
Lunds universitet  STVM01 
Statsvetenskapliga institutionen  VT11 
  Handledare: Jakob Gustavsson 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kulturtidskrifters	  vara	  eller	  inte	  vara	  
En	  studie	  av	  Nya	  villkor	  för	  statligt	  stöd	  till	  
kulturtidskrifter	  samt	  dess	  remissvar	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ida-‐Matilda	  Öiulfstad	  

	  



 

 

Abstract	  

Det	  statliga	  kulturstödet	  har	  stor	  betydelse	  för	  kultursektorn.	  Sedan	  slutet	  på	  
1960-‐talet	   har	   det	   funnits	   ett	   statligt	   kulturtidskriftsstöd.	   2009	   utarbetade	  
Kulturdepartementet	   en	   promemoria	   specifikt	   rörande	   kulturtidskriftstöd	  
Nya	   villkor	   för	   statligt	   stöd	   till	   kulturtidskrifter	   (Ku2009/2215/KV),	   en	  
promemoria	  som	  i	  huvudsak	   innebar	  ett	   teknikneutralt	  kulturtidskriftsstöd,	  
borttagande	   av	   förlusttäckningskravet	   och	   en	   ny	   definition	   för	   vilka	  
kulturtidskrifter	   som	   skulle	   kunna	   komma	   ifråga	   för	   statligt	  
kulturtidskriftsstöd.	  Promemorian	   lämnades	   i	   sin	   tur	  på	   remiss	   till	   berörda	  
instanser.	  Det	  är	  denna	  promemoria	  och	  remissinstansernas	  yttranden	  som	  
ligger	  till	  grund	  för	  studien.	  Uppsatsen	  utgår	  ifrån	  Geir	  Vestheims	  tankar	  om	  
att	   all	   kulturpolitik	   är	   instrumentell.	   Det	   är	   hur	   promemorian	   och	  
remissinstanserna	  argumenterar	   för	  promemorians	   föreslagna	  definition	  av	  
vad	   som	   avses	   en	   kulturtidskrift	   utifrån	   estetiskt	   och	   bildande	  
instrumentallitet,	   ekonomisk	   instrumentallitet,	   social	   instrumentallitet	   och	  
politiskt	   mobiliserande	   instrumentallitet	   som	   är	   i	   fokus	   i	   uppsatsen.	   Den	  
motsättning	  som	  uppstår	  mellan	  promemorian	  och	  flertalet	  remissinstanser	  
handlar	   till	   stor	   del	   å	   ena	   sidan	   om	   strävan	   efter	   konstens	   frihet	   å	   andra	  
sidan	   om	   en	   tydligare	   kulturpolitisk	   styrning.	   Diskussionen handlar om 
kultursyn och det växer i materialet fram två olika syner på kultur. Vilka i sin tur 
berör kulturtidskriftens roll i samhället - ska de kulturtidskrifter som uppbär 
statligt stöd få vara samhällsdebatterande. 
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1 Inledning	  	  

Den offentliga kulturpolitiken stöttar genom ekonomiska bidrag produktion 
och förmedling av konst och kultur. De flesta kulturinstitutioner är i sin tur 
ofta beroende av ett statligt kulturstöd. Museum, teatrar, fria dans- och 
musikgrupper, litteratur och kulturtidskrifter vars verksamhet inte är 
ekonomiskt bärande får varje år bidrag från staten för att kunna genomföra 
sin verksamhet, hålla hög kvalitet och subventionera biljettpriser. Staten går 
in och korrigerar en marknad som enligt vissa bör korrigera sig själv – det 
som inte är gångbart på marknaden bör inte heller stödjas på annat sätt. 
Dagens kulturpolitik utgår dock ifrån att viss kultur, trots att den inte är 
ekonomiskt bärande i sig själv är eftersträvansvärd och därför värd statligt 
stöd. Det är därför intressant att undersöka hur staten legitimerar sin 
kulturpolitiska strategi och inriktning, men kanske främst hur de 
argumenterar för kulturstödet – varför och vilken kultur och konst som bör 
stöttas med statliga medel, speciellt i tider av ekonomisk nedskärning.  
Därför är det viktigt att de kulturpolitiska besluten grundar sig på adekvata 
analyser som överensstämmer med den samtida samhällsutvecklingen. 
Därav regeringens beslut att 2007 bemyndiga ”(…) statsrådet Lena 
Adelsohn Liljeroth att tillkalla en kommitté med uppdrag att se över 
kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer (…)” (Dir.2007:99, s.1). 
Uppdraget redovisades den 31 december 2008 och i februari 2009 lades ett 
betänkande av kulturpolitiken fram i tre delar, Betänkande av 
Kulturutredningen (SOU 2009:16). Betänkandet lämnades sedan på remiss 
och i september 2009 lade den borgerliga regeringen fram en ny 
kulturproposition Tid för kultur (prop. 2009/10:3), där de tagit hänsyn till 
remissvaren. Propositionen som betonade ”kulturens egenvärde, men också 
kulturens och kreativitetens betydelse för andra samhällsområden” 
(Ku09.022, s.1) och som i huvudsak innebar att ”de kulturpolitiska målen 
förnyas och statens stöd till kulturverksamhet på regional nivå förändras” 
(Ku09.022, s.1) väckte debatt i media. Det fanns ett behov av att förändra 
1974 års kulturproposition och de nya kulturpolitiska målen från 2003 för 
att bättre anpassa kulturpolitiken efter dagens samhälle. Men vad 
förändringen skulle innebära och hur den skulle genomföras rådde det 
delade meningar om.  

Att propositionen väckte debatt i media och bland berörda instanser 
är i sig inte konstigt då konst och kultur i Sverige till stor del finansieras av 
statliga medel. Eventuella omprioriteringar från statens sida får därmed stora 
konsekvenser för kultursektorn. Statens kulturråd som ansvarar för att 
”fördela statligt stöd till konst- och kulturområdena: teater, dans, musik, 
litteratur, kulturtidskrifter och folkbibliotek samt konst, museer och 
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utställningar” (Kulturrådet 1), delar på uppdrag av staten, varje år ut 
miljoner kronor i statligt stöd till kultur.  

