhet.9

De samhällsfaktorer som en gång drev fram instiftandet av 1960 
års upphovsrättslag – lagstiftningens internationalisering och den 
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medieteknologiska utvecklingen – har således fortsatt att forma 
upphovsrätten under resten av 1900-talet. I takt med att medie-
branschen globaliserats och den nya digitala tekniken överskridit de 
nationella gränser har dessa faktorer knutits allt närmare varandra. 
Det är symtomatiskt att EUs direktiv utgår från att en internatio-
nellt synkroniserad lagstiftning är nödvändig för att värna upphovs-
rätten under 2000-talet. Samtidigt bekräftar 2005 års lagändring att 
det potentiella hot som vissa upphovsrättsorganisationer såg i 1950-
talets nya kopieringsteknik faktiskt har realiserats med tiden, om än 
i en nyare teknisk skepnad. Att man nu till slut införde restriktioner 
för privatpersoners fotokopiering framstår i detta avseende som en 
slutlig och senkommen revansch för dem som femtio år tidigare 
förgäves förespråkade begränsningar av rätten att göra kopior för 
enskilt bruk.

De största och mest omdebatterade nyheterna i den svenska 
implementeringen av informationsdirektivet rörde Internet. Den 
reviderade lagen innehöll bland annat ett omtvistat förbud mot att 
lägga ut och ladda ner material som tillhandahållits utan upphovs-
mannens tillstånd. Om lagstiftarna menade att detta var en rimlig 
och nödvändig åtgärd för att skydda upphovsmännens rättigheter 
invände kritikerna att det inte bara var en orättmätig inskränkning 
av privatpersonens rättigheter utan dessutom riskerade att drabba 
oskyldiga: att lagen kriminaliserade hederliga människor som laddat 
ner något i god tro eller bara råkat besöka en webbsida med upp-
hovsrättsskyddat material som lagrats i datorns cacheminne.10 Man 
kan alltså säga att 2005 års revidering av upphovsrättslagen gav ny 
luft åt John Lundbergs gamla oro för att vanliga människor inte 
längre skulle kunna konsumera kultur utan att ”hålla en jurist i 
hand”.11

Upphovsrättskriget och dess förhistoria
Sedan 1990-talet har utvecklingen mot en allt mer omfattande 
upphovsrättslagstiftning som ofta får direkta konsekvenser för den 
enskilda individens möjligheter att konsumera kultur och medier 
fött en växande upphovsrättskritisk rörelse. Detta motstånd går 
delvis tillbaka på Barthes och Foucaults klassiska artiklar Författa-
rens död och Vad är en författare som har upphöjts till nyckeltexter 
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som hackers och nätpirater använder för att motivera kulturens och 
informationens behov av frihet från upphovsrättsliga regleringar. 
Här kan man se hur den teknologiska utvecklingen blåser nytt liv i 
gammalt tankegods. När den digitala tekniken slog igenom på bred 
front under 1990-talet skulle föreställningen om det kulturella ver-
kets originalitet och den traditionella distinktionen mellan författare 
och läsare ifrågasättas. Både Foucaults idé om författaren som en 
begränsning av textens meningsmångfald och Barthes tes om att det 
är läsaren och inte författaren som skapar textens betydelser använ-
des som teoretiska språngbrädor för en ny generation av upphovs-
rättskritiker. I en tid när den medieteknologiska utvecklingen har 
nått en nivå där Grammofontillverkarnas onda aningar från 1960 
tycks besannade och privatpersoners möjligheter att reproducera, 
manipulera och distribuera upphovsrättsskyddat material inte längre 
är ett avlägset hot utan en vardaglig realitet får Barthes och Fou-
caults teorier plötsligt en ny och betydligt mer konkret aktualitet.

Detta har i bästa fall öppnat för en kritisk granskning av upp-
hovsrättens historia och ideologi. En stor del av den rikliga kultur-
vetenskapliga forskning om upphovsrätt som utvecklats i USA och 
Storbritannien sedan 1990-talet är exempel på hur samtidsdebatten 
har präglat forskningen och hur forskningen i sin tur har bidragit 
till att fördjupa förståelsen av de problem som präglar upphovs-
rätten idag. Men detta perspektiv har länge saknats i den svenska 
forskningen och i de flesta fall når forskningen hur som helst inte 
fram till debattsidorna. De komplexa kulturella och ideologiska 
nyckelfrågor som döljer sig bakom upphovsrättsfrågan tenderar 
att gå förlorade i vapenskramlet från det ställningskrig som ibland 
omnämns som ett copyright war.12

I sin bok Allt mitt är ditt kritiserar Johan Söderberg piratrörelsen 
för dess olyckliga tendens att falla tillbaka på oreflekterade teknik-
deterministiska deviser om att informationen vill vara fri och Inter-
net per definition upphäver alla regleringar.13 I upphovsrättskriget 
står ofta denna ganska grunda frihetsretorik mot upphovsmanna-
organisationernas oreflekterade äganderättsargument som likstäl-
ler all kritik mot upphovsrättsinnehavarnas privilegier med stöld. 
Men en historisk tillbakablick visar att de renodlade tillstånd som 
dessa debattörer förespråkar aldrig har existerat: den svenska upp-
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hovsrätten har sedan mitten av 1800-talet handlat om att finna för-
handlingspositioner mellan kulturens frihet och upphovsmännens 
anspråk. Eva Hemmungs Wirtén har framhållit att det uppskruvade 
tonläget och kraven på omedelbar och entydig positionering i en 
så sammansatt fråga lätt leder till förenklade och förhastade slut-
satser. Den snabba utvecklingen ”lämnar ingen tid över att smälta 
och bearbeta, sätta det som händer nu i perspektiv till historien. I 
stället skapar det en tendens till att publicera mer och fortare, när 
vi i själva verket borde skriva mindre (kortare i alla fall) och mer 
långsamt.”14 Därför kan det vara av vikt att ta ett steg tillbaka och 
se vilka idéer och intressenter som har format den svenska upp-
hovsrättens utveckling hittills och vad detta kan säga om dagens 
diskussion.

Svensk upphovsrätt 1810–1960
Foucaults banbrytande artikel om upphovsmannafunktionen är inte 
bara en teoretisk utläggning utan lika mycket en uppmaning till 
forskarvärlden att ändra perspektiv: att sluta ta författaren för givet 
och börja fråga sig hur och när upphovsmannen institutionalisera-
des som en autonom skapare – som en upphovsmannafunktion. 
Detta har också skett inom delar av den internationella kulturveten-
skapliga och humanistiska forskning som studerar upphovsrättens 
genombrott i Europa och USA. I kapitel 3 kartlägger jag motsva-
rande utveckling i ett svenska sammanhang och konstaterar att är 
det möjligt att datera författarfunktionens födelse och författarge-
staltens individualisering till decennierna kring sekelskiftet 1800. 
Detta var ett skede när författare som Thomas Thorild och hans 
romantiska efterföljare omdefinierade litteraturens och författarens 
roll samtidigt som det svenska rättsystemet slog fast att upphovs-
mannen hade en lagstadgad, oinskränkt äganderätt till de verk som 
tillskrivs hans skapande hand. Författaren etablerades nu som en 
centralgestalt i den litterära och juridiska diskursen och både det 
litterära systemet och bokmarknadens juridiska regleringar struktu-
rerades allt mer kring författargestalten. Eftersom den svenska upp-
hovsrätten drevs igenom av ett antal aktörer som hade framskjutna 
positioner på det litterära så väl som det juridiska fältet formades 
lagstiftningens utveckling i första hand av det juridiska fältets bris-
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tande autonomi och ämbetsförfattarnas omedelbara delaktighet i 
den lagstiftande processen.

Nästan hundra år förflöt mellan Thomas Thorilds och August 
Strindbergs stormiga litterära genombrott. Under detta sekel skulle 
bokmarknaden expandera och litteraturen utvecklas från en ange-
lägenhet för en liten elit till ett nöje för en relativt bred läsande all-
mänhet. Ändå förblev den författarroll som Thorild personifierade 
relativt oförändrad: det autonoma geniet – den ensamma, egen-
mäktiga och oppositionella skaparen – hade uppenbarligen överlevt 
romantiken och reinkarnerades nu i det moderna genombrottets 
arga unga män, däribland August Strindberg. Under 1800-talet 
utvecklades upphovsrätten i sin tur till en civilrättslig lagstiftning 
som skulle reglera relationerna mellan bokmarknadens olika aktörer. 
Den moderna bokmarknaden etablerades alltså parallellt med att 
lagen – i enlighet med Habermas tes i Between Facts and Norms – 
utvecklades till en neutral instans som medlar mellan det moderna 
samhällets växande skara av åtskilda grupperingar. Under seklets 
gång skulle författarna få allt mindre inflytande över lagstiftnings-
processen i takt med att rätten expanderade som ett autonomt soci-
alt fält.

En annan avgörande nyhet under 1800-talet var att den läsande 
allmänhetens behov började tillmätas större vikt och att kulturens 
tillgänglighet ibland fick företräde framför författarens äganderätts-
liga anspråk. Detta sammanföll med att den borgerliga offentlig-
heten formerandes under 1840-talet och dess ideal blev en viktig 
legitimitetsgrund för den nya lagen. Men medan den offentliga 
debatten präglades av högstämda ideal avspeglade den nya littera-
turen ofta en växande kritik mot borgerskapets självbild, och i den 
intertextuella läsning av riksdagsdebatten och Röda rummet som 
återfinns i kapitel 4 framstår Strindbergs text som ett ifrågasättande 
av hela den offentlighetsideologi som ligger till grund för 1877 års 
lagstiftningsprocess. Här ser det också ut som att de hänvisningar 
till allmänhetens bästa som färgade riksdagsdebatten i första hand 
tjänade förläggarnas ekonomiska intressen

Under slutet av 1800-talet tog en internationell upphovsrättsord-
ning form och i kapitel 5 beskrivs hur den svenska lagen så små-
ningom började anpassas till internationella rättsprinciper. Detta 
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resulterade i att riksdagen 1919 antog en ny upphovsrättslag som 
var förenlig med 1908 års reviderade Bernkonvention, vilket bland 
annat innebar att utländska författare fick ett visst upphovsrätts-
skydd och att några av tidens nya medier, framför allt grammofonen 
och filmen, inkluderades i lagstiftningen. En annan nyhet i 1919 
års lag var att den ideella rätten för första gången fastslogs i svensk 
upphovsrättslag i form av ett förbud mot oauktoriserade ändringar 
i upphovsrättsskyddade verk. Mauritz Stillers ganska självsvåldiga 
filmatiseringar av Selma Lagerlöfs romaner En herrgårdssägen och 
Gösta Berlings saga antyder dock att den ideella rätten inte alltid 
har haft så stor praktisk betydelse. Samtidigt visar receptionen av 
filmerna att den Lagerlöfska författargestalten framstod som en kon-
kret manifestation av upphovsmannafunktionen som reglerade hur 
verket fick användas och hur det skulle tolkas. Både Lagerlöfs och 
Stillers skildringar av Gunnar Hede och Gösta Berling knyter an till 
romantikens författargestalt och bilden av det skapande geniet som 
en autonom undantagsmänniska med exceptionella själsegenskaper 
och en exklusivt maskulin könstillhörighet tycks bestå.

Lagens internationalisering och medieteknologins utveckling 
präglade inte bara 1919 års lagstiftning, utan fortsatte att forma 
upphovsrätten under resten av seklet. När dagens upphovsrättslag 
instiftades 1960 var det överordnade syftet att skapa en samstämmig 
lagstiftning i de skandinaviska länderna. I likhet med sin föregång-
are skulle 1960 års lag också inkludera att antal nya medieformer – i 
detta fall radion och televisionen – men dessa fick betydligt större 
utrymme i lagen än 1919 års nya medier fått fyrtio år tidigare. Det-
samma gäller den ideella rätten som fick en mer framskjuten och 
integrerad plats i den nya lagen samtidigt som det så kallade klas-
sikerskyddet tillmätte äldre verk som tillhörde kulturarvet men inte 
längre omfattades av upphovsrätten ett slags ideellt skydd.

Under 1950-talet skulle tittaren bli något av en huvudperson i 
televisionens politiska och kommersiella diskurs vilket också avspeg-
las i de TV-program som jag analyserar i kapitel 6. Detta återak-
tualiserade både 1800-talets offentlighetsidéer och Benjamins tro på 
en upplösning av gränsen mellan skapare och konsument samtidigt 
som det förebådade Barthes tes om författarens död. Den gamla 
skaparideologin tycktes delvis bestå i televisionens sätt att konstru-
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era sina egna skapargestalter i form av den folkkära Lennart Hyland 
eller avantgardisterna i Skäggens redaktion. Samtidigt blev publiken 
en resurs som bekräftade programledarnas kulturella position på 
ett sätt som påminner om Rosemary Coombes beskrivning av hur 
kulturindustrin utnyttjar konsumenterna när de konstruerar celeb-
riteter som skyddade varumärken.

Kulturteorins intresse för konsumenten syntes inte i lagstift-
ningen, men förarbetena berör i korthet kulturkonsumenternas 
gradvisa utveckling till medproducenter och piratkopierare. Det var 
framför allt företrädare för upphovsmannaorganisationerna, gram-
mofonindustrin och förlagsbranschen som nu oroade sig för att till-
gången på kopieringsapparater och inspelningsutrustning skulle göra 
det möjligt för enskilda personer att kopiera upphovsrättsskyddade 
verk. Även om lagstiftarna vägrade förbjuda kopiering för enskilt 
bruk kan man här skönja konturerna av dagens upphovsrättsliga 
spelplan där piratkopieringen blivit den stora konfliktfrågan och 
frontlinjen går mellan ägare och brukare. Detta var ännu bara ett 
mycket litet moln vid en mycket avlägsen horisont när Lagen om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk trädde i kraft den 1 juli 
1961 men man kan ändå se hur samtidens upphovsrättsproblematik 
började utkristalliseras i 1960 års upphovsrättsdebatt.

Upphovsrättens polariseringar går igen
Denna snabba historiska resumé lyfter fram vissa centrala teman, 
tendenser och konflikter som färgat den upphovsrättsliga utveck-
lingen för att dyka upp med oförminskad aktualitet i dagens debatt. 
I mina analyser har jag fokuserat på tre centrala polariseringar som 
knyter samman de olika historiska nedslagen och fortfarande bildar 
grundläggande motsättningar i upphovsrättens problematik: konst-
när-publik; privat-offentligt och original-kopia. Nu kan det avslut-
ningsvis vara dags att sammanfatta hur dessa har gestaltat sig genom 
historien och hur de knyter an till dagens debatt.

Många upphovsrättshistoriker har hävdat att dagens upphovs-
rättsliga diskurs tog form runt om i Europa under romantiken när 
den autonoma skaparen konstruerades för att legitimera upphovs-
mannens naturrättsliga anspråk.15 Denna tes bekräftas också av den 
svenska upphovsrättshistorien. Författaren blev inledningsvis den 
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centralgestalt som diskursen formerade sig omkring, men när den 
borgerliga offentlighetsideologin tog form under mitten av 1800-
talet etablerades allmänhetens intressen som ytterligare en fixpunkt. 
När 1877 års Lag angående eganderätt till skrift instiftades skulle den 
rådande upphovsrättsdiskursen i stor utsträckning kretsa kring de 
två binära oppositionerna: konstnär och publik respektive privat 
och offentligt. Under historiens gång har upphovsrätten utvecklats 
i en balansgång mellan dessa polariseringar där upphovsmannens 
privata anspråk vägts mot publikens och allmänhetens önskan att 
ta aktiv del av en fritt tillgänglig kultur.

Samtidigt har dessa värden genom historien tjänat skiftande 
politiska och ekonomiska behov. Mark Rose har visat hur den 
autonoma författaren under 1700-talet konstruerades som en upp-
hovsrättslig portalgestalt som fyllde de engelska förläggarnas syften. 
Min granskning av 1877 års förarbeten antyder i sin tur att de 
svenska förläggarna i huvudsak såg till sina egna affärsintressen när 
de hänvisade till den läsande allmänhetens behov av billiga böcker 
som ett argument mot en inskränkning av översättningsfrihet. I 
början av 1900-talet skulle riksdagens socialdemokrater i sin tur 
stärka polariseringen mellan privat och offentligt och motsätta sig 
en vidare expansion av upphovsrätten med hänvisning till att den 
privatiserade kulturen och gynnade förläggare och andra upphovs-
män på allmänhetens bekostnad. Om kulturens tillgänglighet för en 
läsande allmänhet ursprungligen var ett vapen i förläggarnas kamp 
mot ett internationellt upphovsrättsskydd skulle det under 1900-
talet alltså bli ett argument i de tidiga socialdemokraternas strävan 
efter att begränsa förlagskapitalets makt.