Den 16 december 2009 röstades delar av propositionen Tid för 
kultur (prop. 2009/10:3) igenom av riksdagen, dock inte den del som rörde 
kulturtidskriftsstödet (Regeringskansliet 1). Kulturdepartementet utarbetade 
därför en ny promemoria specifikt rörande stöd till kulturtidskrifter, en 
promemoria som innebar en modifiering av villkoren för statligt stöd till 
kulturtidskrifter. Promemorian Nya villkor för statligt stöd till 
kulturtidskrifter (Ku2009/2215/KV) gick i sin tur på remiss till berörda 
instanser och den 1 juli 2010 fattade riksdagen beslut om en ny Förordning 
om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser 
(SFS 2010:1058). Förordningen innebar att de förändringar av stöd till 
litteratur och kulturtidskrifter som aviserats i Tid för kultur (prop. 
2009/10:3) genomfördes. Förordningen som huvudsakligen innebar att 
kulturtidskrifter inte längre behövde gå med förlust för att komma ifråga för 
stöd, att stödet blev teknikneutralt, alltså inte kopplat till någon särskild 
distributionsform och en omformulering av begreppet kulturtidskrift trädde i 
kraft den 15 augusti 2010 (SFS 2010:1058). Promemorian väckte i sin tur 
uppmärksamhet i media och den del som rörde den nya definition av vilka 
kulturtidskrifter som skulle kunna komma ifråga för statligt stöd kritiserades 
hårt.  

Det är hur promemorian Nya villkor för statligt stöd till kulturtidskrifter 
(Ku2009/2215/KV) och dess remissvar argumenterar kring ett förtydligande 
av begreppet kulturtidskrift som är i fokus i uppsatsen. De bakomliggande 
motiven till varför staten väljer att stötta kultur, i detta fall kulturtidskrifter, 
är relevant att undersöka då det uppstår konflikter när staten går in och 
korrigerar en marknad som ska verka på egna villkor, samtidigt som staten 
bör se till att den kvalitativa och ofta smala litteraturen får möjlighet att nå 
medborgarna. Detta leder till diskussionen om vem som har makt att 
definiera begreppet kulturtidskrift. Diskussionen handlar därför till stor del 
om kulturtidskriftens roll i samhället, något som i teoridelen kopplas 
samman med Geir Vestheims tankar om att all kulturpolitik är instrumentell, 
har olika instrumentella motiv (Vestheim 2009). Den grundläggande 
konflikten ligger, såväl för staten som för kulturtidskrifterna, i spänningen 
mellan ett kulturellt och ett ekonomisk kapital och ansvar. 

1.1 Syfte	  och	  frågeställning	  

Mitt syfte med uppsatsen är att göra en kvalitativ textanalys av 
promemorians Nya villkor för statligt stöd till kulturtidskrifter 
(Ku2009/2215/KV) och de berörda remissinstansernas inställning och 
argumentation kring omformuleringen, ett förtydligande av begreppet 
kulturtidskrift. Uppsatsen kommer först att undersöka vilka idéer 
promemorian Nya villkor för statligt stöd till kulturtidskrifter 
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(Ku2009/2215/KV) och remissvaren bygger på, alltså vilka idéer de baserar 
sina argument på. Huvudfokus är på omformuleringen av vad en 
kulturtidskrift är – alltså vilka tidskrifter som kan komma ifråga för ett 
statligt kulturtidskriftstöd. Det är fokus på hur promemorian och 
remissinstanserna motiverar och argumenterar för sin ståndpunk i frågan, 
vilka argument som används och vilka idéer argumenten baseras på. Det är 
av intresse att försöka utläsa olika tankeskolor, vilka positioner det 
studerade materialet sluter sig till. Steg två är att undersöka vilka 
remissinstanser som stödjer en omformulering, ett förtydligande, av 
begreppet kulturtidskrift och vilka som är emot den föreslagna definitionen.  

Syftet är att med hjälp av Geir Vestheims fyra idealtyper för hur 
man instrumentellt kan legitimera kulturpolitiken och kulturstödets existens, 
försöka bena ut vilka idéer och argument som finns representerade i 
promemorian och remissvaren. Detta för att sedan undersöka vilka argument 
och idéer som också återkommer i Förordningen om statsbidrag till 
litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser (2010:1058). Syftet är 
alltså att undersöka om resultatet (förordningen) är en kompromiss av flera 
olika idéer eller om en viss idé eller argument kommit vinnande ur ”striden” 
om vad som avses en kulturtidskrift. Det är av intresse att undersöka om 
något argument eller någon idé förekommer extra frekvent, är extra 
framträdande i promemorian och remissyttrandena. Det är även av intresse 
att undersöka om och i så fall vilka remissinstanser som fått gehör för sina 
åsikter och sin kritik och därmed också påverkat den slutgiltiga 
förordningen. Detta föranleder en diskussion om makt, huruvida det går att 
utläsa någon form av maktförskjutning. Har remissyttrandena haft någon 
betydelse för utfallet, vilket i sin tur leder till frågan om kulturpolitiken, i 
detta fall syftet med kulturstödet och därmed också kulturtidskriftens roll i 
samhället, sker i opposition till kulturlivet. Detta säger något om vem som 
har makt att definiera begreppet kulturtidskrift, är det staten eller 
kulturinstitutionerna? Denna aspekt kommer dock enbart kortfattas att 
beröras i uppsatsen då ämnet i sig kanske snarare är en egen uppsats. De 
frågor uppsatsen däremot vill ha svar på är vilka argument och 
argumenttyper som finns representerade, tillika vilka idéer promemorian 
och remissvaren baserar sina argument på? Vilka remissinstanser är för eller 
emot promemorian? Vilka har fått gehör för sina åsikter i förordningen och 
vem har därmed makt att definiera begreppet kulturtidskrift? 