När 1960 års lag debatterades hade det nya medielandskapet 
börjat lösa upp gränsen mellan producent och konsument. Upp-
hovsrätten var i viss mån ett sätt att upprätthålla denna gräns, vilket 
inte minst syns i upphovsrättsorganisationernas krav på att den nya 
lagen skulle reglera privatpersoners rätt att kopiera upphovsrätts-
skyddade verk för privat bruk. Man kan alltså se hur det till synes 
harmlösa offentlighetsbegrepp som integrerades i upphovsrättsdis-
kursen under 1800-talet med tiden utvecklades till en plattform för 
det motstånd mot upphovsrätten och dess grundläggande distink-
tion mellan producent och konsument som exploderade under 1990-
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talet. På senare år har också frågan om upphovsrättens inverkan på 
offentligheten återaktualiserats av kritiker som hävdar att upphovs-
rätten inskränker det fria ordet eftersom den låter upphovsman-
naorganisationer, mediebolag och andra privata aktörer begränsa 
och ingripa mot konsumentens legitima rätt att reproducera och 
vidareförmedla skyddade verk i en öppen kulturell offentlig.

Den gradvisa upplösningen av distinktionen mellan konstnär och 
publik hänger till stor del samman med hur polariseringen mellan 
original och kopia förändrats. Detta var från början en underför-
stådd förutsättning för upphovsrätten som i grund och botten 
handlade om att reglera distributionen av kopior. Men relationen 
mellan original och kopia fick en mer komplex roll i det nya med-
ielandskap som växte fram i början av 1900-talet. Walther Benja-
min karakteriserade filmens och grammofonens nya tidsepok som 
”reproduktionsåldern” och det har hävdats att den mekaniska repro-
duktionen avvecklade verkets aura och löste upp gränsen mellan ori-
ginal och kopia. Samtidigt tycks både 1919 års upphovsrättslag och 
de intertexter som jag har studerat sträva efter att rekonstruera idén 
om konstnärlig originalitet i det nya medielandskapet och därmed 
bidra till att upprätthålla denna polarisering.

Allt eftersom reproduktionsteknologin gjorde det svårare att sär-
skilja förlagor från efterbildningar och etermedierna distribuerade 
verk i ett obegränsat flöde intensifierades motsatsförhållande mellan 
original och kopia. I 1960 års lag hade fokus förskjutits från att 
enbart behandla reproduktionen av fysiska exemplar till att också 
reglera andra former av offentliggörande, exempelvis i etermedi-
erna. Men också 1960 tycktes såväl lagen som de kulturella inter-
texterna sträva efter att vidmakthålla en originalitetsideologi som 
bland annat syntes i den ideella rättens expansion och instiftandet 
av klassikerskyddet. Sedan dess har den digitala tekniken trätt fram 
som en ännu starkare utmaning mot polariseringen mellan original 
och kopia eftersom den gör det möjligt för vem som helst att mång-
faldiga ett digitalt dokument utan att det ens går att särskilja kopian 
från förlagan. I dessa fall blir alltså skillnaden mellan original och 
kopia i huvudsak en juridisk distinktion.
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Det förflutnas relevans?
I vissa avseenden är upphovsrättens grundproblem alltså konstanta 
– i andra avseenden förändras de utifrån skiftande teknologiska, 
kulturella, politiska och ekonomiska omständigheter. Med början 
i 1960 års upphovsrättslag har skönlitteraturen efter hand skjutits 
i bakgrunden till förmån för nya medier som påkallat lagstiftarnas 
uppmärksamhet och sedan några decennier tillbaka har författaren 
haft en allt mer perifer betydelse för upphovsrätten. En och annan 
poet eller romanförfattare uttalar sig förvisso i debatten men på 
det hela taget är det mer lukrativa medieformer som musik, film 
och dataspel som står i fokus. Frågan är således vad en analys av 
upphovsrättens historia kan säga om dagens upphovsrättsproblema-
tik som delvis bottnar i en medial kontext som skiljer sig radikalt 
från medielandskap som präglat upphovsrättens utveckling fram till 
senare hälften av 1900-talet.

Mark Rose menar att de föreställningar som formades under för-
fattarrättens tidiga utveckling i 1700-talets England med tiden har 
naturaliserats till underförstådda förutsättningar för dagens syn på 
upphovsrätten:

As we have seen, copyright is not a transcendent moral idea, but 
a specifically modern formation produced by printing technology, 
marketplace economics, and the classical liberal culture of possessive 
individualism. It is also an institution built on intellectual quicksand: 
the essentially religious concept of originality, the notion that certain 
extraordinary beings called authors conjure works out of thin air.16

I sin bok Shamans, Software and Spleens diskuterar James Boyle hur 
detta arv från liberalismens och det moderna samhällets genom-
brottstid har utvecklats till ett maktinstrument i det sena 1900-talets 
informationssamhälle. Boyle menar att upphovsrätten idag skapar 
en ojämlik resursfördelning mellan de som har råd och resurser att 
hävda sina rättsliga anspråk och de som saknar den möjligheten. 
Han framhåller att den romantiska författaren fortfarande är upp-
hovsrättens måttstock och att de aktörer som bäst svarar mot bilden 
av denna författararketyp också har störst möjlighet att tillskrivas 
rätten till ett verk eller en idé.17 De som inte kan leva upp till denna 
bild – ursprungsbefolkningar som delar med sig av sin kultur eller 

det förflutnas relevans?



320 7. svensk upphovsrätt genom tvåhundra år

sin läkekonst; försökspersoner som deltar i medicinska experiment; 
hackers som skriver kod på sin fritid etc. – omfattas inte heller av 
upphovsrätten. Den centrala distinktionen i informationssamhällets 
maktordning går därför mellan källor och upphovsmän: mellan de 
informatörer som bidrar med intellektuellt och kulturellt råmaterial 
och de manipulatörer som omsätter detta råmaterial i handelsva-
ror.18 Upphovsrätten fördelar och reglerar makten över informa-
tionsekonomins viktigaste tillgångar vilket gör den lika fundamental 
för informationssamhället som kontrollen över lönearbetet var för 
1800-talets industriella ekonomin.19

Att en otidsenlig upphovsrättsideologi grundad på myten om den 
autonoma skaparen fortfarande består beror enligt Rose och Boyle 
på att upphovsrätten är så djupt sammanvävd med det rådande eko-
nomiska systemet och de liberala idéerna om individens äganderätt 
att det är svårt att tänka sig några alternativ. Precis som Tony Kush-
ner framhåller i det citat som inledde detta kapitel är föreställningen 
om den autonoma konstnären bara en aspekt av en betydligt större 
individualitetsmyt som genomsyrar hela samhällsordningen. Idén 
om den autonoma skaparen hänger samman med den liberala indi-
vidualismen och precis som genialitetskulten döljer att det konst-
närliga skapandet växer ur en gemensam kulturell kontext förbiser 
den liberala individualismen att varje människa är socialt situerad. 
Båda är abstrakta identitetskonstruktioner som gör en företrädesvis 
manlig och ekonomiskt privilegierad subjektsposition till en uni-
versell norm. Det romantiska geniet har således utvecklats från en 
förkämpe för individens konstnärliga frihet till en förtryckargestalt 
som sätter en exkluderande och ojämlik norm för vem som kan 
erkännas som konstnär. I detta avseende är alltså den upphovsrätts-
diskurs som utvecklats under historiens lopp fortfarande aktiv trots 
att så väl den teknologiska, ekonomiska, kulturella och politiska 
kontexten som upphovsrättens olika intressenter och aktörer har 
förändrats. Därför kan man också dra några viktiga lärdomar av 
den upphovsrättshistoria som skildrats och jag vill avslutningsvis 
lyfta fram en viktig slutsats knuten till var och en av de tre polari-
teterna.
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Konstnär – publik
Den skapande människans rätt till och behov av att få betalt för 
sitt arbete har alltid varit ett argument för att utsträcka upphovsrät-
ten, och allmänhetens behov av fri tillgång på kultur har varit ett 
argument för att begränsa den. Många har framhållit att dagens 
kulturproduktion lämnar litet utrymme för romantikens ensamma 
och självtillräckliga skapargestalt: att den moderna kulturindustrin 
utgår från en kollektiv produktionsordning där ett antal hantverkare 
och experter sköter olika delmoment under en konstnärlig ledares 
koordination och även om ledaren ofta sätter sin bokstavliga eller 
symboliska signatur på verket är det fortfarande en kollektiv pro-
dukt.20 Men både konstnären och publiken är historiskt konstru-
erade gestalter som formulerats i en dialog mellan rätt och kultur 
och de kan mycket väl bestå även om de konkreta produktionsvill-
koren har förändrats.

Den individuella skaparen har inte heller blivit någon persona 
non grata: kulturen i allmänhet och populärkulturen i synnerhet är 
fylld av kanoniserade skapargestalter och kulten kring originalitet 
och det personliga uttrycket är lika stark idag som på 1800-talet. 
Att jag inledde denna text med att samvetsgrant källhänvisa påstå-
endet om författarens död till Roland Barthes indikerar tvärt om 
att författaren fortfarande är i högsta grad levande. När till och med 
författarens död ska tillskrivas en upphovsman bekräftar det bara 
att författarfunktionen alltjämt är den princip med vars hjälp man, 
som Foucault uttryckte det, ”avgränsar, utesluter, utväljer: kort sagt 
den princip med vars hjälp man blockerar den fria cirkulationen, 
det fria manipulerandet, det fria komponerandet, dekomponerandet 
och rekomponerandet av fiktionen”.21

En första slutsats är alltså att författaren är långt ifrån död och 
att den kritik som riktats mot upphovsmannens rättigheter och 
privilegier under det senaste decenniet i praktiken inte fått något 
genomslag i lagstiftningen. Samtidigt är det inte alltid de faktiska 
upphovsmännen som drivit på och gynnats av upphovsrättens 
expansion och historien erbjuder flera exempel på att både författar-
nas och allmänhetens behov åberopats för att tillvarata förlags- eller 
kulturindustrins ekonomiska intressen. De tidiga upphovsrättsla-
garna i England och Frankrike färgades av en strävan efter att stärka 

konstnär – publik
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de enskilda författarnas rätt gentemot näringsidkande förläggare och 
många hävdar att upphovsrätten idag utvecklats till motsatsen: till 
en rätt som i första hand skyddar medieföretagens investeringar.22 
Mycket tyder på att så är fallet, men en historisk tillbakablick visar 
att detta inte är ett samtida fenomen utan att näringsidkare relativt 
tidigt gjorde upphovsrätten till ett medel för att värna sina egna 
ekonomiska intressen. Den skapande konstnärens behov har alltså 
länge varit ett retoriskt grepp som ofta tjänat förläggarnas och upp-
hovsrättsinnehavarnas intressen.

Privat – offentligt
Distinktionen mellan privat och offentligt är inte så självklar som 
upphovsmannaorganisationer ofta försöker ge intryck av. Sedan de 
första upphovsrättslagarna instiftades under 1700-talet har föresprå-
karna för en stärkt upphovsrätt lutat sig mot en Lockeinspirerad 
äganderättssyn där varje människa har en naturlig rätt till frukterna 
av sitt eget arbete. Även om svenska lagstiftare redan 1919 förkla-
rade att upphovsrätten inte handlar om äganderätt är rätten till det 
egna arbetet fortfarande ett centralt argument i upphovsrättsdebat-
ten. Men det förbiser att både egendom och kreativitet skapas i ett 
socialt sammanhang och att den ena individens arbete inte alltid 
kan särskiljas från den andres. Svårigheten att göra en åtskillnad 
mellan det privata och det offentliga blir särskilt tydlig när det gäller 
frukterna av ett kulturellt eller intellektuellt arbete där också den 
upphovsman som arbetar ensam alltid i någon utsträckning hämtar 
stoff från en offentlig domän och väver in referenser till andra texter 
i sitt eget verk.

Det finns en ömsesidig dialektik mellan individuell kreativitet 
och en kulturell offentlighet som lagen måste tillmötesgå. En över-
driven emfas på kultur som privat egendom riskerar att bryta denna 
dialektik. Detta problem har artikulerats upprepade gånger under 
historiens gång och den står åter på agendan i dagens debatt där 
många hävdar att de stora mediebolagens upphovsrättsliga anspråk 
begränsar enskilda konstnärers uttrycksmöjligheter. Enligt Carys J. 
Craig består upphovsrättens ironi i att den ofta motiveras som ett 
incitament för fortsatt konstnärligt och intellektuellt skapande men 
att den idag tenderar att motverkar detta syfte: ”the real unwit-
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ting irony would be that an institution entrusted with this public 
purpose should foreclose the very meaning-making it is supposed 
to encourage. If copyright cannot reflect the realities of cultural 
creation, then cultural creation may be forced to reflect the realities 
of copyright, to the detriment of all.”23

Upphovsrätten är för det andra alltså inte ett skydd för en natur-
given äganderätt utan den syftar till ge upphovsmannen möjlighet 
att njuta frukterna av sitt verk under en begränsad tidsrymd för att 
förbättra konstnärers försörjningsmöjligheter och underlätta fortsatt 
skapande. Men om inte upphovsrätten anpassar sig till den konst-
närliga skapandeprocessen kommer det konstnärliga skapandet, som 
Craig framhåller, att anpassa sig till upphovsrätten. När debatten 
fokuserar på äganderättsfrågor och lagstiftningen utvecklas mot allt 
längre skyddstider riskerar det att förvandla kulturen från något 
som skapas i en offentlig dialog till en privat egendom som ingen 
annan får vidröra. Detta är kanske bra för affärerna i ett kortsiktigt 
perspektiv men det är knappast bra för kulturen på längre sikt.

Original – kopia
De senaste årens fildelningsdebatt är inte första gången som repro-
duktionsteknologins utveckling uppfattas som ett hot mot upphovs-
rätten och upphovsmännens försörjningsmöjligheter. Fotokopiatorn 
och bandspelaren mötte liknande reaktioner när de introducerades 
vid 1900-talets mitt. Samtidigt visar en historisk tillbakablick att 
reproduktionsteknologins innovationer i själva verket har drivit på 
upphovsrättens utveckling. James Boyle menar att upphovsrättens 
expansion har stått i direkt relation till den mekaniska reproduk-
tionens effektivisering. Snabbare, bättre och enklare reproduk-
tionsteknologier har krävt hårdare regleringar och när de digitala 
reproduktionsmöjligheterna är näst intill obegränsade och kostna-
derna försvinnande blir upphovsrätten det främsta medlet för att 
upprätthålla distinktionen mellan original och kopia och säkerställa 
det immateriella verkets exklusivitet.24 Detta perspektiv antyder att 
teknikens utveckling åtminstone i det förflutna inte har utgjort 
något reellt hot mot upphovsrätten utan snarar bidragit till dess 
expansion.

original – kopia
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Att så fortfarande är fallet styrks av att 2005 års svenska imple-
mentering av EUs informationsdirektiv delvis motiveras som ett 
sätt att underlätta internationell handel med varor och tjänster i 
en digital miljö och göra kommersiellt bruk av ny teknologi för 
att distribuera kultur och information.25 Tekniken är således inte 
predestinerad att skapa frihet eller kaos utan den är underställd 
skiftande samhällsintressen och lagen är ett medel dessa intressen 
kan tillgripa för att styra tekniken. I detta sammanhang innebär det 
att upphovsrätten är marknadsekonomins verktyg för att möjliggöra 
en kommersialisering av en teknologisk massreproduktion av kultur 
genom att upprätthålla distinktionen mellan original och kopia.

I takt med att tryckpressen kompletterades med nya teknologier 
har oppositionen mellan original och kopia alltså utvecklats från 
en teknisk till en social, ekonomisk och juridisk distinktion. Detta 
betraktas ofta som en nödvändig förutsättning för kommersiell dist-
ribution av kultur, men det kan också leda till att lagen hämmar 
spridningen av kultur genom att på artificiell väg upprätthålla en 
föråldrad teknologisk begränsning. Denna distinktion utgår dess-
utom från en gammal kulturell definition av verket och upphovs-
mannen som statiska och väl avgränsade enheter. Men kulturens 
produktionsvillkor utvecklas i takt med teknologin och under de 
senaste två decennierna har digitala medier gjort det lättare för pri-
vatpersoner och lekmän att ta del i öppna och kollektiva skapande-
processer där såväl verkets som upphovsmannens gränser tenderar 
att lösas upp. Den tredje slutsats jag vill lyfta fram är således att en 
långsiktigt hållbar upphovsrätt bör anpassas till dessa nya kulturella 
mönster och inte enbart utgå från en förståelse av upphovsmannen 
och verket som utvecklats i ett äldre kulturellt och medialt sam-
manhang.