1.2 Metod	  

Jag avser att i uppsatsen göra en kvalitativ textanalys som går ut på att genom en 
noggrann analys av en text ta fram det relevanta ur dess helhet och den kontext 
texten ingår i (Esaiasson 2005:233). Den textanalysmetod som kommer att 
användas i studien är en allmän idé och ideologianalys, vars syfte och mål är att 
presentera en precis klarhet i det undersökta materialet (Bergstöm&Boreus 
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2005:156). Metoden är relevant för studien då syftet är att belysa de idéer och 
argument som förekommer i diskussionen kring förslaget om en ny definition av 
begreppet kulturtidskrift. Jag kommer att undersöka vilka idéer promemorian och 
remissvaren baserar sina argument på. Vilka idéer argumenten faller tillbaks på är 
i fokus och mitt syfte är att vidareutveckla detta genom att undersöka vilka 
remissinstanser som är för, respektive emot förslaget om ett förtydligande av 
begreppet kulturtidskrift. Slutligen kommer uppsatsen att undersöka förordningen 
för att se vem som har makt att definiera begreppet kulturtidskrift och därmed 
också stipulera vilka tidskrifter som kan komma ifråga för statligt stöd. Uppsatsen 
syftar till att undersöka om det finns stöd för regeringens promemoria bland 
remissinstanserna, de som faktiskt berörs av förslaget.  

Vid användandet av idéanalys som metod syftar man till att försöka 
rekonstruera de idéer som förekommer inom en speciell fråga eller debatt. Inom 
idéanalysen förekommer tre olika syften: förklarande, beskrivande och ytterligare 
ett som innefattar ett ställningstagande. Det är det andra syftet, det beskrivande 
som ligger till grund för denna studie. Den inriktning uppsatsen kommer att utgå 
ifrån är viljan att beskriva och analysera förekomsten av idéer i en diskussion som 
berör ett speciellt problemområde (Bergström&Boreus 2005:154ff). Den 
beskrivande analysen kommer att göras genom ett teoretiskt konstruerat 
analysinstrument. Det konstruerade analysverktyget skapar ett mönster som gör 
det lättare att analysera resultatet. Det finns två verktyg inom idéanalys som kan 
användas som operationaliseringsindikator för att studera ett forskningsproblem: 
idealtyper och dimensioner (Bergström&Boreus 2005:159). Jag kommer att 
använda mig av idealtyper1. 

Uppsatsens teori utgår ifrån forskaren Geir Vestheims tankar om att all 
kulturpolitik är instrumentell. Vesteims fyra typer av argument: kvalitetsargument 
(estetiskt och bildande instrumentallitet), ekonomiskt argument (ekonomisk 
instrumentallitet), argumentet om social utveckling och integration (social 
instrumentallitet) samt ett demokratiskt argument (politiskt mobiliserande 
instrument) fungerar som referensramar och analysverktyg för att sortera de idéer 
som argumenten baseras på. De fyra argumenten som i sin tur ger uttryck för fyra 
olika typer av instrumentallitet knyter väl an till den diskussion som ämnas 
undersökas, argumenten är relevanta för materialet. Utifrån Vesteims fyra 
argument söker jag efter idéer som bildar en viss kontinuitet, en tankekonstruktion 
som bildar en föreställning om verkligheten och som i sin tur genererar 
värderingar av företeelser som mynnar ut i en föreställning om hur man bör 
handla (Bergström&Boreus 2005:151). Syftet är att finna relevanta 
huvudargument.  

Uppsatsen kommer i analysdelen inte att utgå från någon specifik ideologi 
utan snarare leta efter idésystem och om möjligt utifrån idésystemen utläsa en 
ideologi (Bergström&Boreus 2005:160). En ideologi kan enligt statsvetaren 
Herbert Tingsten sägas innehålla tre element: 1) Grundläggande värdepremisser, 
hur man ser på rättvisa. 2) Verklighetsomdömen i en ideologis faktuella och 

                                                
1 Bergström&Boreus använder sig i Textens mening och makt av begreppet idealtyper. Jag har dock valt 
att i analysen istället använda mig av typ av instrumentallitet då Geir Vesthem använder dessa begrepp.     
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inbördes konsistenta påståenden om olika företeelser och förhållanden i samhället. 
3) Konkreta rekommendationer, handlingsförslag (Bergström&Boreus 2005:151).  

 Jag är intresserad av att undersöka om remissinstanserna 
(kulturinstitutionerna) och promemorian och förordningen (staten) representerar 
olika idésystem – olika kultursyner samt om diskussionen även internt innehåller 
olika idésystem.  

Material till uppsatsen består till största del av promemorian Nya villkor för 
statligt stöd till Kulturtidskrifter (Ku2009/2215/KV), remissvar och Förordningen 
för litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser (SFS 2010:1058).  

Sökning av övriga artiklar har främst gjorts genom Lunds Universitets egen 
databas för tidskrifter ELIN. Sökning av böcker har främst gjorts via Lunds 
universitets biblioteks sökmotor. De sökord som använts är ”kulturpolitik” och 
”kulturtidskrifter” då dessa begrepp känts relevanta för frågeställning och syfte. 
Regeringens hemsida (www.regeringen.se) har varit en ovärderlig källa när det 
gäller kulturpolitiska utredningar.    

1.3 Avgränsningar	  

Uppsatsen fokuserar enbart på promemorian Nya villkor för statligt stöd till 
Kulturtidskrifter (Ku2009/2215/KV), remissvaren och Förordningen för 
litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser (SFS 2010:1058). För att 
begränsa ämnet än mer kommer uppsatsen att främst fokusera på de avsnitt som 
berör omformuleringen av begreppet kulturtidskrift. Detta innefattar dock även 
hur promemorian motiverar sitt förslag och hur remissinstanserna argumenterar 
för sin ståndpunkt i frågan. Uppsatsen kommer enbart att beröra förslaget om 
teknikneutralitet och borttagandet av förlusttäckningskravet i de fall de appellerar 
och berör förslaget om en ny definition av begreppet kulturtidskrift.   