***

Sammantaget kan en analys av upphovsrättens historiska utveck-
ling i vissa fall bidra till att avdramatisera dagens debatt och visa 
att många av de faror och förestående hot som målas upp i själva 
verket har återkommit regelbudet under upphovsrättens historia. 
Samtidigt belyser en sådan analys också hur upphovsrättslagen och 
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upphovsrättsdebatten ibland riskerar att utgå från oreflekterade vär-
deringar, föreställningar och distinktioner som formulerats under 
tidigare historiska skeden och inte har någon given eller legitim 
plats i dagens kultur. Men det historiska perspektivets viktigaste 
uppgift består kanske i att påminna om att upphovsrätten är en 
del av en tvåhundraårig kulturell ordning och att den fortfarande 
kan ha en roll att fylla för att värna upphovsmännens intressen, 
men att denna uppgift riskerar att förfelas om enskilda företags 
och branschorganisationers kortsiktiga syften tillåts reducera lagen 
till ett investeringsskydd för kulturindustrin. Upphovsrätten är inte 
heller ett självändamål som ska upprätthållas till varje pris utan den 
kan i grund och botten bara legitimeras så länge den faktiskt gynnar 
konstnärerna, utvecklar kulturen och främjar kreativitet. I ljuset av 
de senaste decenniernas utveckling finns det dessvärre anledning 
att frukta att kulturens utveckling snarare hämmas om vi sätter 
upphovsrättens lagar framför skapandets rätt.

original – kopia



326 7. svensk upphovsrätt genom tvåhundra år



327referenser

Referenser

litteratur och tryckta källor
Ahlström, Gunnar (1959) Kring Gösta Berlings saga, Stockholm: Natur & Kultur.
Ahlström, Gunnar (1947/1973) Det moderna genombrottet i Nordens litteratur, 

Stockholm: Rabén & Sjögren.
Allen, Graham (2000) Intertextuality, London: Routledge.
Alm, Mikael (2002) Kungsord i elfte timmen: Språk och självbild i det gustavianska 

enväldets legitimitetskamp 1772-1809, Stockholm: Atlantis.
Amneståhl, Pehr (1963) ”Han ger sig inte!”, Aftonbladet, 1963-11-17.
Anderson, Perry (1998/2000) Postmodernitetens ursprung, Göteborg: Daidalos.
Ang, Ien (1991) Desperately Seeking the Audience, London & New York: Rout-

ledge.
Arendt, Hannah (1958/1986) Människans villkor: Vita activa, Göteborg: Daidalos.
Arvidson, Stellan (1931) Thorild: Studier i hans ungdoms utveckling, Lund: Lunds 

universitet.
Arvidson, Stellan (1938) Thorild och den franska revolutionen, Stockholm.
Arvidson, Stellan (1993) Thorild: Harmens diktare, del II, Stockholm: Carlsson.
Ask, John (1893) “Om författarerätt: Företrädesvis enligt svenska lagstiftning”, 

Lunds universitets årsskrift, Nr. 29 (1892/93) Lund.
Bachtin, Michail (1953/1997) “Frågan om talgenrer”, Genreteori, Lund: Studentlit-

teratur.
Balzac, Honoré de (1837/1979) Förlorade illusioner, Stockholm: Forum.
Barthes, Roland (1968/1977) ”The Death of the Author”, Image, Music, Text, 

London: Fontana.
Barthes, Roland (1957/1969) Mytologier , Staffanstorp: Bo Cavefors bokförlag.
Barthes, Roland (1971/1984) “Från verk till text”, KRIS, Nr. 28, 1984.
Battersby, Christine (1989) Gender and Genius: Towards a Feminist Aesthetics, 

London: The Women’s Press.



328 referenser

Beckman, Svante (2001)”The Concept of Cultural Work”, Culture, Society and 
Market, rapport från Statens kulturråd 2001:6, Stockholm: Statens kulturråd.

Benhabib, Seyla (2000) ”Feminist Theory and Hannah Arendt’s Concept of Public 
Space”, American Continental Philosophy, Walter Brogan & James Risser (red.) 
Bloomington: Indiana University Press.

Benjamin, Walther (1936/1997) ”Konstverket i reproduktionsåldern”, Litteratur-
sociologi: Texter om litteratur och samhälle, Lars Furuland & Johan Svedjedal 
(red.) Lund: Studentlitteratur.

Bennich-Björkman, Bo (1970) Författaren i ämbetet: Studier i funktion och organi-
sation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550-1850, Stockholm: 
Svenska bokförlaget.

Bennich-Björkman, Bo (1989) ”Förutsättningar för kort fiktionsprosa på den lit-
terära marknaden i Sverige”, Björkman (1998).

Bernitz, Ulf (1993) Immaterialrätt, Stockholm: Juristförlaget.
Björkman, Margareta (red.) (1998) Böcker och bibliotek: Bokhistoriska texter, Lund: 

Studentlitteratur, 1998.
Boberg, Stig (1951) Gustav III och tryckfriheten 1774-1787, Stockholm: Natur och 

Kultur.
Bolter, Jay David & Richard Grusin (2000) Remediation: Understanding New 

Media, Cambridge & London: The MIT Press.
Borglund, Tore (1962) ”Hyland la första hörnan för lång!”, Expressen.1962-10-04.
Bourdieu, Pierre (1998/1999) Den manliga dominansen, Göteborg: Daidalos.
Bourdieu, Pierre (1987) ”The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical 

Field”, The Hastings Law Journal, vol. 38.
Bourdieu, Pierre (1992/2000) Konstens regler: Det litterära fältets uppkomst och struk-

tur, Stockholm/Stehag: Symposion.
Boyle, James (1996) Shamans, Software, and Spleens: Law and the Construction of the 

Information Society, Cambridge & London: Harvard University Press.
Brandell, Gunnar (1985) Strindberg- ett författarliv, Stockholm: Alba.
Broady, Donald & Svante Weyler (1977) ”Borgerlig och proletär offentlighet: Kom-

mentarer till Negt/Kluge”, Tekla, 1977:2.
Broady, Donald (red.) (1998) Kulturens fält, Göteborg: Daidalos.
Burke, Seán (1992) The Death and Return of the Author: Criticism and Subjectivity in 

Barthes, Foucault and Derrida, Edinburgh: Edinburgh University Press.
Burke, Seán (1995) “Feminism and the Authorial Subject”, red: Seán Burke, Author-

ship: From Plato to the Postmodern, Edinburgh: Edinburgh University Press. 
Calhoun, Craig (red.) (1992) Habermas and the Public Sphere, Cambridge, MA & 

London, UK: MIT Press.
Carlsson, Sten ”Partiväsendet i den svenska tvåkammarriksdagen 1867-1970”, Nor-

berg (1992).



329referenser

Cato, Carl (2007) ”Modernas Brilloboxar förklaras värdelösa”, Dagens Nyheter, 
2007-11-17.

Cazeaux, Clive (2000) The Continental Aesthetics Reader, London: Routledge.
Cervantes, Miguel de (1610/2001) Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha, 

Stockholm/Stehag: Symposion.
Cook, David A. (1990) A History of Narrative Film, New York: W. W. Norton & 

Company.
Coombes, Rosemary J. (1998) The Cultural Life of Intellectual Properties: Authorship, 

Appropriation, and the Law, Durham: Duke University Press.
Craig, Carys J. (2007) “Reconstructing the Author-Self: Some Feminist Lessons for 

Copyright Law”, Journal of Gender, Social Policy and the Law, vol. 15:2.
Dahl, Peter (1996) ”Inledning”, Carl Gustaf af Leopold, Tre debatterande essäer och 

tre dikter, Uppsala: Svenska biet.
Dahlberg, Leif (2003) ”Rätt och litteratur”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 

2003:3.
Dahlerup, Pil (1983) Det moderne gennembruds kvinder, Köpenhamn: Gyldendal.
Dahlgren, Peter (1995) Television and the Public Sphere: Citizenship, Democracy and 

the Media, London: Sage.
Dahlkvist, Mats (2003) ”Jürgen Habermas teori om ’privat’ och ’offentligt’”, 

Habermas (1962/2003).
Dyer, Richard (1979) Stars, London: BFI Publishing.
Dworkin, Ronald (1986) Laws’ Empire, Cambridge & London: Harvard University 

Press.
Eagleton, Terry (1990) Ideology of the Aesthetics, Oxford: Blackwell.
Eberstein, Gösta (1923) Den svenska författarrätten, Stockholm: Norstedts.
Edelman, Bernard (1973/1979) Ownership of the Image: Elements for a Marxist 

Theory of Law, London.
Edin, Anna (2000) Den föreställda publiken: Programpolitik, publikbilder och tilltals-

former i svensk public service-television, Stockholm/Stehag: Symposion.
Edström, Vivi (1985) ”Selma Lagerlöf och Strindberg”, Strindbergiana, vol. I, Karl-

Åke Kärnell & Anita Persson (red.) Stockholm: Atlantis.
Ekblad, Sigrid (2006) Författaren: En studie i litteraturvetenskaplig argumentation 

med analyser av August Strindbergs ’I havsbandet’ som exempel, Uppsala: Uppsala 
universitet.

Engdahl, Horace (2005) ” Svenska Akademiens högtidssammankomst 20 decem-
ber 2005”, http://www.svenskaakademien.se/web/Hogtidssammankomst_2005.
aspx, 2009-08-14.

Ericson, Staffan (1998) ”Galet nog att vara modernt”, Broady (1998).
Ericson, Staffan (2004) Två drömspel: Från Strindbergs modernism till Potters televi-

sion, Stockholm/Stehag: Symposion.



330 referenser

Ericsson, Lars (1962) ”Hylands fynd i Finland”, Röster i Radio och TV, 1962:47.
Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change, Cambridge, UK: Polity 

Press.
”’Fasad’ – Ett program med mening”, Röster i Radio och TV, 1963:44.
Feather, John (1994) Publishing, Piracy and Politics: An Historical Study of Copyright 

in Britain, London: Mansell.
Fish, Stanley (1989) Doing What Comes Naturally, Oxford: Clarendon Press.
Florin, Bo (1997) Den nationella stilen: Studier i den svenska filmens guldålder, 

Stockholm: Aura.
Florin, Bo (2001) ”Bilder av Stiller”, Moderna motiv: Mauritz Stiller i retrospektiv, 

Bo Florin (red.) Stockholm: Svenska Filminstitutet.
Fornäs, Johan (1995) Cultural Theory and Late Modernity, London: Sage Publica-

tions.
Fornäs, Johan, Karin Becker, Erling Bjurström & Hillevi Ganetz (2007) Consuming 

Media: Communication, Shopping and Everyday Life, Oxford & New York: 
Berg.

Forser, Tomas, Thomas Olsson & Per Arne Tjäder (1975) ”Akademikultur och 
litterär institution på 1880-talet”, Den litterära institutionen: Studier i den bor-
gerliga litteraturens sociala historia,  Arne Melberg (red.) Stockholm: Rabén & 
Sjögren.

Forstorp, Per-Anders (2003) ”Det juridiska fältet: Critical Legal Studies, Foucault 
och Bourdieu”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2003:3.

Forsvall, Alfred (1908) ”Thorild och Young”, Till Thorilds minne, Lund : Håkan 
Ohlssons boktryckeri.

Foucault, Michel (1971/1993) Diskursens ordning, Stockholm/Stehag: Symposion.
Foucault, Michel (1966/1970) The Order of Things: An Archeology of the Human 

Sciences, London: Tavistock.
Foucault, Michel (1969/2002) Vetandets arkeologi. Lund: Arkiv.
Foucault, Michel (1969/2008) ”Vad är en författare?”, Diskursernas kamp, Stock-

holm/Stehag: Symposion.
Fraser, Nancy (1992) ”Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Criti-

que of Actually Existing Democracy”, Calhoun (1992).
Furhammar, Leif (2003) Filmen i Sverige: En historia i tio kapitel och en fortsättning, 

Stockholm: Dialogos.
Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) Stockholm: Beck-

mans.
”Förslaget till lag angående eganderätt till skrift”, Svensk Bokhandelstidning, 23/9 

1876.
”Förslaget om lag angående eganderätt till skrift - II”, Svensk Bokhandelstidning, 

14/10 1876.



331referenser

Gedin, David (2004) Fältets herrar: Framväxten av en modern författarroll, Stock-
holm/Stehag: Symposion.

Gedin, David, ”Kalfstek och rosor: En studie i August Strindbergs strategier under 
1870-talet och självanalysen i Röda rummet”, Broady (1998).

Gedin, Per I (1997) Litteraturen i verkligheten: Om bokmarknadens historia och fram-
tid, Stockholm: Rabén Prisma.

Ginsburg, Jane C. (1990) ”A Tale of Two Copyrights: Literary Property in Revolu-
tionary France and America”, Tulane Law Review, Maj 1990, vol. 64.

Goodrich, Peter (1987) Legal Discourse: Studies in Linguistics, Rhetoric and Legal 
Analysis, New York: St. Martin’s Press.

Goodrich, Peter (1990) Languages of Law: From Logics of Memory to Nomadic 
Masks, London: Weidensfield and Nicolson.

Gustafsson, Tommy (2007) En fiende till civilisationen: manlighet, genusrelationer, 
sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet, Lund: Sekel.

Habermas, Jürgen (1992/1996) Between Facts and Norms: Contributions to a Dis-
course Theory of Law and Democracy, London: Polity.

Habermas, Jürgen (1962/2003) Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”privat” och 
”offentligt” i det moderna samhället, Stockholm: Arkiv.

Habermas, Jürgen (1992) “Further Reflections on the Public Sphere”, Calhoun 
(1992).

Hadenius, Stig (1998) Kampen om monopolet: Sveriges radio och TV under 1900-talet, 
Stockholm: Prisma.

Hagman, K. (1902) Sveriges grundlagar med förklaringar, Stockholm: P. A. Nor-
stedts & söner.

Harvard, Jonas (2006) En helig allmännelig opinion: Föreställningar om offentlighet 
och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 1848-1919, Umeå: Umeå universitet.

Heggestad, Eva (1991) Fången och fri:1880-talets svenska kvinnliga författare och 
hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet, Uppsala: Uppsala universitet.

Hemmungs Wirtén, Eva (2006) ”Litteraturens lag: Att forska om upphovsrätt”, 
Tidskrift för Litteraturvetenskap, 2006:3-4.

Hemmungs Wirtén, Eva (2004) No Trespassing: Authorship, Intellectual Property 
Rights, and the Boundaries of Globalization, Toronto: University of Toronto 
Press.

Hemmungs Wirtén, Eva (2008) Terms of Use: Negotiating the Jungle of the Intel-
lectual Commons, Toronto: University of Toronto Press.

Hesse, Carla (1991) Publishing and Cultural Politics in Revolutionary Paris, 1789-1810, 
Berkeley: University of California Press.

Hesse, Carla (2002) ”The Rise of Intellectual Property: 700 B.C. – A.D. 2000: An 
Idea in the Balance”, Daedalus, 2002:4.



332 referenser

Homestead, Melissa (2005) American Women Authors and Literary Property, New 
York: Cambridge University Press.

”Humorn i ’Fasad’ var allt för sjuk”, Aftonbladet 1963-11-04.
Hurd, Madeleine (2000) ”Class, Masculinity, Manners and Mores: Public Space 

and Public Sphere in Nineteenth-century Europe”, Social Science History, vol. 
24, 2000.

Huyssen, Andreas (1988) “Mass Culture as Woman: Modernism’s Other”, After the 
Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism, Basingstoke: MacMil-
lan.

Idestam-Almqvist, Bengt (1959) När filmen kom till Sverige, Stockholm: Nor-
stedts.

Ihrfors, Carl Gustaf (1926) Om författarerätt och äganderätt: med särskild hänsyn 
till svenska lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk, 
Stockholm: Norstedts.

Jarlbrink, Johan (2009) Det våras för journalisten: Symboler och handlingsmönster för 
den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal, Stockholm: Kungliga 
biblioteket.

Jaszi, Peter (1991) “Toward a Theory of Copyright: The Metamorphoses of ‘Aut-
horship’”, Duke Law Journal 1991.

Jørgensen, Marianne Winther & Louise Phillips (2000) Diskursanalys som teori och 
metod, Lund: Studentlitteratur.