 Jag kommer inte heller att undersöka andra aktörer än promemorian, 
remissvaren och förordningen så som till exempel den debatt som fördes i 
dagstidningar och kulturtidskrifter rörande promemorian. Inte heller kommer jag 
att undersöka hur maktfältet ser ut mellan olika kulturtidskrifter och 
kulturinstitutioner. Uppsatsen kommer inte heller att beröra Statens kulturråds2 
arbete i någon större utsträckning. Det är Kulturrådet som delar ut 
kulturtidskriftsstöd men varken deras interna processer eller kriterier för 
bidragsgivningen kommer att beröras närmre. Kulturrådet ses i uppsatsen som en 
av flera remissinstanser, varken mer eller mindre.   

1.4 Definition	  av	  begrepp	  

1.4.1 Kultur 
                                                
2 Statens kulturråd kommer i fortsättningen i uppsatsen att refereras till som Kulturrådet. 
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Det är svårt att finna en universell betydelse och definition för ett begrepp 
med en så mångfasetterad natur som kultur. Kultur definieras olika beroende 
på kontext, politisk perspektiv och tidsepok. Ursprungligen betyder kultur 
att odla eller bearbeta något – ofta själen eller bakterier 
(Nationalencyklopedin 1). En forskare som försökt göra en översikt av 
kulturbegreppets mångtydighet är kulturantropologen Lars-Olof Åhlberg 
som i essän Om kulturbegreppet lyfter fram två huvudtyper: det traditionella 
kulturbegreppet och det antropologiska och sociologiska kulturbegreppet 
(Åhlberg 1995). Det traditionella kulturbegreppet som växte fram på 1700- 
och 1800-talet implicerar betydelsen ”konstarterna – och studiet av dem” – 
ett estetiskt kulturbegrepp som har en starkt värderande karaktär (Åhlberg 
1995, s.58). Den traditionella kultursynen är idag dock mer neutral än 
tidigare, då den även i viss mån knyter an till kulturella verksamheter 
omkring de primära konstarterna – litteratur, musik, film, teater, bildkonst 
och arkitektur (Åhlberg 1995, s.24). Det antropologiska och sociologiska 
kulturbegreppet ses däremot enligt Åhlberg som ett beskrivande 
kulturbegrepp och innefattar allt ”mänskligt beteende som inte är rent 
biologiskt betingat” (Åhlberg 1995, s.79). De flesta definitionerna av kultur 
är att betrakta som en sammanfattning av hypoteser eller teorier där 
kulturens funktioner förklaras. Ofta inrymmer kulturbegreppet 
kontroversiella ställningstaganden och även om en universell definition av 
kulturbegreppet är eftersträvansvärd är det ytterst svårt att enas om en 
gemensam definition då en specifik definition ofta refererar medvetet eller 
omedvetet till den kontext definitionsförsöket görs.  

1.4.2 Kulturpolitik 

Kulturpolitik som är ett av flera politikområden, kan studeras från olika 
ansatser och perspektiv. Ett lands kulturpolitiska mål och innehåll, politiska, 
sociala och ekonomiska processer och förändringsmekanismer är några av 
de ansatser och perspektiv man kan utgå ifrån. Kulturpolitik är enligt 
Nationalencyklopedin ”debatten om och beslutsprocessen kring offentliga 
insatser för att främja ett rikt kulturliv och att bevara och utveckla olika 
kulturmiljöer” (Nationalencyklopedin 1993, s.518). Nu gällande riktlinjer 
för den statliga kulturpolitiken fastställdes 2009 (prop. 2009/10:3)   

1.5 Tidigare	  forskning	  

Det finns tyvärr lite statvetenskaplig forskning som rör just det statliga 
kulturtidskriftsstödet. Det finns inte heller särskilt mycket statsvetenskaplig 
forskning om statligt kulturstöd, eller för den delen om kulturpolitik. Dock 
finns det massvis med statliga utredningar som rör kulturområdet, kulturstöd 
och kulturpolitik, detta ur alla tänkbara perspektiv.  
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Det finns dock relativt mycket kulturpolitisk forskning som inte är 
direkt statsvetenskaplig. Det finns kulturpolitisk forskning med inriktning på 
det statliga kulturstödet, där det ofta är fokus på hur mycket stöd som ska 
ges, till vem och hur stödet ska fördelas. Men även forskning kring länders 
makt- och organisationsstrukturer inom kultursektorn – hur kulturpolitiken 
är uppbyggd och hur stöd fördelas, administreras och kontrolleras av staten. 

I Borås finns Centrum för Kulturpolitisk forskning som bl. a. har 
som uppgift ”att initiera, genomföra och synliggöra forskning inom det 
kulturpolitiska området” (Högskolan i Borås 1). Centrum för Kulturpolitisk 
forskning ger även ut tidskriften: Nordisk kulturpolitisk forskning.  

En forskare som ofta medverkar i tidskriften är Dorte Skot-Hansen 
som är en av nordens ledande kulturpolitiska forskare vid Center for 
Kulturpolitiske studier i Köpenhamn. Skot-Hansen har forskat kring hur 
kulturpolitiken under 1900-talet legitimerat sin existens och inriktning. Hon 
har i Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik (2002) konstruerat 
en kulturpolitisk modell med tre rationaler – tre olika sätt för hur 
kulturpolitiken legitimerar sin existens. De tre rationalerna, den 
humanistiska, den sociologiska och den instrumentella ger uttryck för olika 
värdepremisser om kulturen och dess roll i samhället.  

En annan forskare som också är aktiv vid Centrum för Kulturpolitisk 
forskning i Borås är Jenny Johannisson. Hon disputerade 2006 med Det 
lokala möter världen: Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets 
Göteborg och har sedan dess varit aktiv i flertalet andra forskningsprojekt 
som rör kulturpolitik, bl.a. Förändringar i kulturpolitikens geografi (2010) 
som syftade till att belysa frågor som rör den regionaliseringsprocess som 
nu pågår i Sverige. 

Ett omfattande forskningsprojekt Nordisk kulturpolitik under 
förändring, på initiativ av Nordisk Kulturinstitut i Köpenhamn avslutades 
2003. Projektet engagerade ett stort antal forskare från olika länder 
(Nordiskt Kulturinstitut).  Resultatet sammanställdes i rapporten The Nordic 
Cultural Model (2003). Projektets huvudsakliga syfte var att analysera de 
kulturpolitiska förändringarna som skett i de nordiska länderna efter andra 
världskriget. Ländernas kulturpolitiska mål, finansierings- och 
förvaltningsformer, befolkningens kulturvanor och den nordiska 
kulturpolitikens roll i ett internationellt sammanhang studerades.  

Ytterligare en forskare som är tongivande i den kulturpolitiska 
forskningen är Sven Nilsson. Hans bok Kulturens nya vägar (2003) 
analyserar Sveriges kulturpolitiska historia från 1800-talet fram tills idag. 
Boken är en omfångsrik studie av mediernas, kulturlivets, 
kulturkonsumenternas och kulturpolitiskens utveckling. Den innehåller en 
grundlig genomgång av olika kulturområden, kulturpolitiska modeller och 
aktörer.   

Anders Frenander, FD i idé- och lärdomshistoria har skrivit Kulturen 
som kulturpolitikens stora problem. Diskussion om svensk kulturpolitik 
under 1900-talet (2005), där han utifrån de politiska partiernas 
kulturpolitiska program under 1900-talet tar sig an frågor som: Varför ser 
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svensk kulturpolitik ut som den gör? Varför handlar den om just de 
kulturyttringar och områden som den gör? Hade den kunnat utformas på 
något annat sätt? (Frenander 2005, s.11).   

Det finns även relativt mycket uppsatser, allt från B-uppsatser till D-
uppsatser som rör kulturpolitik. De flesta är skrivna vid institutionen för 
biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i Borås.  

1.6 Disposition	  

Uppsatsen är disponerad så att efter inledningsavsnittet kommer det först en 
bakgrundsdel som kort går igenom Sveriges kulturpolitik med fokus på 
kulturpolitiska mål och kulturtidskrifter. Efter det presenterar uppsatsens 
teori. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger dock på analysavsnittet. Slutligen en 
kort sammanfattning och referensavsnitt.    
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2 Teori	  

Staten stöttar genom ekonomiska bidrag produktion och förmedling av 
konst och kultur. De flesta kulturinstitutioner är ofta beroende av ett statligt 
kulturstöd. Men varför konst och kultur förtjänar offentliga medel råder det 
ofta delade uppfattningar om. De bakomliggande motiven till varför konst 
och kultur bör stöttas, förändras i takt med att vårt samhälle förändras, men 
olika motiv kan också existera parallellt. Kulturtidskriftsstödet är en del av 
det statliga kulturstödet som i sin tur är en del av kulturpolitiken. Det är av 
intresse att undersöka hur staten legitimerar kulturpolitiken och dess 
riktning, men kanske främst hur de argumenterar för kulturstödet – varför 
kultur bör stöttas med statliga medel. Det handlar om legitimitet och hur 
kulturpolitiken legitimerar sin existens. Enligt Geir Vestheim, norsk 
kulturpolitisk forskare är all kulturpolitik instrumentell (Vestheim 2009, 
s.56). Därav intresse att undersöka hur staten använder sig av 
kulturpolitiken som medel för att nå andra mål. Det är i sammanhanget även 
högst relevant att undersöka hur de som berörs av kulturpolitiken i sin tur 
försöker påverka den statliga kulturpolitiken. Genom att betrakta 
kulturtidskriftsstödet som ett politiskt instrument kan man få en uppfattning 
om på vilket sätt regeringen vill använda sig av kulturtidskriftsstödet i 
samhället. 

Uppsatsen kommer att utgå ifrån Geir Vesthemism teori om 
kulturpolitik. Geir Vestheim skriver i All kulturpolitik är instrumentell 
(2009) att all kulturpolitik är instrumentell och att tanken om en icke-
instrumentell kulturpolitik är politiskt ologiskt. Vestheim menar att all 
kulturpolitik har olika instrumentella motiv men att bland de som hävdar att 
man bör stötta kultur, i detta fall kulturtidskrifter, existerar det olika åsikter 
och motiv om varför och vilka kulturtidskrifter som bör stöttas (Vestheim 
2009, s.56).  

  
Vestheims	  utgångspunkter	  är	  att:	  
	  
All kulturpolitik är instrumentell i den mening att kulturen används som ett 
verktyg för att uppnå vissa mål – påverka medborgarna. 
	  
I ett kulturpolitiskt resonemang är det ologiskt att hävda att kultur har ett 
absolut egenvärde. Kulturen är enbart relativt autonom i förhållande till 
andra samhällsområden eftersom konst och kultur skapas och förmedlas i en 
historisk, ekonomisk och social kontext (Vestheim 2009, s.57). För att 
undvika statlig styrning av konst och kultur används ofta principen om 
armslängds avstånd – staten ska inte styra innehållet i konst och kultur, samt 
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att statliga bidrag ska fördelas av institutioner sammansatta av experter med 
ett förvaltningsmässigt avstånd till politikerna (Vestheim 2009, s. 57). 	  	  
	  
De motiveringar och argument som ofta används i diskussionen kring 
offentligt (statligt) stöd till kulturen kan enligt Vestheim formuleras i tre 
frågor: 1) Vilken slags typ av argument handlar det om? 2) Vem vänder sig 
argumenten primärt till? 3) Vilken form av instrumentallitet handlar det om? 
(Vestheim 2009, s. 57) 
	  
Typ av argument, målgrupp och instrumentallitet för offentligt stöd till 
konst och kultur: 
	  
Typ	  av	  argument	   Argumentets	  målgrupp	   Typ	  av	  

instrumentallitet	  
Stötta	  den	  ”goda”	  konsten	  
för	  konstens	  ”inre	  
värde(n)”	  

Den	  enskilda	  människan	  som	  
privatperson	  

Estetiskt	  och	  bildande	  
instrumentallitet	  

Stötta	  konst	  och	  kultur	  för	  
att	  skapa	  ekonomiskt	  
utveckling	  

Den	  enskilda	  människan	  som	  
ekonomiskt	  väsen	  

Ekonomisk	  
instrumentallitet	  

Stötta	  konst	  och	  kultur	  för	  
att	  skapa	  social	  utveckling	  
och	  integration	  

Den	  enskilda	  människan	  som	  
socialt	  väsen	  

Social	  
instrumentallitet	  

Stötta	  konst	  och	  kultur	  för	  
att	  bidra	  till	  upplysning	  
och	  samhällsengagemang	  

Den	  enskilde	  människan	  som	  
medborgare	  	  

Politiskt	  
mobiliserande	  
instrumentallitet	  

Tabell 1. Geir Vestheims teori om att all kulturpolitik är instrumentell. Egen översättning. 
	  