Kant, Immanuel (1790/2003) Kritik av omdömeskraften, Stockholm: Thales.
Kaplan, Benjamin (1967) An Unhurried View on Copyright, New York: Columbia 

University Press.
Kelly, Michael (red.) (1998) Encyclopedia of Aesthetics, New York: Oxford University 

Press.
Kittler, Friedrich A. (1985/1990) Discourse Networks 1800/1900, Stanford: Stanford 

University Press.
Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne (1992) Lärobok i immaterialrätt: Upp-

hovsrätt – fotorätt – patenträtt – mönsterrätt – känneteckensrätt i Sverige, EG och 
internationellt, Stockholm, Norstedts juridik.

von Konow, Ulf (1941) Författares och tonsättares rätt enligt gällande lagstiftning: 
Kommenterande utredning till Lag om rätt till litterära och konstnärliga verk den 
30 maj 1919 med däri genom lag den 24 april 1931 gjorda ändringar och tillägg, 
Stockholm: Natur och kultur.

Krauss, Rosalind E. (1985) The Originality of the Avant-garde and Other Modernist 
Myths, Cambridge: MIT Press.

Kristenson, Martin, ”Du grabbar – Vad har vi gjort?: Stormen kring TV:s Skägg-
program 1963”, Kapten Stofil Nr. 5, 2001.

Kristeva, Julia (1980) ”Word, Dialogue, Novel”, Desire in Language: A Semiotic 
approach to Literature and Art, New York: Columbia University Press.



333referenser

Kristeva, Julia (1977/1980) ”The Bounded Text”, Kristeva (1980).
Kushner, Tony (1993) ”With a little help from my friends”, Angels in America, Part 

II: Perestroika, New York: Theatre Communications Group.
Kylhammar, Martin (2004) Den tidlöse modernisten, Stockholm: Carlssons.
Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe (1985/2001) Hegemony and Socialist Strategy: 

Towards a Radical Democratic Policy, London & New York: Verso.
Lagercrantz, Marika V. (1995) ”Anna Hofman-Uddgren: Sveriges första kvinnliga 

filmregissör”, Lalander (1995).
Lagerlöf, Selma (1969) Brev, del 2, Ying Toijer-Nilsson (red.) Lund: Gleerup.
Lagerlöf, Selma (1891/2005) Gösta Berlings saga, Stockholm: Albert Bonniers.
”Lagstiftningen om den literära eganderätten”, Aftonbladet 4/10, 1876.
Lalander, Agneta (red.) (1995) Strindberg och stumfilmen, Stockholm: Strindbergs-

museet.
Lalander, Agneta (1995) ”Strindberg och stumfilmen”, Lalander (1995).
Landes, Joan B. (1995) ”The Public and the Private Sphere: A Feminist Reconside-

ration”, Feminists Read Habermas: Gendering the Subject of Discourse, Johanna 
Meehan (red.) New York & London: Routledge

Leonard, Jerry (red.) (1995) Legal Studies as Cultural Studies: A Reader in (Post)
modern Critical Theory, Albany: Stat University of New York Press.

Lessig, Lawrence (2001) The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected 
World, New York: Random House.

Levinson, Sanford (1982) ”Law as Literature”, Texas Law Review, 1982:60.
Levinson, Sanford & Steven Mailloux (red.) (1988) Interpreting Law and Literature: 

A Hermeneutic Reader, Evanston: Northwestern University Press.
Liljedahl, Elisabeth (1975) Stumfilmen i Sverige: Kritik och debatt – hur samtiden 

värderade den nya konstarten, Stockholm: Svenska filminstitutet.
Lindmark, Ingemar (2004) “För många kockar när nya upphovsrätten blev en 

riktig soppa? Del 1: Bodströms självmål”, Dik-forum, 2004:11.
Lindmark, Ingemar (2004) “För många kockar när nya upphovsrätten blev en 

riktig soppa? Del 2: Jaga fjortisar”, Dik-forum, 2004:12.
Lloyd, Genvieve (1999) Det manliga förnuftet: ”Manligt” och ”kvinnligt” i väster-

ländsk filosofi, Stockholm: Thales.
Locke, John (1690/2000) Two Treatises on Government, Hamilton: McMaster Uni-

versity.
Lundell, Patrik (2002) Pressen i Provinsen: Från medborgerligt samtal till modern 

opinionsbildning, Lund: Nordic Academic Press.
Lury, Celia (1993) Cultural Rights: Technology, Legality and Personality, London: 

Routledge.



334 referenser

Lång, Carl-Olof (1963) ”Dessa ’jävla skäggiga gubbar’!”, Röster i Radio och TV, 
1963:49.

Lögdberg, Åke (1957) Auktorrätt och film, Lund: Gleerup.
Lönnroth, Lars & Sven Delblanc (red.) (1989) Den svenska litteraturen, Stockholm: 

Albert Bonniers, del II.
Lönnroth, Lars & Hans-Erik Johannesson (red.) (1993) Den svenska litteraturen, 

Stockholm: Bonnier Alba, 1993, Del VII.
Malgefors, Lars (1962) ”Nu börjar Hylands hörna i TV!”, Röster i Radio och TV, 

1962:39.
Manns, Ulla (1997) Den sanna frigörelsen: Fredrika-Bremer-förbundet 1883-1921, 

Stockholm/Stehag: Symposion.
McLeod, Kembrew (2007) Freedom of Expression: Resistance and Repression in the 

Age of Intellectual Property, Minneapolis: University of Minnesota Press.
McLuhan, Marshall (1964/1999) Media: Människans utbyggnader, Stockholm: Nor-

stedts.
Meidal, Björn (1987) ”S.A. Hedin, en rollinnehavare på 1800-talets politiska scen”, 

Heroer på offentlighetens Scen: Politiker och publicister i Sverige 1809-1914, Kurt 
Johannesson, Erik Johannesson, Björn Meidal, Jan Stenkvist (red.) Stockholm: 
Tiden.

Melberg, Arne (1978) Realitet och utopi: Utkast till en dialektisk förståelse av litteratu-
rens roll i det borgerliga samhällets genombrott, Stockholm: Rabén & Sjögren.

Melkersson, Martin (1997) Staten, ordningen och friheten: En studie av den styrande 
elitens syn på statens roll mellan stormaktstiden och 1800-talet, Uppsala: Uppsala 
Universitet.

Mezey, Naomi (2003) ”Law as Culture”, Sarat & Simon (2003).
Miller, Nancy (1995) ”Changing the Subject: Authorship, Writing and the Reader”, 

Burke (1995).
Moi, Toril (1991) “Appropriating Bourdieu: Feminist Theory and Pierre Bourdieu´s 

Sociology of Culture”, New Literary History, vol. 22:4 (1991).
Moi, Toril (1985) Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory, London & New 

York: Routedge.
Myrdal, Jan (1985) ”På tal om Giftas”, Strindbergiana, vol. I, Karl-Åke Kärnell & 

Anita Persson (red.) Stockholm: Atlantis.
Myrdal, Jan (1981) ”Strindberg och Balzac” Stockholm: Norstedts.
Naumann, Christian (1862) Sveriges Grundlagar och Constitutionella stadgar, Stock-

holm: P. A. Norstedt & Söner.
Nilsson, Torbjörn (1994) Elitens svängrum: Första kammaren, staten och modernise-

ringen 1867-1886, Stockholm: Stockholms universitet.
Norberg, Anders (red.) (1992) Tvåkammarriksdagen 1867-1970: Ledamöter och val-

kretsar, Stockholm: Almqvist & Wiksell.



335referenser

Nordlund, Anna (2005) Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteratur-
historien 1891-1996, Stockholm/Stehag: Symposion.

Nyblom, Andreas (2008) Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna 
och personkulten i sekelskiftets Sverige, Stockholm: Atlantis.

Olsson, Anders & Mona Vincent (1984) Intertextualitet: Möten mellan texter, Stock-
holm: Institutionen för slaviska språk.

Olsson, Jan (red.) (1990) I offentlighetens ljus: Stumfilmens affischer, kritiker, stjärnor 
och musik, Stockholm/Stehag: Symposion, 1990.

Olsson, Ulf (2002) Jag blir galen: Strindberg, vansinnet och vetenskapen, Stehag: 
Symposion.

Olsson, Ulf (1996) Levande död: Studier i Strindbergs prosa, Stockholm/Stehag: 
Symposion.

Olsson-Buckner Elsa (1978) Epic Tradition in Gösta Berlings Saga New York: Theo-
dor Gaus Ltd.

Patterson, Lyman Ray (1968) Copyright in Historical Perspective, Nashville: Van-
derbilt University Press.

Peterson, Bo (1993) Boktryckaren som förläggare: Förlagsfunktion och utgivningspolitik 
hos P. A. Norstedt & söner 1879-1910, Stockholm: Norstedts.

Peterson, Bo (1998) ”Förlag och förläggare – en historiska bakgrund”, Björkman 
(1998)

Peterson, Bo (2003) Välja och sälja: Om bokförläggarens nya roll under 1800-talet, då 
landet industrialiserades, tågen började rulla, elektriciteten förändrade läsvanorna, 
skolan byggdes och bokläsarna blev allt fler, Stockholm: Norstedts.

Petri, Gunnar (2008) Författarrättens genombrott, Stockholm: Atlantis.
Pettersson, Tobias (2004) De bildade männens Beethoven: Musikhistorisk kunskap 

och social formering i Sverige mellan 1850 och 1940, Göteborg: Institutionen för 
musikvetenskap.

Pollock, Griselda (1992) ”Generationer och geografier: feministisk teori och konst-
historisk praktik”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1992:1.

Pollock, Griselda (1988) Vision and Difference London & New York: 
Price, John Valdimir (1994) ”Introduction”, William Duff (1767/1994) An Essay on 

Original Genius, London: Routledge.
Randver, Gunnel Weidel (1985) Tidskriften Framåt: Kvinnors kamp för det fria ordet, 

Rundqvist: Göteborg.
Ricketson, Sam & Jane Ginsburg (2006) International Copyright and Neighbouring 

Rights: The Berne Convention and Beyond, vol. 1, Oxford: Oxford University 
Press.

Ricoeur, Paul (1976) Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, 
Fort Worth: Texas Christian University Press.



336 referenser

Rinman, Sven (1951) Studier i svensk bokhandel: Svenska Bokförläggareföreningen 
1843-1887, Stockholm: Norstedts.

Rose, Mark (1993) Authors and Owners: The Invention of Copyright, Cambridge & 
London: Harvard University Press.

Rosengren, Cecilia (1999) Tidevarvets bättre genius, Stockholm/Stehag: Sympo-
sion.

Rosenthal, Laura J. (1996) Playwrights and Plagiarists in Early Modern England: 
Gender, Authorship, Literary Property, Ithaka, New York: Cornell University 
Press.

Roudiez, Leon S. (1980) ”Introduction”, Kristeva (1980).
Sahlberg, Gardar (1961) ”Selma Lagerlöf och filmen”, Lagerlöfstudier, del 2, Malmö, 

Selma Lagerlöf sällskapet.
Sahlin, Gunnar (1989) Författarrollens förändring och det litterära systemet 1770-1795, 

Stockholm: Stockholms universitet.
Saint-Amour, Paul K. (2003) The Copywrights: Intellectual Property and the Literary 

Imagination, Ithaca, NY: Cornell University Press.
Salokannel, Marjut (1994) “Film Authorship in the Changing Audio-visual Envi-

ronment”, Of Authors and Origins: Essays on Copyright Law, Brad Sherman & 
Alain Strowel (red.) Oxford: Clarendon Press. 

Sarat, Austin & Jonathan Simon (red.) (2003) Cultural Analysis, Cultural Studies 
and the Law: Moving Beyond Legal Realism, Durham, NC: Duke University 
Press.

Saunders, David (1992) Authorship and Copyright, London: Routledge.
Schulman, Allan (1962) ”Vi i hörnan”, Röster i Radio och TV, 1962:48.
Schück, Henrik (1923) Den svenska förlagsbokhandelns historia, Stockholm: Nor-

stedts, del 2.
Schück, Henrik & Karl Warburg (1928) Illustrerad svensk litteraturhistoria, Stock-

holm: Geber, Del 4.
Segerberg, Ebba (1998) ”Silent Stories: Film, Modernity and the Storyteller”, Selma 

Lagerlöf seen from Abroad/Selma Lagerlöf i utlandsperspektiv: Ett symposium i 
Vitterhetsakademien den 11 och 12 september 1997, Stockholm: Kungliga Vit-
terhetsakademien.

Segerberg, Ebba (1999) Nostalgia, Narrative and Modernity in Swedish Cinema, 
Berkeley: University of California.

Segerstedt, Torgny (1937) ”Leopold och 1809 års tryckfrihetsförordning”, Statsve-
tenskaplig tidskrift, 1937.

Seifarth, Sofia (2007) Råd i radion: Modernisering, allmänhet och expertis1939-1968, 
Stockholm: Carlssons.

Sjöding, Allan E. (1931) Leopold: Den gustavianska smakdomaren, Västerås.



337referenser

Sjögren, Olle (1997) Den goda underhållningen: Nöjesgenrer och artister i Sveriges 
radio och TV 1945-1995, Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige

Sköld, Lars & Arne Halvarson (1966) ”Riksdagens sociala sammansättning under 
hundra år”, Samhälle och riksdag, Artur Thomson (red.) Stockholm, Almqvist 
& Wiksell, del 1.

”Skägg i folkstorm”, Röster i Radio och TV, 1963:46.
Smedmark, Carl Reinhold (2007) ”Tillkomst och mottagande”, Röda Rummet, 

August Strindberg, Stockholm: Norstedts.
Snickars, Pelle (2001) Svensk film och visuell masskultur 1900, Stockholm: Aura.
Sohlmans musiklexikon (1975) Stockholm: Sohlmans förlag, del 1.
Strindberg, August (1879/1993) Röda rummet, Stockholm: Natur & Kultur.
Stråhle, Ulf (1962)”Hela Sverige har roligt i Hylands hörna”, Röster i Radio & TV, 

1962:42.
Strömholm, Stig (1966) Le droit moral de l’auteur en droit allemand, français et 

scandinave avec un aperçu de l’évolution internationale, Stockholm: Norstedts. 
Strömholm, Stig (1964) Europeisk upphovsrätt: En översikt över lagstiftningen i 

Frankrike, Tyskland och England, Stockholm: Norstedts.
Strömholm, Stig (1975) ”Upphovsmans ideella rätt – Några huvudlinjer”, Tidsskrift 

for rettsvitenskap, vol. 88, 1975.
Strömholm, Stig (2005) ”Upphovsrätten som nationell disciplin – exemplet droit 

moral”, NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, vol. 74, 2005:6.
Strömholm, Stig (1970) Upphovsrättens verksbegrepp, Stockholm: Norstedts.
Sundin, Anders (2006) 1809: Statskuppen och regeringsformens tillkomst som tolk-

ningsprocess, Uppsala: Uppsala universitet.
Svanberg, Victor (1968) Diktaren i samhället: Litteratursociologiska studier, Stock-

holm: Wahlström & Widstrand.
Svedjedal, Johan (1987) Almqvist – berättaren på bokmarknaden: Berättartekniska 

och litteratursociologiska studier i C.J.L. Almqvists prosafiktion kring 1840, Upp-
sala: Uppsala universitet.

Svedjedal, Johan (1993) Bokens samhälle: Svenska Bokförläggareföreningen och svensk 
bokmarknad 1887-1943, Stockholm: Forum.

Svedjedal, Johan (1994) Författare och förläggare och andra litteratursociologiska stu-
dier, Hedemora: Gidlund.

Svensk uppslagsbok (1952) Malmö: Förlagstrycket Norden.
Svensson, Conny (1985) Åttiotalet och konstnärsromanen, Lund: Doxa.
Söderberg, Johan (2008) Allt mitt är ditt: Fildelning, upphovsrätt och försörjning, 

Stockholm: Atlas.
Söderlund, Petra (1998) ”Pengarna eller odödligheten: Fosforisterna och romanti-

kens litterära fält”, Broady (1998).



338 referenser

Thorild, Thomas (1792b/1944) ”Om det allmänna förståndets frihet”, Samlade skrif-
ter, Stellan Arvidson (red.) Stockholm: Svenska vitterhetssamfundet, del III.

Thorild, Thomas (1792a/1944) ”Om efterhärmning: Et Fragment af den höga Cri-
tiken”, passim., Samlade skrifter, del III.

Thorild, Thomas (1781/1944) ”Passionerna”, Samlade skrifter, del I
Tjeder, David (2003) The Power of Character: Middle-Class Masculinities, 1800-1900, 

Stockholm: Stockholms universitet.
Tjäder, Per Arne (1982) ”Det unga Sverige”: Åttiotalsrörelse och genombrottsepok, 

Lund: Arkiv.
”Torget: Tack snälla Hyland!”, Röster i Radio och TV, 1962: 42.
”Torget: Samsänd ’Hörnan’ TV-Radio!”, Röster i Radio och TV, 1962:43.
Ulvestam, Lars (1963) ”Kardborrar under svansen”, Röster i Radio och TV, 

1963:45.
Ulvros, Eva Helen (1996) Fruar och mamseller: Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 

1790-1870, Lund: Historiska Media.
Vegesack, Thomas von (1995) Smak för frihet: Opinionsbildningen i Sverige 1755-1830, 

Stockholm: Natur och kultur.
Waldekranz, Rune (1986) Filmens historia: De första hundra åren, del I, Stockholm: 

Norstedts.
Werner, Gösta (1979) Herr Arnes pengar: En filmvetenskaplig studie och dokumen-

tation av Mauritz Stillers film efter Selma Lagerlöfs berättelse, Stockholm: Nor-
stedts.

Werner, Gösta (1991) Mauritz Stiller: Ett livsöde, Stockholm: Prisma.
White, James Boyd (1982) ”Law as Language: Reading Law and Reading Litera-

ture”, Texas Law Review, vol. 60.
Weisberg, Richard H. (1986) ”Text Into Theory: A Literary Approach to the Con-

stitution”, Georgia Law Review, 1986:20.
Williams, Raymond (1974/2003) Television: Technology and Cultural Form, London: 

Fontana/Collins.
Wirén, Karl-Hugo (1986) Kampen om TV: Svensk TV-politik 1946-66, Stockholm: 

Gidlund.
Woodmansee, Martha (1984) ”The Genius and the Copyright: Economic and Legal 

Conditions of the Emergence of the ’Author’”, Eighteenth-Century Studies, vol. 
17, Nr. 4.

Woodmansee, Martha (1994) ”Genius and the Copyright”, The Author, Art and the 
Market, New York: Columbia University Press.

Young, Edward (1759/1918) Conjectures on Original Composition, London m.fl.
Young, Iris Marion (1987) “Impartiality and the Civic Public: Some Implications 

of Feminist Critiques of Moral and Political Theory”, Feminism as Critique: 



339referenser

Essays on the Politics of Gender in Late-Capitalist Societies, Seyla Benhabib & 
Drucilla Cornell  (red.) Cambridge: Polity.

Zweigert, Konrad & Heinz Kötz (1977/1998) An Introduction to Comparative Law, 
Oxford: Clarendon Press.

Åhlander, Lars (red.) (1986) Svensk filmografi, Stockholm: Svenska Filminstitutet.

riksdagstryck
Proposition 1873:13.
Proposition1876:7.
Proposition 1877:17.
Proposition 1903:22.
Proposition 1919:3.
Proposition 1960:17.
Proposition 1951:50.
Proposition 1942:363.
Proposition 2004/05: 11.
SOU 1929:37, Förslag till ändringar i lagstiftningen om rätt till litterära och konst-

närliga verk.
SOU 1956:25, Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk.
Riksdagens protokoll med bihang, 1809.
Riksdagens protokoll med bihang, 1835.
Riksdagens protokoll med bihang, 1840.
Riksdagens protokoll med bihang, 1841.
Riksdagens protokoll med bihang, 1844.
Riksdagens protokoll med bihang, 1847/48.
Riksdagens protokoll med bihang, 1859/60
Riksdagens protokoll med bihang, 1862.
Riksdagens protokoll med bihang, 1863.
Riksdagens protokoll med bihang, 1865.
Riksdagens protokoll med bihang, 1866.
Riksdagens protokoll med bihang, 1871.
Riksdagens protokoll med bihang, 1873.
Riksdagens protokoll med bihang, 1875.
Riksdagens protokoll med bihang, 1876.
Riksdagens protokoll med bihang, 1877.
Riksdagens protokoll med bihang, 1904.



340 referenser

Riksdagens protokoll med bihang, 1919.
Riksdagens protokoll med bihang, 1960.

film och tv
Fasad, 1963-11-03.
Gunnar Hedes saga (1923) regi: Mauritz Stiller.
Gösta Berlings saga (1924) regi: Mauritz Stiller.
Hylands hörna, 1962-10-03.
Hylands hörna, 1962-10-06.
Hylands hörna, 1962-11-14.
Modul, 1963-11-17.
Relief, 1963-12-01.
Segment, 1963-11-10.
Tiotusenkronorsfrågan, 1961-12-16.

otryckta källor
Brev från Karl Otto Bonnier till Selma Lagerlöf den 12/3 1919.
Brev från Karl Otto Bonnier till Selma Lagerlöf den 30/11 1920.
Brev från Karl Otto Bonnier till Selma Lagerlöf den 5/1 1922.
Brev från Selma Lagerlöf till Karl Otto Bonnier den 5/3 1919.
Brev från Selma Lagerlöf till Karl Otto Bonnier den 8/3 1919.
Brev från Selma Lagerlöf till Karl Otto Bonnier den 13/3 1919.
Brev från Selma Lagerlöf till Karl Otto Bonnier den 14/3 1919.
Fleischer, Rasmus (2005) Kassettband och kassettersättning, B-uppsats vid institutio-

nen för ekonomisk historia, Stockholms universitet.
Volgsten, Ulrik (2009) Idéhistoriska förutsättningar för upphovsrätt: Den svenska 

synen på den skapande kompositören, det originella verket och den kontemplativa 
publiken. Opublicerat seminariepaper, framlagt vid historiska institutionen vid 
Stockholms universitet den 19/3 2009.



341noter

Noter

noter till kapitel 1: inledning
1 Patterson (1968) s. 222 f.
2 Strömholm (1970) s. 121,
3 Strömholm (1970) s. 124.
4 Burke (1995) s. 145.
5 Avhandlingens nyckelbegrepp, upphovsrätt och upphovsman, påkallar en sär-

skild anmärkning. Jag kommer genomgående att använda termen ”upphovs-
rätt” som en beteckning på den lagstiftning som reglerar en upphovsmans rätt 
att förfoga över ett kulturellt eller intellektuellt verk. Med tanke på att detta 
blev ett accepterat begrepp i svenskt juridiskt språkbruk först 1960 kan det 
uppfattas som anakronistiskt att tala om upphovsrätt under 1800-talet. Jag har 
dock valt att konsekvent använda mig av ordet ”upphovsrätt” för att visa på 
lagstiftningens kontinuitet. I den mån jag använder mig av andra termer, som 
exempelvis ”författarrätt”, är de att betrakta som synonyma med ”upphovsrätt” 
och jag använder dem bara som ett sätt att förbättra textflödet och tillvarata 
språkets variationsrikedom. Begreppet ”upphovsman” är grundläggande i den 
upphovsrättsliga terminologin. Att det, till skillnad från epitetet ”författare”, 
inte inskränker sig till någon enskild konstform gör det särskilt användbart om 
man vill diskutera upphovsrätt och konstnärligt skapande på en generell nivå. 
När jag använder andra termer, som ”skapare” eller ”konstnär”, är de syno-
nyma med ”upphovsman” om inget annat anges i texten, medan mer specifika 
benämningar som ”bildkonstnär” eller ”författare” naturligtvis avser utövare 
av speciella konstformer. Det stora problemet med upphovsmannabegreppet 
är att det har en väldigt tydlig könsidentitet: det tycks helt enkelt förutsätta 
att skaparen är en man. Att jag ändå använder det beror dels på att det är ett 
vedertaget begrepp som fortfarande används i den gällande lagstiftningen och 
dels på att jag vill tillvarata dess könspolitiska laddning. Ordet ”upphovsman” 
avspeglar en könsbias som jag anser genomsyrar både de kulturella och juri-
diska strukturer som omgärdar det konstnärliga skapandet. Eftersom jag delvis 
strävar efter att belysa dessa maktstrukturer ur ett genusperspektiv föredrar jag 
att behålla en könsexplicit terminologi i stället för att dölja könsaspekterna 
bakom neutrala omskrivningar.



342 noter

6 Petri (2008).
7 Sarat & Simon (2003) 4 ff.
8 Mezey (2003) s. 45.
9 Mezey (2003) s. 52.
10 Forstorp (2003) s 16 ff. 
11 Leonard (1995) s. 223. Se bla. Dworkin (1986); Fish (1989); Goodrich (1987); 

Goodrich (1990), Levinson & Mailloux (1988); Weisberg (1986) och White 
(1982).

12 Weisberg (1986) s. 939.
13 Tidskrift för litteraturvetenskap, 2003:3.
14 Dahlberg (2003) s. 8.
15 White (1982) s. 416.
16 Levinson (1982) s. 374 f. 
17 Weisberg (1986) s. 939 ff.
18 White (1982) s. 415.
19 White (1982) s. 440.
20 Gedin (2004) s. 26 f.
21 Jaszi (1991) s. 457 f.
22 Saunders (1992) s. 19 & 188.

noter till kapitel 2
1 Barthes (1968/1977) s. 143.
2 Barthes (1968/1977) s. 146.
3 Barthes (1968/1977) s. 148.
4 Barthes (1968/1977) s. 143 ff.; Foucault (1969/2008) s. 79 ff.
5 Foucault (1969/2008) s. 78.
6 Foucault (1969/2008) s. 99.
7 Foucault (1969/2008) s. 99.
8 Foucault (1969/2008) s. 99 f.
9 Barthes (1957/1969) s. 241.
10 Barthes (1957/1969) s. 242.
11 Foucault (1969/2008) s. 79.
12 Se t.ex. Rose (1993); Hesse (1991) och Woodmansee (1994).
13 Bourdieu (1992/2000) s. 334.
14 Bourdieu (1992/2000) s. 252.
15 Bourdieu (1992/2000) s. 325.
16 Bourdieu (1992/2000) s. 419.
17 Bourdieu (1992/2000) s. 415.
18 Ericson (1998) s. 80.



343noter

19 Anderson (1998/2000) s. 104.
20 Anderson (1998/2000) s. 105.
21 Krauss (1985) s. 170.
22 Beckman (2001) s. 125 f.
23 Burke (1992) s 7.
24 För en mer utförlig genomgång av författarens roll i litteraturhistorien och 

litteraturteorin, se Sigrid Ekblads avhandling Författaren (2006). 
25 Moi (1985) s. 62 f.
26 Miller (1995) s. 196; se även Craig (2007) s. 242.
27 Battersby (1989) s. 2.
28 Pettersson (2004) s. 40.
29 Battersby (1989) s. 52 ff.
30 Battersby (1989) s. 25 ff.
31 Battersby (1989) s. 33 ff.
32 Battersby (1989) s. 28.
33 Battersby (1989) s. 71 ff.
34 Battersby (1989) s. 2.
35 Battersby (1989) s. 3.
36 Battersby (1989) s. 103.
37 Lloyd (1999) s. 24.
38 Lloyd (1999) s. 113.
39 Lloyd (1999) s. 146 f.
40 Bourdieu (1998/1999) s. 37.
41 Moi (1991) s. 1036.
42 Bourdieu (1992/2000) s. 252; Moi (1991) s. 1030.
43 Att konstnärskapet tenderar att artikuleras på likartade sätt oavsett vilken med-

ieform det råkar röra sig om är för övrigt också en utgångspunkt hos Bourdieu 
som genomgående skriver om ”Författaren (osv)” för att markera att han i de 
flesta fall åsyftar en mer generell konstnärsroll. Bourdieu (1992/2000) s. 312 f.

44 Pollock (1988) s. 11.
45 Pollock (1992) s. 12.
46 Kittler (1985/1990) s. xxxii & 125.
47 Kittler (1985/1990) s. 12 f.
48 Habermas (1992/1996) s. xvii f.
49 Habermas (1992/1996) s. 76 ff.
50 Habermas (1992/1996) s. xxii.
51 Habermas (1992/1996) s. 52.
52 Young (1987) s. 60.
53 Young (1987) s. 65.
54 Young (1987) s. 63.



344 noter

55 Foucault (1969/2008) s. 99.
56 Craig (2007) s. 220.
57 Craig (2007) s. 236.
58 Rosenthal (1996) s. 28.
59 Coombes (1998) s. 259
60 Craig (2007) s. 235. Det inskjutna citatet är hämtat från Barbara L. Mars-

hall (1994) Engendering Modernity: Feminism, Social Theory and Social Change, 
Oxford: Polity Press, men det hänvisar också till Julia Kristevas begrepp ”The 
Subject in Process”.

61 Craig (2007) s. 257.
62 Craig (2007) s. 263.
63 Craig (2007) s. 235.
64 Craig (2007) s. 237.
65 Bourdieu (1987) s. 814-853.
66 Bourdieu (1987) s. 831.
67 Bourdieu (1987) s. 817.
68 Forstorp (2003) s. 25.
69 Bourdieu (1987) s. 850.
70 Forstorp (2003) s. 27.
71 Bourdieu (1987) s. 819.
72 Bourdieu (1987) s. 821.
73 Mezey (2003) s. 45.
74 Goodrich (1987) s. 212. 
75 Foucault (1969/2002) s. 35
76 Foucault (1969/2002) s. 39.
77 Foucault (1971/1993) s. 19 ff.
78 Foucault (1971/1993) s. 57.
79 Ricoeur (1976) s. 9 ff.
80 Foucault (1969/2002) s. 102.
81 Goodrich (1987) s. 64.
82 Laclau & Mouffe (1985/2001) s. 108.
83 Bourdieu (1987) s. 839.
84 Foucault (1971/1993) s. 8.
85 Foucault (1969/2002) s. 41 ff.
86 Foucault (1969/2002) s. 41.
87 Foucault (1969/2002) s. 115 ff.
88 Foucault (1969/2002) s. 68.
89 Foucault (1971/1993) s. 31.
90 Goodrich (1987) s. 128.
91 Goodrich (1987) s. 81.



345noter

92 Bachtin (1953/1997) s. 210 ff & 222 ff.
93 Allen (2000) s. 18 ff.; Bachtin (1953/1997) s. 203.
94 Bachtin (1953/1997) s. 217.
95 Bachtin (1953/1997) s. 232.
96 Allen (2000) s. 35 ff. 
97 Allen (2000) s. 15.
98 Kristeva (1980) s. 66, min översättning.
99 Kristeva (1977/1980) s. 36 f. 
100 Olsson & Vincent (1984) s. 26. 
101 Roudiez (1980) s. 15, min översättning.
102 Allen (2000) s. 69.
103 Barthes (1971/1984) s. 48 ff.
104 Allen (2000) s. 73.
105 Barthes (1971/1984) s. 50.
106 Foucault (1966/1970) s. xiv.
107 Jørgensen & Phillips (2000) s. 85 ff; Fairclough (1992) s. 9 ff.
108 Fornäs (1995) 206.
109 Fornäs m.fl. (2007) s.129.
110 Fornäs m.fl. (2007) s.128.
111 Bolter & Grusin (2000) s. 62.
112 Bolter & Grusin (2000) s. 56.

noter till kapitel 3
1 Foucault (1969/2008) s. 79.
2 När Miguel de Cervantes inledde företalet till andra delen av Don Quijote med 

ett angrepp på de plagiatörer som har stulit hans romanhjälte och skrivit egna 
berättelser om riddaren av den sorgliga skepnaden hävdade han exempelvis en 
ideell rätt som föregick romantikens autonoma skapare med 150 år. Cervantes 
(1610/2001) s. 477 ff.

3 Kelly (1998) del II, s. 289.
4 Strömholm (1964) s. 7.
5 Petri (2008) s. 57 ff.
6 Koktvedgaard & Levin (1992) s. 23 f.; Rose (1993) s. 11.
7 Rose (1993) passim.; Patterson, s. 27 ff.
8 Patterson (1968) s. 20.
9 Feather (1994) s. 66.
10 Feather (1994) s. 25.