Kvalitetsargument 
Den första typen av argument går ut på att statens kulturpolitik främst bör 
stötta den ”goda” kulturen då den goda kulturen har ett objektivt ”inre 
värde”. Det ”inre värdet” befinner sig i konstverket, är objektivt och 
appellerar direkt till individen. Om individen kan ta till sig kulturen ger 
kulturen också per definition möjlighet till ett rikare och mer utvecklat liv 
(Vestheim 2009, s. 57). Detta genererar dock en elitisk syn på kultur då 
kulturen enbart appellerar till de personer som kan ta till sig den ”goda” 
kulturen (Vestheim 2009, s. 58). Det är statens uppgift att stödja den goda 
kulturen (smaken) och därför innebär i huvudsak estetisk och bildande 
instrumentallitet att statligt kulturstöd främst bör ges till professionell konst 
och kultur med hög kvalitet. De statliga kulturinstitutionerna, syftar till att 
förmedla dels kulturarvet, dels den ”goda kulturen”. Målet med 
kulturpolitiken är dels att försöka skapa bilding på individnivå, dels försöka 
uppnå en nationell identitet. Syftet är att bilda den enskilde individen 
(målgruppen) till att kunna tillgodogöra sig den ”goda kulturen” (Vestheim 
2009 s.58). 
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Det ekonomiska argumentet 
Det ekonomiska argumentet grundar sig i att staten bör stötta konst och 
kultur då konst och kultur i sin tur kan bidra till en social och ekonomisk 
utveckling. Ekonomisk instrumentallitet är ett sätt att använda kultur som ett 
ekonomiskt verktyg för att skapa social och ekonomisk tillväxt. Social 
utveckling, i detta fall nytänkande och kreativitet är ett medel för att nå 
ekonomisk lönsamhet och regional tillväxt. Kulturen syftar till att genom 
positiva sociala effekter generera arbetstillfällen, inte bara inom den egna 
samhällsektorn utan även inom andra samhällssektorer. Målgruppen är den 
enskilde individen som ekonomsikt väsen i egenskap av näringsidkare eller 
kulturkonsument (Vestheim 2009, s.59).  
 
Argumentet om social utveckling och integration 
Argumentet bygger på förväntade positiva sociala effekter av satsningen på 
konst och kultur. Det finns en tilltro till kulturens förmåga att minska social 
isolering, minska etniska och kulturella motsättningar, främja god hälsa, 
minska kriminalitet, ge medborgarna bättre självförtroende, främja 
integration mellan olika samhällsgrupper, öka trivseln bland medborgarna, 
generera ett mer varierat och meningsfullt liv och identifikation med sin 
hemort och region. Nyckelordet är integration, precis som inom andra 
politikområden. Det handlar om att integrera sociala grupper i en relativt 
homogen kulturtradition. Social instrumentallitet handlar om att använda 
kultur som ett socialt instrument för att nå social integration. En tanke väl 
förankrad i idén om välfärdssamhället. Fokus är på de sociala effekterna av 
kulturpolitiken. Det är inom social instrumentallitet inte fokus på 
finkulturen med hög kvalitet, inte heller görs några anspråk på ekonomisk 
lönsamhet – kulturpolitikens mål är social utveckling och integration. Det är 
individen som socialt väsen som är i fokus där eget skapande eller 
deltagande i kulturlivet är det eftersträvansvärda (Vestheim 2009, s. 60).  

	  
Det demokratiska argumentet 
Det demokratiska argumentet går ut på att staten bör stötta konst och kultur 
då konst och kultur upplyser, utbildar och hjälper medborgaren att ta del av 
demokratiska processer (Vestheim 2009, s. 61). Kulturen är ett medel för att 
skapa politiskt och moraliskt ansvarsfulla medborgare som känner ansvar 
för demokratin som samhällsideal. En förutsättning för detta är synen på 
kulturverksamhet som något berikande och utbildande, att kulturen bidrar 
till att öka människors samhällsengagemang. Vilket i förlängningen leder 
till individers delaktighet i den demokratiska processen. Målgruppen är den 
enskilde individen som samhällsmedborgare. Demokratisk instrumentallitet 
syftar särskilt till att nå exkluderade grupper. Kulturen blir politiskt 
mobiliserande genom att kulturpolitiken medvetet försöker medverka till att 
skapa demokratiska medborgare. Kulturpolitikens målsättning är i 
förlängningen att trygga demokratin. Demokratisk instrumentallitet syftar 
till att stödja kultur som bidrar till upplysning och samhällsengagemang 
Vestheim 2009, s. 62).  
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3 Bakgrund	  

3.1 Kulturpolitiska	  mål	  

Till grund för dagens kulturpolitik ligger de kulturpolitiska mål som 
riksdagen beslutade 1974, modifierade 1996 och slutligen omformulerade 
2009. De kulturpolitiska målen är nationella och styr den statliga 
kulturpolitiken. Ambitionen är att de nationella kulturpolitiska målen ska 
vara vägledande för all kulturverksamhet oberoende samhällssektor, samt 
inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting (Ku09.022, s.1).   

3.1.1 Kulturpolitiska mål 1974  

• Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och 
skapa reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. 

• Kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande 
aktivitet och främja kontakt mellan människor.  

• Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa 
verkningar inom kulturområdet.  

• Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och 
beslutsfunktioner inom kulturområdet.  

• Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till 
eftersatta gruppers erfarenheter och behov.  

• Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. 
• Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och 

levandegörs.  
• Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom 

kulturområdet över språk- och nationsgränserna (prop. 1974:28).  