346 noter

11 Patterson (1968) s. 90 ff.
12 Feather (1994) s. 50.
13 Patterson (1968) s. 143.
14 Rose (1993), s. 4.
15 Patterson (1968) s. 147; Rose (1993) s. 47.
16 Patterson (1968) s. 13 & 145.
17 Patterson (1968) s. 148 ff.
18 Rose (1993) s. 96.
19 Locke (1690/2000) s. 116.
20 Rose (1993) s. 5f. & 85 ff.; Petri (2008) s. 87 ff. 
21 Patterson (1968) s. 158 ff.; Rose (1993) s. 67 ff.
22 Rose (1993) s. 108; Patterson (1968) s. 7.
23 Patterson (1968) s. 179.
24 Patterson (1968) s. 178.
25 Rose (1993) s. 5 & 54.
26 Rose (1993) s. 58 & 104.
27 Rose (1993) s. 117 ff.; Kaplan (1967) s. 24
28 Price (1994) s. vii.
29 Price (1994) s. v.
30 Kelly (1998) s. 411.
31 Hesse (2002) s. 33 f..
32 Kelly (1998) s. 414 f.
33 Price (1994) s. VIII.
34 Young (1759/1918) s. 20.
35 Kelly (1998) s. 293.
36 Eagleton (1990) s. 64 f.
37 Rose (1993) s. 114 ff.
38 Rose (1993) s. 74 f.
39 Rose (1993) s. 91.
40 Feather (1994) s. 112.
41 Rose (1993) s. 142. 
42 Patterson (1968) s. 180 ff.
43 Rose (1993) s. 132.
44 Patterson (1968) s. 190; Ginsburg (1990) s. 1000 ff.
45 Patterson (1968) s .193.
46 Ginsburg (1990) s. 1000.
47 Kaplan (1967) s. VII.
48 Patterson (1968) s. 200.
49 Statute of Anne, s. 261.
50 Statute of Anne, s. 261.



347noter

51 Statute of Anne, s. 263 f.
52 Hesse (1991) s. 10 ff.
53 Hesse (1991) s. 40.
54 Hesse (1991) s. 42.
55 Hesse (1991) s. 20 ff.
56 Hesse (1991) s. 44 f.
57 Hesse (1991) s. 45 ff.
58 Hesse (1991) s. 81; 126 f. & 200.
59 Hesse (1991) s. 49.
60 Hesse (1991) s. 56 ff.
61 Hesse (1991) s. 115 ff.
62 Petri (2008) s. 169 ff.
63 Hesse (1991) s. 126 f.
64 Hesse (1991) s. 99.
65 Hesse (1991) s. 120.
66 Hesse (1991) s. 120.
67 Rose (1993) s. 86.
68 Hesse (1991) s. 119 ff.
69 Hesse (1991) s. 122 ff.
70 Hesse (1991) s. 125.
71 Hesse (1991) s. 121.
72 Ricketson & Ginsberg (2006) s. 7.
73 Hesse (2002) s. 31 f.
74 Saunders (1992) s. 106.
75 Woodmansee (1984) s. 433 ff.
76 Saunders (1992) s. 107.
77 Woodmansee (1984) s. 448.
78 Rose (1993) s. 131.
79 Kelly (1998) s. 293.
80 Woodmansee (1984) s. 430 ff.
81 Kant (1790/2003) s. 166.
82 Kant (1790/2003) s. 163.
83 Kant (1790/2003) s. 166; Cazeaux (2000) s. 7.
84 Saunders (1992) s. 113 f.
85 Saunders (1992) s. 107 f.
86 Woodmansee (1994) s. 52 f.
87 Ginsburg (1990) s. 1006.
88 Ginsburg (1990) s. 1014.
89 Ginsburg (1990) s. 1002 f. & 1015 f.
90 Petri (2008) passim.



348 noter

91 Rose (1993) s. 12.
92 Hesse (2002) s. 38 f.
93 Vegesack (1995) s. 73 ff.; Schück & Warburg (1928) del IV, s. 66 ff.
94 Boberg (1951) s. 247.
95 Vegesack (1995) s. 192.
96 Vegesack (1995) s. 195.
97 Vegesack (1995) s. 206 ff.
98 Tryckfrihetsförordningen 3/9 1810, §1:8.
99 Sahlin (1989) s. 275.
100 Eberstein (1923) s. 6.
101 Eberstein (1923) s. 50.
102 Sahlin (1989) s. 33.
103 Petri (2008) s. 278.
104 Sahlin (1989) s. 26 f. & 55.
105 Sahlin (1989) s. 36 f.; Schück (1923) s. 142.
106 Sahlin (1989) s. 56.
107 Sahlin (1989) s. 37 & 79 f.
108 Lönnroth & Johannesson (1993) del VII, s. 15.
109 Sahlin, (1989) s. 88. 
110 Lönnroth & Johannesson (1993) del VII, s. 15; Sahlin (1989) s. 90.
111 Sahlin (1989) s. 93; Schück (1923) s. 198 ff.
112 Sahlin (1989) s. 85 ff.
113 Sahlin (1989) s. 81.
114 Lönnroth & Johannesson (1993) del VII, s. 11.
115 Bennich-Björkman (1970) s. 22 & 448.
116 Bennich-Björkman (1970) s. 448; Sahlin (1989) 58 f.
117 Sahlin (1989) s. 160.
118 Bennich-Björkman (1970) s. 407.
119 Schück (1923) s. 364; Svedjedal (1993) del I, s. 216 ff.
120 Sahlin (1989) s. 280.
121 Sahlin (1989) s. 276 f. 
122 Sahlin (1989) s. 215 ff.
123 Petri (2008) s. 281 ff.
124 Sahlin (1989) s. 213; Bennich-Björkman (1970) s. 79.
125 Bennich-Björkman (1970) s. 411.
126 Arvidson (1938) s. 38 ff.
127 Arvidson (1931) s. 301 ff.
128 Schück & Warburg (1928) s. 375.
129 Arvidson (1938) s. 84; Schück & Warburg (1928) s. 407.
130 Arvidson (1993) s. 306.



349noter

131 Arvidson (1993) s. 209; Thorild (1781/1944) SS del I, s. 35.
132 Forsvall (1908) 34 f.
133 Thorild (1792a/1944) SS del III, s. 223-243.
134 Schück & Warburg (1928) s. 407; Arvidson (1993) s. 147 & 529 f.
135 Arvidson (1931) s. 342 ff.
136 Kant (1790/2003) s. 166.
137 Arvidson (1938) s. 226 ff. 
138 Arvidson (1931) s. 315; Schück & Warburg (1928) s. 387.
139 Arvidson (1993) s. 103. 
140 Dahl (1996) s. 14; Sjöding (1931) passim.
141 Sjöding (1931) s. 249 ff.
142 Sjöding (1931) s. 251 ff.
143 Sjöding (1931) s. 567 ff.
144 Arvidson (1993) s. 585 f.
145 Dahl (1996) s. 15.
146 Petri (2008) s. 270 f.
147 Sjöding (1931) s. 426 ff.
148 Eberstein (1923) s. 70 ff.; Naumann (1862) s. ccxv f.
149 Melkersson (1997) s. 262.
150 Thorild (1792b/1944) SS del III s. 301.
151 Thorild (1792b/1944) SS del III, s. 293.
152 Thorild (1792b/1944) SS del III, s. 291.
153 Arvidson (1938) s. 211 ff; Vegesack (1995) s. 130 ff.
154 Naumann (1862) s. ccxi.
155 Sundin (2006) s. 97.
156 Regeringsformen 1809, §§ 85 & 86.
157 Eberstein (1923) s. 70.
158 Petri (2008) s. 288; Vegesack (1995) s. 193.
159 Segerstedt (1937) s. 375 ff.; Svensk uppslagsbok, Band 24, s. 519 f.
160 Petri (2008) s. 290.
161 Kommittéförslaget den 21/9 1809 till ny tryckfrihetsförordning, § 2.
162 Kommittéförslaget den 21/9 1809 till ny tryckfrihetsförordning, § 3.
163 Segerstedt (1937) s. 376.
164 Hesse (1991) s. 99.
165 Vegesack (1995) s. 194.
166 Vegesack (1995) s. 194 f.
167 Segerstedt (1937) s. 374 f.
168 Kommittéförslaget den 21/9 1809 till ny tryckfrihetsförordning, § 6.
169 Petri (2008) s. 25 & 229.
170 Volgsten (2009) s. 21.



350 noter

171 Thorild (1792a/1944) SS del III, s.236.
172 Eberstein (1923) s. 71 f.
173 Petri (2008) s. 295.
174 Vegesack (1995) s. 194.
175 Hagman (1902) s. B. 16.
176 Konstitutionsutskottets Memorial Nr. 24 1809, Constitutionsutskottets expedi-

tioner 1809-10, s. 361 & 365
177 Sundin (2006) s. 160 ff.
178 Sundin (2006) s. 190.
179 Sundin (2006) s. 160.
180 Konstitutionsutskottets Memorial Nr. 24 1809, s. 364 f.
181 Konstitutionsutskottets förslag till Tryckfrihetslag, 28/11 1809, Constitutionsut-

skottets expeditioner 1809-10, s. 368 f.
182 Konstitutionsutskottets Memorial Nr. 24 1809, s. 362.
183 Prästståndets protokoll, 1809, Band 3, s. 82 ff., 91 ff., Band 4, s. 100 ff. & 160 

ff., Band 5, s. 144 ff.; Ridderskap och Adelns protokoll, 1809, Band 3:2, s, 
4139.

184 Borgarståndets protokoll, 1809, Band 4:1, s. 195 ff, Band 5:1, s. 47ff. & 603 ff.; 
Bondeståndets protokoll, 1809, Band 6, s. 23 ff.

185 Naumann (1862) s. ccxvi.
186 Naumann (1862) s. ccxix.
187 Naumann (1862) s. ccxix; Tryckfrihetsförordningen 16/7 1812, § 1:4.
188 Petri (2008) s. 287.
189 Eberstein (1923) s. 77 f.; Tryckfrihetsförordningen 3/9 1810, §1:3
190 Tryckfrihetsförordningen 3/9 1810, §1:4; Vegesack (1995) s. 23.
191 Petri (2008) 287 ff. & passim.
192 Schück (1923) s. 337 ff.
193 Schück (1923) s. 357.
194 Petri (2008) s. 229.
195 Konstitutionsutskottets förslag till Tryckfrihetslag, 28/11 1809, § 2:8.
196 Ridderskap och Adels protokoll, 1809, Band 3:2, s, 4166.
197 Ridderskap och Adels protokoll, 1809, Band 3:2, s, 4176 ff.
198 Eberstein (1923) s. 72.
199 Eberstein (1923) s. 71 f.
200 Söderlund (1998) s. 27 f.
201 Söderlund (1998) s. 29.
202 Söderlund (1998) s. 31.
203 Söderlund (1998) s. 39.
204 Söderlund (1998) s. 29.
205 Söderlund (1998) s. 33 ff.
206 Bourdieu (1987) s. 842.



351noter

207 Kommittéförslaget den 21/9 1809 till ny tryckfrihetsförordning, § 6.
208 Tryckfrihetsförordningen 3/9 1810, §1:8.
209 Bennich-Björkman (1970) s. 448.

noter till kapitel 4
1 Balzac (1837/1979) s. 360.
2 Strömholm (1975) s. 298.
3 Rinman (1951) s. 14.
4 Melberg (1978) s. 46.
5 Peterson (2003) s. 15 f.
6 Ulvros (1996) s. 306.
7 Rinman (1951) s. 16 ff.
8 Bennich-Björkman (1998) s. 202 ff.
9 Svedjedal (1987) s. 29 ff.
10 Svedjedal (1987) s. 34.
11 Svedjedal (1987) s. 381.
12 Forser m.fl. (1975) s. 180.
13 Svedjedal (1993) s. 24; Peterson (1993) s. 56.
14 Peterson (2003) s. 132 ff.
15 Peterson (2003) s. 51.
16 Peterson (1998) s. 167
17 Bennich-Björkman (1998) s. 205.
18 Peterson (2003) s. 120.
19 Bennich-Björkman, (1998) s. 206.
20 Svedjedal (1993) s. 35.
21 Peterson (2003) s. 22 ff; Forser m.fl.(1975) s. 181 f.
22 Rinman (1951) s. 246; Peterson (2003) s. 27 ff.
23 Peterson (2003) s. 121.
24 Svedjedal (1993) s. 43.
25 Sundin (2006) s. 227.
26 Alm (2002) s. 116 ff.
27 Sundin (2006) s. 188.
28 Konstitutionsutskottets memorial Nr. 24 1809, s. 364 f.
29 SFS 1855:79, § 1; Ask (1893) s. 15 ff.
30 SFS 1867:30, §§ 2 & 4.
31 Eberstein (1923) s. 73.
32 SFS 1841:71, § 1:9.
33 Konstitutionsutskottets memorial Nr. 104, 1835.
34 Borgarståndets protokoll, 1840, Band 1, s. 776.



352 noter

35 Ricketson & Ginsburg (2006) s. 11.
36 Hesse (1991) s. 230; Feather (1994) s. 124 f; Saint-Amour (2003) s. 55.
37 Saint-Amour (2003) s. 131.
38 Konstitutionsutskottets memorial Nr. 73, 1840.
39 Ricketson & Ginsberg (2006) s. 17.
40 Borgarståndets protokoll, 1841, Band 6, s. 79 f.
41 Prästeståndets protokoll, 1841, Band 12, s. 86 ff.
42 Ridderskap och Adels Protokoll, 1841, Band 19, s. 449 ff.
43 Konstitutionsutskottets Memorial Nr. 91 1841; SFS 1845:28, § 1:9; Ask (1893) s. 

14 f.
44 Jarlbrink (2009) s. 74 ff.
45 Ask (1893) s. 17 ff.
46 Bondeståndets protokoll, 1847/48, Band 3, s. 472 f.; Bondeståndets protokoll, 

1859/60, Band 3, s. 365 f.
47 Bondeståndets protokoll, 1844, Band 7, s. 556.
48 Borgareståndets motion Nr. 107, 1865.
49 Lagutskottets betänkande Nr. 36, 1866.
50 Eberstein (1923) s. 77.
51 Eberstein (1923) s. 77.
52 Konstitutionsutskottets memorial Nr. 7, 1871, s. 14.
53 Proposition 1873:13.
54 Konstitutionsutskottets utlåtande Nr. 5, 1873.
55 Konstitutionsutskottets memorial Nr. 1, 1875:Ask (1893) s. 21 f.
56 Habermas (1992/1996) s. xvii f.
57 Bourdieu (1987) s. 836.
58 Prästeståndets motion Nr. 58, 1862.
59 Bondeståndets protokoll, 1863, Band 3, s. 57.
60 Melberg (1978) passim.
61 Dahlkvist (2003) s. iv.
62 Gedin (1997) s. 91.
63 Vegesack (1995) s. 243.
64 Vegesack (1995) s. 242.
65 Vegesack (1995) s. 261.
66 Melberg (1978) s. 47 f.
67 Melberg (1978) s. 44.
68 Melberg (1978) s. 47.
69 Lundell (2002) s. 21 ff., 230 ff., 274 ff.
70 Litteraturbladet, januari 1838, i Melberg (1978) s. 39.
71 Melberg (1978) s. 30.
72 Melberg (1978) s. 63.



353noter

73 Kylhammar (2004) s. 159.
74 Melberg (1978) s. 76.
75 Habermas (1992) s. 463.
76 Habermas (1962/2003) s. 109 f; Young (1987), s. 60 ff.
77 Hurd (2000) s. 77 ff.
78 Landes (1995) s. 98.
79 Habermas (1962/2003) s. 14 & 27; Arendt (1958/1986) passim.
80 Arendt (1958/1986) s. 50 ff.
81 Young (1987) s.59.
82 Benhabib (2000) s. 374.
83 Se tex. Dahlerup (1983); Heggestad (1991); Manns (1997); Randver (1985).
84 Rosengren (1999) s. 144.
85 Rosengren (1999) s. 133.
86 Habermas (1962/2003) s. 86.
87 Svanberg (1968) s. 40; Lönnroth & Delblanc (1989) del II, s. 64.
88 Nilsson (1994) s. 56 ff. & 287.
89 Sköld & Halvarson (1966) s. 388 ff.
90 Nilsson (1994) s. 290; Carlsson (1992) s. 14; Melberg (1978) s. 76.
91 Nilsson (1994) s. 54 & 290.
92 Broady & Weyler (1977) s. 60; Fraser (1992) s. 134.
93 Konstitutionsutskottets utlåtande Nr. 5, 1873.
94 Proposition 1876:7; Lagutskottets utlåtande Nr. 12, 1876.
95 Lagutskottets utlåtande Nr. 12, 1876.
96 Proposition 1877:17.
97 Lagutskottets utlåtande Nr. 20, 1877.
98 Lagutskottets utlåtande Nr. 37, 1877.
99 SFS1877:28, Kap. 1, §2.
100 Homestead (2005) s. 4 ff & 250.
101 Ricketson & Ginsberg (2006) s. 22 ff..
102 Ask (1893) s. 97.
103 Rinman (1951) s. 312.
104 ”Förslaget till lag angående eganderätt till skrift”, s. 146.
105 Första kammarens protokoll Nr. 25, 1877, s. 1 ff; Andra kammarens protokoll 

Nr. 38, 1877, s. 24 f.
106 Habermas (1962/2003) s. 33; Sundin (2006) s. 13.
107 Harvard (2006) s. 39.
108 Rosengren (1999) s. 83 ff. 
109 Harvard (2006) s. 59.
110 Harvard (2006) s. 114 f.
111 Harvard (2006) passim; Meidal (1987) s. 249.



354 noter

112 Harvard (2006) s. 317.
113 Första kammarens protokoll Nr. 25, 1877, s. 12 ff
114 Andra kammarens protokoll Nr. 38, 1877, s. 44 & 53; Första kammarens pro-

tokoll Nr. 25, 1877, s. 16 & 23.
115 Lagutskottets utlåtande Nr. 20, 1877, s. 9.
116 Andra kammarens protokoll Nr. 38, 1877, s. 63.
117 Expeditionsutskottets förslag till underdånig skrifvelse nr. 45, 1863, s. 37.
118 Andra kammarens protokoll Nr. 38, 1877, s.45.
119 Proposition 1877:17, s. 32.
120 Andra kammarens protokoll Nr. 39, 1877, s. 16 ff.
121 Första kammarens protokoll Nr.26, 1877, s. 28.
122 Rinman, s. 312 ff.; Proposition 1877:17, s. 41.
123 ”Lagstiftningen om den literära eganderätten”; ”Förslaget om lag angående 

eganderätt till skrift - II”, s. 161 ff.
124 ”Förslaget om lag angående eganderätt till skrift - II”, s. 161.
125 Proposition 1877:17, s. 12 & 17.
126 Lagutskottets utlåtande Nr. 20, 1877.
127 Första kammarens protokoll Nr. 25, 1877,, s. 12 ff
128 Första kammarens protokoll Nr. 25, 1877, s. 15 ff
129 Andra kammarens protokoll Nr. 38, 1877, s. 64.
130 Andra kammarens protokoll Nr. 38, 1877, s. 43 ff.
131 Prästeståndets motion Nr. 58, 1862; Prästeståndets protokoll 1860, Band 2, s. 

455.
132 Andra kammarens protokoll Nr. 38, 1877 , s. 61 f.
133 Andra kammarens protokoll Nr. 38, 1877, s. 45.
134 Första kammarens protokoll Nr. 25, 1877, s. 17; Andra kammarens protokoll 

Nr. 38, 1877, s. 58.
135 Statute of Anne, s. 261.
136 ”Förslaget till lag angående eganderätt till skrift”, s. 143.
137 ”Förslaget om lag angående eganderätt till skrift – II”, s. 162.
138 ”Förslaget om lag angående eganderätt till skrift – II”, s. 161.
139 Proposition 1877:17, s. 12 f.; Första kammarens protokoll Nr. 25, 1877, s. 14 f.
140 Prästeståndets protokoll 1860, Band 2, s. 451.
141 Bondeståndet protokoll 1863, Band 3, s.55.
142 Prästeståndets protokoll 1860, Band 2, s. 450 ff; Bondeståndet protokoll 1863, 

Band 3, s. 55.
143 Proposition 1877:17, s. 26; Lagutskottets utlåtande Nr. 20, 1877, s. 9 f; Andra 

kammarens protokoll Nr. 38, 1877, s. 44.
144 Se t.ex. Andra kammarens protokoll Nr. 38, 1877, s. 49 f.
145 Första kammarens protokoll Nr. 25, 1877, s. 13 f.
146 Första kammarens protokoll Nr. 25, 1877, s. 23 f.



355noter

147 Proposition 1877:17, s. 26.
148 Första kammarens protokoll Nr. 26, 1877, s. 29.
149 ”Förslaget till lag angående eganderätt till skrift”, s. 146.
150 Första kammarens protokoll Nr. 39, 1877, s. 8.
151 Första kammarens protokoll Nr. 25, 1877, s. 20 ff.; Andra kammarens protokoll 

Nr. 39, 1877, s. 1 ff.
152 Bondeståndets protokoll, 1863, Band 3, s. 54.
153 Första kammarens protokoll Nr. 25, 1877, s. 15 ff.
154 Andra kammarens protokoll Nr. 38, 1877, s. 47.
155 Saint-Amour (2003) s. 24 ff.
156 Saint-Amour (2003) s. 40 f.
157 Saint-Amour (2003) s. 47.
158 Meidal (1987) s. 174; Andra kammarens protokoll Nr. 38, 1877, s. 63.
159 Svedjedal (1993) s. 47.
160 Lönnroth & Delblanc (1989) del II, s. 64.
161 Norberg (1992) del II, s. 103 & 92.
162 Lundell (2002) s. 11.
163 Olsson (1996) s. 14.
164 Olsson (2002) passim.
165 Ericson (1998) s. 109.
166 Schück & Warburg (1928) s. 407.
167 Arvidson (1993) 441.
168 Tjäder (1982) s. 76.
169 Ulf Olsson (2002) s. 100.
170 Ulf Olsson (2002) s. 100 & 123.
171 Tjäder (1982) s. 71.
172 Myrdal (1985) s. 7-34.
173 Brandell (1985) del II, s. 78 f.
174 Tjäder (1982) s. 98.
175 Ulf Olsson (2002) s. 34.
176 Svedjedal (1993) s. 42 & 191. 
177 Svedjedal (1994) s. 9.
178 Forser m.fl. (1975) s. 194.
179 Smedmark (2007) s. 298.
180 Olsson (2002) s. 34.
181 Peterson (2003) s. 148; Smedmark (2007) s. 297.
182 Gedin (1998) s. 75 & 54, Brandell (1985) del II, s. 257; Smedmark (2007) s. 294 

ff.
183 Tjäder (1982) s. 105.
184 Svanberg (1968) s. 40 ff.



356 noter

185 Kylhammar (2004) s. 17 f.
186 Svanberg (1968) s. 42.
187 Tjäder (1982) s. 105.
188 Svensson (1985) s. 81.
189 Svensson (1985) s. 96 ff.
190 Jarlbrink (2009) s. 99.
191 Svensson (1985) s. 87.
192 Strindberg (1879/1993) s. 155 f.
193 Myrdal (1985) passim.
194 Jarlbrink (2009) s. 77.
195 Strindberg (1879/1993) s. 262.
196 Svanberg (1968) s. 42.
197 Svanberg (1968) s. 43.
198 Strindberg (1879/1993) s. 83.
199 Strindberg (1879/1993) s. 218 ff.
200 Svanberg (1968) s. 45.
201 Strindberg (1879/1993) s. 265.
202 Svanberg (1968) s. 43.
203 Kylhammar (2004) s. 79.
204 Kylhammar (2004) s. 78.
205 Brandell (1985) del II, s. 257 ff.
206 Bourdieu (1992/2000) s. 92 ff. 
207 Strindberg (1879/1993) s. 146 ff.
208 Strindberg (1879/1993) s. 98 & 145.
209 Strindberg (1879/1993) s. 54 ff.
210 Strindberg (1879/1993) s. 268.
211 Strindberg (1879/1993) s. 99.
212 Strindberg (1879/1993) s. 99 f.
213 Myrdal (1981) s. 51 f.
214 Jarlbrink (2009) s. 61.
215 Strindberg (1879/1993) s. 268.
216 Melberg (1978) s. 30.

noter till kapitel 5
1 Benjamin (1936/1997) s. 102 f.
2 Furhammar (2003) s. 12 ff. 
3 Ålander (1986) del I, s. 52
4 Ericson (1998) s. 108.
5 Benjamin (1936/1997) s. 112.



357noter

6 Benjamin (1936/1997) s. 118.
7 Habermas (1962/2003) s. 169 ff.
8 Habermas (1992) s. 424.
9 Habermas (1992) s. 425 f.
10 Furhammar (2003) s. 11.
11 Benjamin (1936/1997) s. 102.
12 Benjamin (1936/1997) s. 101.
13 Cook (1990) s. 41 f.; Dyer (1979) s. 9 ff.
14 Benjamin (1936/1997) s. 112.
15 Coombes (1998) s. 102.
16 Lury (1993) s. 58.
17 Krauss (1985) passim.
18 Lury (1993) s. 39.
19 Cato (2007).
20 Anderson (1998/2000) s. 104.
21 Bourdieu (1992/2000) s. 407 ff.
22 Olsson (2002) s. 155.
23 Craig (2007) passim.
24 Svedjedal (1993) s. 190 ff.
25 Hemmungs Wirtén (2004) s. 32 ff.
26 Bernkonventionen, Art. 1.
27 Ricketson & Ginsburg (2006) s. 62 ff & 81 f.
28 Svedjedal (1993) s. 194.
29 Svedjedal (1993) 193 f.
30 Proposition 1903:22, s. 10.
31 Första kammarens protokoll Nr. 26, 1904 , s. 8; Andra kammarens protokoll 

Nr. 29, 1904, s. 20 ff. & 47.
32 Proposition 1903:22, s. 9.
33 Proposition 1903:22, s. 10.
34 SFS 1904:15, Kap. 1, § 3.
35 Strömholm (2001) s. 27.
36 Proposition 1919:3, s. 24 f.
37 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 1.
38 Proposition 1919:3.
39 Första lagutskottets utlåtande, Nr.10, 1919; Första Kammarens motion Nr. 101 

& 107, 1919; Andra kammarens motion Nr. 265, 266 & 267, 1919.
40 Riksdagens utlåtande Nr.76, 1919.
41 SFS 1919:381, § 3.
42 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 148.
43 SFS 1919:381, § 16.



358 noter

44 Eberstein (1923) s. 142 ff; Strömholm (1975) passim.
45 Lögdberg (1957) s. 50 f.
46 Strömholm (1975) s. 291 ff.
47 Strömholm (1975) s. 289.
48 Lögdberg (1957) s. 28; Ask (1893) s. 2.
49 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 27.
50 Proposition 1919:3, s. 49.
51 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 9.
52 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 118.
53 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 199.
54 Proposition 1919:3, s. 47 f.
55 Lögdberg (1957) s. 28.
56 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 122.
57 Eberstein (1923) s. 96.
58 Strindberg (1879/1993) s. 98.
59 Strömholm (1975) s. 305.
60 Ihrfors (1926) s. 55.
61 Se bla. Eberstein (1923) s. 116 ff. & Ihrfors (1926) passim.
62 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 51.
63 Se Strömholm (1970) s. 9ff. för en utförlig diskussion kring verksbegreppets 

beskafenhet i allmänhet och dess funktion i 1960 årslagstiftning i synnerhet.
64 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 53.
65 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 198.
66 Ihrfors (1926) s. 26; ”Förslaget till lag angående eganderätt till skrift”, Svensk 

Bokhandelstidning, 23/9 1876, s. 146.
67 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 124.
68 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 27.
69 Första Kammarens motion Nr. 107, 1919. 
70 Andra kammarens motion Nr. 266, 1919, s. 11.
71 Andra kammarens motion Nr. 266, passim.
72 Norberg (1992) del II, s. 100; Andra kammarens protokoll Nr. 24, 1919, s. 25.
73 Andra kammarens protokoll Nr. 24, 1919, s. 38.
74 Andra kammarens protokoll Nr. 24, 1919, s. 38.
75 Andra kammarens protokoll Nr. 24, 1919, s. 32.
76 Andra kammarens protokoll Nr. 24, 1919, s. 18 f, min kursivering.
77 Andra kammarens protokoll Nr. 24, 1919, s. 49.
78 Tvåkammarriksdagen 1867-1970, del II, s. 21
79 Första kammarens motion Nr.107, 1919, s. 1.
80 Craig (2007) s. passim.
81 SFS 1919:381, § 1.



359noter

82 SFS 1919:381, § 2.
83 SFS 1919:383, passim.
84 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 186.
85 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 188.
86 von Konow (1941) s. 22 ff.
87 Bernkonventionen, Art. 3, 13 & 14; Förslag till lag om rätt till litterära och 

musikaliska verk (1914) s. 48.
88 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 72.
89 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 57.
90 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 72; Lögdberg 

(1957) s. 18 f.
91 SFS 1919:383, § 2; Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) 

s. 197.
92 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 191.
93 Lögdberg (1957) s. 17 ff & 216.
94 SFS 1919:381, § 8.
95 Lögdberg (1957) s. 97 ff.
96 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 72 ff.
97 Första Lagutskottets utlåtande, Nr.10, 1919, s. 8 ff.
98 Första Lagutskottets utlåtande, Nr.10, 1919, s. 2; Förslag till lag om rätt till lit-

terära och musikaliska verk (1914) s. 85.
99 Edelman (1973/1979) s. 50.
100 Edelman (1973/1979) s. 49, min översättning.
101 Edelman (1973/1979) s. 62.
102 Edelman (1973/1979) s. 63.
103 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 42.
104 Edelman (1973/1979) s. 54 f.
105 Furhammar (2003) s. 37 ff.; Ålander (1986) del I, s. 55.
106 Ålander (1986) del II, s. 34; Furhammar (2003), s. 103.
107 Lögdberg (1957) s. 6 f.
108 Furhammar (2003) s. 23 ff.
109 Sahlberg (1961) s. 190; Furhammar (2003) s. 34 ff.
110 Idestam-Almqvist (1959) s. 160 ff.
111 Jan Olsson (1990) s. 260 ff & passim.
112 Ålander (1986) del I, s. 52.
113 Florin (1997) s. 10.
114 Ålander (1986) del I, s. 56.
115 Ålander (1986) del II, s. 9.
116 Ålander (1986) del II, s. 26.
117 Ålander (1986) del II, s. 25 ff.



360 noter

118 Sahlberg (1961) s. 192; Furhammar (2003) s. 65 ff. 
119 Florin (2001) s. 7.
120 Florin (2001) s. 8.
121 Werner (1991) s. 15; Florin (2001) s. 9.
122 Liljedahl (1975) s. 250.
123 Florin (1997) s. 186.
124 Liljedahl (1975) s. 260 ff.
125 Idestam-Almqvist (1959) s. 605.
126 Liljedahl (1975) s. 251 f; Lagercrantz (1995) s. 9 ff.
127 Lalander (1995) s. 3.
128 Florin (1997) s. 32.
129 Nordlund (2005) s. 70 ff.
130 Idestam-Almqvist (1959) s. 325.
131 Sahlberg (1961) s. 192; Liljedahl (1975) s. 264.
132 Sahlberg (1961) s. 192.
133 Werner (1979) s. 22; Idestam-Almqvist (1959) s. 517.
134 Ålander (1986) del II, s. 156 & 203.
135 Idestam-Almqvist (1959) s. 608.
136 Werner (1991) s. 145.
137 Brev från Karl Otto Bonnier till Selma Lagerlöf den 30/11 1920; Liljedahl (1975) 

s. 264.
138 Werner (1991) s. 154.
139 Werner (1979) s. 34; Waldekranz (1986) s. 516.
140 Werner (1979) s. 108 ff.
141 Werner (1979) s. 146; Werner (1991) s. 125.
142 Ålander (1986) del II, s. 156.
143 Werner (1991) s. 156 ff.; Ålander (1986) del II, s. 154.
144 Werner (1991) s. 154.
145 Werner (1991) s. 154; Ålander (1986) del II, s. 156.
146 Brev från Selma Lagerlöf till Karl Otto Bonnier den 5/3 1919 & 8/3 1919.
147 Ålander (1986) del II, s. 203; Furhammar (2003) s. 76; Brev från Karl Otto 

Bonnier till Selma Lagerlöf den 12/3 1919 & 5/1 1922.
148 Sahlberg (1961) s. 201.
149 Werner (1991) s. 162; Ålander (1986) del II, s. 203.
150 Ålander (1986) del II, s. 203; Werner (1991) s. 163.
151 Werner (1991) s. 176; Ålander (1986) del II, s. 202.
152 Werner (1991) s. 163.
153 Brev från Selma Lagerlöf till Mauritz Stiller den 25/5 1924, Lagerlöf, Brev, del 

II, s. 208.
154 Furhammar (2003), s. 86.