3.1.2 Nationella	  kulturpolitiska	  mål	  1996	  	  

• Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda 
den. 

• Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 
kulturupplevelser samt till eget skapande. 

• Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och 
därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar. 

• Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden 
kraft i samhället. 

• Bevara och bruka kulturarvet. 
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• Främja bildningssträvandena. 
• Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom 

landet (prop. 1996/97:3).  

3.1.3 Nya nationella kulturpolitiska mål 2009  

”De kulturpolitiska målen är fundamentet för kulturpolitiken. Genom de nya 
målen (…) ges kulturen bättre förutsättningar att prägla 
samhällsutvecklingen och att med kraft möta framtidens möjligheter och 
utmaningar. Kulturens egenvärde och oberoende, medborgarperspektivet 
och kulturens roll i samhället betonas på ett tydligare sätt (…). Ett 
betydande steg är också att barns och ungas rätt till kultur slås fast” 
(Ku09.022, s.1)  
 
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 
utveckling.  
 
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:  

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att  
 utveckla sina skapande förmågor,  

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,  
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 
•  främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom 

kulturområdet,  
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur (prop. 

2009/10:3).  

3.2 Det	  statliga	  kulturtidskriftsstödet	  

Det statliga stödet till kulturtidskrifter infördes 1966 under ”Bidrag för 
särskilda kulturella ändamål” med dagspresstödet som förebild (prop. 
1971:47, s.3). Flertalet kulturtidskrifter arbetade då som nu under knappa 
ekonomiska omständigheter och då regeringen ansåg kulturtidskrifterna ha 
en stor betydelse för den allmänna kulturella, politiska och sociala debatten 
och därmed också för den demokratiska processen fann man ett statligt 
bidrag angeläget (prop. 1971:47, s.3). Bidragen gällde enligt dåvarande 
ecklesiastikdepartementet:  
	  

”Publikationer	  av	  hög	  kvalitet	  som	  med	  sitt	  huvudsakliga	  innehåll	  vänder	  
sig	   till	  en	  allmän	  publik	  med	  samhällsinformation,	  ekonomisk,	  social	  och	  
kulturell	   debatt	   eller	   som	   huvudsakligen	   ger	   utrymme	   för	   analys	   och	  



 

 14 

presentation	  inom	  de	  skilda	  konstarternas	  områden”	  (prop.	  1971:47,	  s.3).	  	  

3.2.1 1968	  års	  litteraturutredning	  

1968 tillsattes på regeringens initiativ en litteraturutredning som bl.a. 
utredde frågan om ett statligt kulturtidskriftsstöd. 1971 inrättades som en 
konsekvens av utredningen en specifik tidskriftsnämnd där ekonomiskt stöd 
till ideella tidskrifter samt kulturtidskrifter behandlades. För att begränsa 
antalet kulturtidskrifter som kunde komma att beröras av stödet definierade 
man enligt kungörelsen (1971:681) en kulturtidskrift som:  
	  

”en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän 
publik med samhällsinformation, ekonomisk, social eller kulturell debatt 
eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom de 
skilda konstarternas områden” (prop. 1971:47).  

	  
Utredningen konstaterade vidare att kulturtidskrifterna spelade en betydande 
roll för den demokratiska opinionsbildningen i landet då kulturtidskrifterna 
informerade, förde debatt och framförde kritik i politiska, sociala och 
kulturella frågor och diskussioner. Utredningen ansåg det vara av 
samhällsintresse att främja utgivning av kulturtidskrifter som saknade egen 
ekonomisk bärkraft. Stödet delades upp i grundbidrag, projektbidrag och 
bidrag för stödköp (prop. 1971:47). 1974 inrättades Statens kulturråd som 
distributör av stöd till kulturtidskrifter, en institution som än idag innehar 
samma funktion (Ku2009/2215/KV).   

3.2.2 1976 års Kulturtidskriftsutredning  

I maj 1976 tillsattes en Kulturtidskriftsutredning (U 1976:03) med 
uppdraget att göra en översyn av formerna för stöd till kulturtidskrifter inom 
kultursektorn. Utredningen lämnade i november 1976 till regeringen sitt 
betänkande Stöd till kulturtidskrifter (Ds JU 1976:16) som i sin tur låg till 
grund för en ny Proposition om stöd till kulturtidskrifter (prop. 1976/77:82). 
Kulturtidskrifternas betydelsefulla bevakning av olika kultur- och 
samhällsområden betonades. Kulturtidskriftsstödet syftade till att främja hög 
kvalitet och ett mångsidigt utbud av åsikter och behandlade ämnen. En 
kulturtidskrift avsågs enligt Förordning (1977:393) om statligt stöd till 
kulturtidskrifter:	  

	  
”en	   tidskrift	   som	   med	   sitt	   huvudsakliga	   innehåll	   vänder	   sig	   till	   en	  
allmän	  publik	  med	  samhällsinformation	  eller	  med	  ekonomisk,	  social	  
eller	   kulturell	   debatt	   eller	   som	   huvudsakligen	   ger	   utrymme	   för	  
analys	  och	  presentation	  inom	  de	  skilda	  konstarternas	  områden”.	  

	  
Stödet ändrades i samma veva till att enbart omfatta grundbidrag, samtidigt 
som en ökning av stödet genomfördes (SFS 1977:393).   
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3.2.3 Förordning om statligt stöd till kulturtidskrifter 

Förordningen (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter upphävdes 
1993 efter att under 1980-talet reviderats vid flertalet tillfällen. Särskilda 
insatser gällande marknadsföring, distribution och rådgivning, samt 
instiftandet av ett verksamhetsbidrag genomfördes (Ku2009/2215/KV, s.4). 
I förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter skärptes 
villkoren för vilka kulturtidskrifter som kunde beviljas stöd. ”Regeringen 
ville verka för tydliga prioriteringar när det gällde vilka kulturtidskrifter 
som i första hand borde få stöd och som en konsekvens av detta upphörde 
ekonomiskt stöd till vissa publikationer med ett huvudsakligt politiskt 
innehåll” (Ku2009/2215/KV, s.4). Som en konsekvens av detta minskade 
stödet som lämnades dels som produktionsstöd, dels som utvecklingsstöd 
(Ku2009/2215/KV, s.4). En kulturtidskrift avsågs enligt Förordningen om 
statligt stöd till kulturtidskrifter (1993:567): 
 

”Med kulturtidskrift avses en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll 
vänder sig till en allmän publik med samhällsinformation eller med ekonomisk, 
social eller kulturell debatt eller som huvudsakligen ger utrymme för analys 
och presentation inom de skilda konstarternas områden”. 