361noter

155 Ålander (1986) del II, s. 201; Waldekranz (1986) del I, s. 524.
156 Florin (1997) s. 186.
157 Werner (1991) s. 178.
158 Ålander (1986) del II, s. 201 ff.
159 Snickars (2001) s. 20.
160 Bolter & Grusin (2000) s. 62.
161 Bolter & Grusin (2000) s. 56.
162 Bolter & Grusin (2000) s. 45.
163 McLuhan (1964/1999) s. 302 ff.
164 McLuhan (1964/1999) s. 309.
165 Lury (1993) s. 102.
166 McLuhan (1964/1999) s. 303.
167 Lagerlöf (1891/2005) s. 187.
168 Lagerlöf (1891/2005) s.180.
169 För en mer utförlig analys av de episka och folkloristiska inslagen i Gösta Ber-

lings saga se Olsson-Buckner (1978) passim.
170 Stiller (1924) 00:02:00 & 03:01:27.
171 Segerberg (1999) s. 29.
172 Segerberg (1999) s. 132 ff.
173 Segerberg (1998) s. 113.
174 Segerberg (1999) s, 8.
175 Lagerlöf (1891/2005) s. 27.
176 Stiller (1924) 01:17:00.
177 Sohlmans musiklexikon (1975) del I, s. 27 f.
178 Åhlander (1986) del II, s. 205.
179 Stiller (1923) 00:03:38.
180 Stiller (1923) 00:04:04.
181 Werner (1991) s. 155.
182 Lagerlöf (1891/2005) s. 35.
183 Stiller (1924) 00:40:30.
184 Stiller (1924) 00:04:30.
185 Lagerlöf (1891/2005) s. 35.
186 Ahlström (1959) s. 17.
187 Lagerlöf (1891/2005) s. 56.
188 Lagerlöf (1891/2005) s. 5.
189 Lagerlöf (1891/2005) s. 8 f.
190 Lagerlöf (1891/2005) s. 203.
191 Stiller (1924) s. 00:20:26.
192 Åhlander (1986) del II, s. 203.
193 Åhlander (1986) del II, s. 202.



362 noter

194 Battersby (1989) s. 103.
195 Segerberg (1999) s. 137.
196 Gustafsson (2007) s. 56 ff & 86 ff.
197 Gustafsson (2007) s. 101 & 180.
198 Lagerlöf (1891/2005) s. 68; Åhlander (1986) del II, s. 203.
199 Ulf Olsson (2002) s. 57.
200 Lloyd (1999) passim; Tjeder (2003) passim.
201 Olsson (2002) s. 155.
202 Kelly (1998) s. 295.
203 Battersby (1989) s. 72 ff.
204 Kelly (1998) s. 294 f.
205 Edström (1985) s. 125.
206 Ahlström (1959) s. 26 ff.
207 Nordlund (2005) s. 83.
208 Nordlund (2005) s. 123.
209 Nordlund (2005) s. 125.
210 Nordlund (2005) s. 83.
211 Nyblom (2008) s. 16 ff.
212 Segerberg (1999) s. 117 f.; Ahlström (1959) s. 12.
213 Nordlund (2005) s. 354; Ahlström (1959) s. 16 ff.
214 Brev från Selma Lagerlöf till Karl Otto Bonnier den 13/3 1919 & 14/3 1919
215 Proposition 1919:3, s. 49.
216 Salokannel (1994) s. 62.
217 Brev från Selma Lagerlöf till Kaja Hansen den 28/5 1924, Lagerlöf, Brev, del II, 

s. 209.
218 Brev från Selma Lagerlöf till Karl Otto Bonnier den 3/8 1919.
219 Bernkonvention, Art. 14.
220 Lögdberg (1957) s. 15 ff.; SFS 1919:381, § 3.
221 SFS1877:28, Kap. 2, § 13 & passim.
222 SFS 1919:381, § 16.
223 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 122.
224 Eberstein (1923) s. 145.
225 SFS 1919:381, § 26.
226 Siffran grundar sig på Kungliga Myntabinettets beräkningar: http://www.

myntkabinettet.se/r%C3%A4knare.htm
227 Första Kammarens motion Nr. 107, 1919.
228 Cook (1990) s. 41.



363noter

noter till kapitel 6
1 Ang (1991) s. 3f.
2 Strömholm (2005) s. 660; SFS 1931:74. 
3 Seifarth (2007) s. 20.
4 Wirén (1986) s. 39.
5 Wirén (1986) s. 109.
6 Edin (2000) s. 16.
7 Wirén (1986) s. 106.
8 Wirén (1986) s. 13.
9 Wirén (1986) s. 280.
10 Wirén (1986) s. 161.
11 Hadenius (1998) s. 161 ff.
12 Hadenius (1998) s. 216.
13 Habermas (1962/2003) s. 169 ff.
14 Dahlgren (1995) s. 19.
15 Edin (2000) s. 23.
16 Habermas (1962/2003) s. xxviii.
17 Fornäs (1995) s. 89 f. & 219.
18 Calhoun (1992) s. 421 f.
19 Edin (2000) s. 23.
20 Andra kammarens protokoll Nr. 29, 1960, s. 120.
21 Ang (1991) passim & s. 165.
22 Lury (1993) s. 102.
23 Lury (1993) s. 121 ff.
24 Lury (1993) s. 129 ff.
25 Edin (2000) s. 66 f. & 101.
26 Huyssen (1988) passim & s. 62.
27 Lury (1993) s. 51.
28 Lury (1993) s. 138.
29 Dyer (1979) s. 172.
30 Dyer (1979) s. 172.
31 Coombes (1998) s. 94.
32 Coombes (1998) s. 94; se även Dyer (1979) s. 10.
33 Coombes (1998) s. 94; se även Dyer (1979) s. 19 ff.
34 Coombes (1998) s. 98.
35 Williams (1974/2003) s. 96 ff. 
36 Williams (1974/2003) s. 72.
37 McLuhan (1964/1999) s. 29.
38 Bolter & Grusin (2000) s. 184.
39 Williams (1974/2003) s. 68 ff.



364 noter

40 Ericson (2004) s. 415 ff.
41 SOU 1929:37, s. 20 f. 
42 Bernitz (1993) s. 18; SFS 1931:74, §§ 2 & 3, SOU 1929:37, s. 28 f.
43 SOU 1956:25, s. 9.
44 Ask (1893) s. 10.
45 Proposition 1960:17, s. 1. 
46 Zweigert & Kötz (1977/1998) s. 280 ff; Strömholm (2005) s. 654.
47 Strömholm (2005) s. 654.
48 Första kammarens protokoll Nr. 28, 1960, s. 91.
49 SOU 1956:25, s. 10 f.
50 Proposition 1960:17, s. 27 f. & 40.
51 Riksdagens skrivelse Nr. 406, 1960; Strömholm (2005) s. 662.
52 SFS 1960:729, kap. 9, § 63.
53 Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk (1914) s. 55.
54 SOU 1956:25, s. 59 f; Proposition 1960:17, s. 40; Bernitz m.fl., s. 18 f.
55 SOU 1956:25, s. 337 ff; SFS 1960:729, kap. 7, § 53.
56 Första kammarens protokoll Nr. 28, 1960, s. 95.
57 SFS 1960:729, kap. 2.
58 SFS 1960:729, kap. 3.
59 SFS 1960:729, kap. 3 §§ 31-38.
60 Strömholm (2005) s. 658.
61 SOU 1956:25, s. 64.
62 Strömholm (1975) s. 289 ff.
63 SOU 1929:37, s. 41.
64 SFS 1931:74 §§ 2-3 & 16; Lögdberg (1957) s. 28.
65 SFS 1960:729, § 3.
66 Bernkonventionen, Art. 6:1 bis.
67 SOU 1956:25, s. 32.
68 Strömholm (1975) s. 293.
69 Proposition 1960:17, s. 64.
70 SOU 1956:25, s. 113 ff, s. 266 ff & passim.
71 SOU 1956:25, s. 123. 
72 SOU 1956:25, s. 332.
73 Proposition 1960:17, s. 67 ff.
74 SOU 1956:25, s. 121.
75 SOU 1956:25, s. 122.
76 SFS 1960:729, § 51.
77 SOU 1956:25, s. 403.
78 SOU 1956:25, s. 67.
79 SOU 1956:25, s. 405.



365noter

80 SOU 1956:25, s. 406.
81 Proposition 1960:17, s. 276 f.
82 SOU 1956:25, s. 408 f.; Proposition 1960:17, s. 276.
83 Proposition 1960:17, s. 275.
84 SFS 1942:510; Proposition 1951:50.
85 Proposition 1942:363, s. 4 f. 
86 Proposition 1942:363, s. 9.
87 Proposition 1942:363, s. 7.
88 Proposition 1942:363, s. 9.
89 SOU 1956:25, s. 404.
90 SOU 1956:25, s. 404 & 409 f.
91 Proposition 1960:17, s. 274.
92 SOU 1956:25, s. 408.
93 Första Lagutskottets utlåtande Nr. 40, 1960, s. 82.
94 SOU 1956:25, s. 404; Proposition 1960:17, s. 275.
95 Proposition 1960:17, s. 278.
96 Strömholm (1975) s. 334.
97 Engdahl (2005); Granskningsnämnden för radio och TV, Beslut SB 467/05.
98 Första kammarens protokoll Nr. 28, 1960, s. 117 f.
99 SFS 1960:729, § 46.
100 SFS 1960:729, § 1, SOU 1956:25, s. 75.
101 SFS 1960:729, §§ 47 & 47; SOU 1956:25, s. 355 ff.
102 SOU 1956:25, s. 73 ff.
103 SOU 1956:25, s. 151 ff.
104 SFS 1960:729, § 48
105 SFS 1960:729, § 2; SOU 1956:25, s. 107.
106 SOU 1956:25, s. 101 ff.
107 SOU 1956:25, s. 235 ff. & passim.
108 SOU 1956:25, s. 378 ff. & passim.
109 Williams (1974/2003) s. 72.
110 SOU 1956:25, s. 186.
111 Fleischer (2005) s. 6.
112 SOU 1956:25, s. 186.
113 SOU 1956:25, s. 187 ff.
114 SFS 1960:729, §§ 11 & 12.
115 SOU 1956:25, s. 191.
116 Hemmungs Wirtén (2004) s. 61 ff.
117 Hemmungs Wirtén (2004) s. 64.
118 Hemmungs Wirtén (2004) s. 68 ff & 74.
119 Hemmungs Wirtén (2004) s. 58.



366 noter

120 Hemmungs Wirtén (2004) s. 66.
121 Hemmungs Wirtén (2004) s. 67.
122 Fleischer (2005) s. 15; Proposition. 2004/05: 110, s. 103 ff.
123 SOU 1956:25, s. 384.
124 Kristenson (2001).
125 Hadenius (1998) s. 212, 214 & 279.
126 Hadenius (1998) s. 215.
127 Hadenius (1998) s. 215.
128 Sjögren (1997) s. 242.
129 Hadenius (1998) s. 214.
130 Malgefors (1962) s. 13.
131 ”Torget: Tack snälla Hyland!”, s. 5; ”Torget: Samsänd ’Hörnan’ TV-Radio!”, s. 

5.
132 Hylands hörna, 1962-10-03, 00:01:00.
133 Hylands hörna, 1962-10-03, 00:01:30.
134 Hylands hörna, 1962-10-03, 00:05:10.
135 Hylands hörna, 1962-10-03, 00:05:55.
136 Hylands hörna, 1962-10-03, 00:07:25.
137 Hylands hörna, 1962-10-06, 00:00:10
138 Hylands hörna, 1962-11-14, 00:00:10 & 01:39:30.
139 Hylands hörna, 1962-11-14, 00:07:35.
140 Tiotusenkronorsfrågan, 1961-12-16, 00:00:10 & 00:59:00.
141 Malgefors (1962) s. 14 f.
142 Hylands hörna 1962-10-03, 00:52:00; Hylands hörna 1962-10-06, 00:00:50.
143 Borglund (1962).
144 Hylands hörna, 1962-10-06, 00:02:35.
145 Stråhle (1962) s. 8f.
146 Fasad, 1963-11-03, 00:00:50.
147 Fasad, 1963-11-03, 00:03:45; Kristenson (2001).
148 Fasad, 1963-11-03, 00:13:43.
149 Ulvestam (1963) s. 3.
150 ”’Fasad’ – Ett program med mening”, s. 30 f.
151 Segment, 1963-11-10, 00:23:30 & 00:35:30.
152 Fasad, 1963-11-03, 00:30:55.
153 Fasad, 1963-11-03, 00:19:20 & 00:22:10.
154 Fasad, 1963-11-03, 00:27:30.
155 Fasad, 1963-11-03, 00:29:00.
156 Ulvestam (1963) s. 3.
157 Fasad, 1963-11-03, 00:16:30.
158 Segment, 1963-11-10, 00:04:00.



367noter

159 Fundament, 1963-12-08, 00:28:10.
160 Kristenson (2001).
161 Amnestål (1963).
162 ”Skägg i folkstorm”, s. 12 f.
163 ”Skägg i folkstorm”, s. 12 f.
164 Kristerson (2001).
165 ”Skägg i folkstorm”, s. 12 f.
166 Hadenius (1998) s. 215; Kristerson (2001).
167 ”Skägg i folkstorm”, s. 12 f.
168 Kristerson (2001).
169 Sjögren (1997) s. 216; Ericson (2004) s. 339.
170 Ericson (2004) s. 415 ff.
171 Amneståhl (1963).
172 ”Humorn i ’Fasad’ var allt för sjuk”.
173 Kristerson (2001).
174 Lång (1963) s. 3.
175 Modul, 1963-11-17, 00:.35:00
176 Lång (1963) s. 3; Modul, 1963-11-17, 00: 44:15.
177 Modul, 1963-11-17, 00:36:25.
178 Relief, 1963-12-01, 00:13:00.
179 Schulman (1962) s. 6.
180 Malgefors (1962) s. 13.
181 Malgefors (1962) s. 68.
182 Modul 1963-11-17, 00:00:30; Relief 1963-12-01, 00:24:00.
183 Sjögren (1997) s. 216 ff & 274.
184 Hylands hörna, 1962-11-03, 00:08:50.
185 Ericsson (1962) s 12.
186 Bolter & Grusin (2000) s. 21 ff.
187 Bolter & Grusin (2000) s. 31 ff.
188 Andra kammarens motion Nr. 662, 1960. 
189 Andra kammarens protokoll Nr. 29, 1960.
190 Andra kammarens protokoll Nr. 2, s. 15.
191 Andra kammarens protokoll Nr. 2, s. 14.
192 Andra kammarens motion Nr. 662, 1960, s. 6.
193 Norberg (1992) del I, s. 321.
194 Andra kammarens protokoll Nr. 2, 1960, s. 16.
195 Andra kammarens protokoll Nr. 2, s. 15 f; Andra kammarens protokoll Nr. 29, 

1960, s. 127.
196 Andra kammarens motion Nr. 662, 1960, s. 7f.
197 Andra kammarens protokoll Nr. 2, 1960, s. 16.



368 noter

198 Andra kammarens protokoll Nr. 29, 1960, s. 125.
199 Första kammarens protokoll, Nr. 28, 1960, s. 92; Andra kammarens protokoll, 

Nr. 29, 1960, s. 125 ff & 175.
200 Foucault (1969/2008) s. 99.
201 Foucault (1969/2008) s. 99.
202 Andra kammarens motion Nr. 2, 1960, s. 14.
203 Strömholm (1975) s. 290.

noter till kapitel 7
1 Kushner (1993) s. 149 f.
2 Bernitz (1993) s. 19 f.
3 Se tex. SFS 1973:362, §§ 45; SFS 1976:192, §§ 45, 47; SFS 1982:284, § 57; SFS 

1986:367; SFS 1989:396; SFS 1992:1687; SFS 1993:1007.
4 Fleischer (2005) s. 13 f.
5 SFS 1989:396, § 11.
6 SFS 1992:1687.
7 Proposition 2004/05:110, s. 1 ff; SFS 2005:359.
8 SFS 2005:359, §§ 52 d & 52 e.
9 SFS 2005:359, § 12.
10 Debatten är allt för omfattande för att sammanfattas här, men för en överblick 

över argumentationen se t.ex. Lindmark (2004) del I & II.
11 Andra kammarens protokoll Nr. 2, 1960, s. 16. 
12 Hemmungs Wirtén (2006) s. 14.
13 Söderberg (2008) s. 13.
14 Hemmungs Wirtén (2006) s. 17.
15 Boyle (1996) s. 54 ff.; Rose (1993) Passim.
16 Rose (1993) s. 142.
17 Boyle (1996) s. x.
18 Boyle (1996) s. 177.
19 Boyle (1996) s. 143.
20 Beckman (2001) s. 125 f; Lury (1993) passim; Coombes (1998) passim.
21 Foucault (1969/2008) s. 99.
22 Ricketson & Ginsburg (2006) s. 6. 
23 Craig (2007) s. 232
24 Boyle (1996) s. 42.
25 Proposition 2004/2005:110, s. 44.