3.2.4 Litteraturen	  och	  läsandet	  

1996 bemyndigade regeringen en utredning med uppdrag att kartlägga 
situationen för boken och kulturtidskriften. Utredningen som inledde sitt 
arbete i januari 1997 antog namnet Boken och kulturtidskriften (SOU 
1997:14). Utredningen överlämnade i oktober 1997 sitt betänkande Boken i 
tiden (SOU 1997:141). Betänkandet låg till grund för propositionen 
Litteraturen och läsandet (1997/98:86). Riksdagen godkände under våren 
1998 regeringens förslag om ett utvidgat statligt stöd för utgivning och 
distribution av litteratur, inrättandet av ett nytt statligt stöd för läsfrämjande 
insatser, ett utvidgat statligt stöd till kulturtidskrifter och ett utökat stöd till 
bokhandeln (Ku/2215/KV, s.5). 

Kulturtidskriftsstödet innefattar sedan 1999 även ett 
prenumerationsstöd till folkbiblioteken och stöd till en 
kulturtidskriftskatalog på internet (Ku2009/2215/KV, s.4). År 2000 
förstärktes stödet med ett särskilt bidrag till kulturtidskrifter på de nationella 
minoritetsspråken. Från och med 2005 omfattar stödet även ett 
distributionsstöd i form av marknadsföring och kommissionsförsäljning. 
Sedan 2007 kan även nättidskrifter beviljas stöd, samt samma 
kulturtidskriftsdefinition som förut (Ku/2215/KV, s.5).  
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4  Analys 

Kulturstödet, i detta fall kulturtidskriftsstödet berör såväl politiska som 
kulturella instanser. Vilka i sin tur bygger på en rad olika ideologiska, 
ekonomiska, sociala och historiska kontexter och värderingar som får 
betydelse för hur man ställer sig i frågan om kulturstöd. Den grundläggande 
konflikten ligger, såväl för staten som för kulturtidskrifterna i spänningen 
mellan ett kulturellt och ett ekonomiskt ansvar och kapital. Därför handlar 
också diskussionen mycket om vilken roll kulturtidskriften bör ha i 
samhället. Tillika är det en fråga om vem som har makt att definiera vad 
som avses vara en kulturtidskrift som är berättigad till statligt stöd.  

Vesteim hävdar att all kulturpolitik är instrumentell – att det handlar 
om hur kulturpolitiken legitimerar sin existens och att konsten enbart är ett 
medel för att nå ett annat mål – påverka medborgarna i den riktning 
kulturpolitiken önskar. Vestheim härleder fyra olika former av 
instrumentallitet: estetisk och bildande instrumentallitet (kvalitetsargument), 
ekonomisk instrumentallitet (ekonomiskt argument), social instrumentallitet 
(argumentet om social utveckling och integration) och politiskt 
mobiliserande instrumentallitet (det demokratiska argumentet). Utifrån 
dessa argument och syften går det att rättfärdiga respektive motsätta sig 
promemorians förslagna försnävning av begreppet kulturtidskrift. Jag 
kommer att utifrån Vestheims argument och typer av instrumentallitet att 
försöka härleda och fokusera på idéerna bakom argumenten och 
ställningstagande, då jag är intresserad av de idéer promemorian och 
remissinstansernas baserar sina åsikter på när de resonerar kring 
kulturtidskriftsstödet.   

Hur promemorian motiverar ett förtydligande av begreppet 
kulturtidskrift och hur remissinstanserna ställer sig i frågan har med deras 
syn på kultur att göra. Eftersom det redan råder konsensus bland berörda 
aktörer att kulturstöd bör finnas, gäller diskussionen istället vilka 
kulturtidskrifter som kan komma ifråga för stöd – syftet och intentionen 
med kulturtidskriftsstödet skiljer sig åt beroende på hur de ställer sig i 
frågan. Hur man ställer sig i frågan har även med vad man anser 
kulturtidskrifterna bör ägna sig åt – alltså vilken effekt man vill att de ska ha 
på medborgarna.  

4.1 Nya villkor för statligt stöd till 
kulturtidskrifter (Ku2009/2215/KV) 
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De nya villkoren innebär huvudsakligen att kulturtidskrifter inte längre 
behöver gå med förlust för att komma ifråga för stöd och att stödet blir 
teknikneutralt. För att inte alla kulturtidskrifter, som en konsekvens av detta, 
ska kunna söka kulturtidskriftsstöd föreslås ett förtydligande av begreppet 
kulturtidskrift (Ku2009/2215/KV, s.1).   
 

”Med kulturtidskrift avses tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder 
sig till en allmän publik med kulturdebatt i vid mening, eller som 
huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom kultur och 
konstarter” (Ku2009/2215/KV, s. 1).   

4.1.1 Kvalitetsargumentet  

Promemorian betonar vikten av ”(…) att främja (…) kvalitet i utgivningen 
(…)” (Ku2009/2215/KV, s.3). Kulturstödet bör alltså gå till kulturtidskrifter 
som håller hög kvalitet, vilket i sin tur implicerar ett kulturstöd vigt åt 
professionella aktörer. Genom att främja utgivning av hög kvalitet vill 
promemorian utifrån Vestheims tankar om instrumentallitet bilda den 
enskilda individen till att kunna tillgodogöra sig den ”goda kulturen”, och i 
förlängningen ge individen en möjlighet till ett rikare och mer utvecklat liv.  

”Den föreslagna definitionen innebär att fokus vid bidragsgivningen 
snarare bör ligga på tidskrifter som huvudsakligen innehåller kulturdebatt än 
t.ex. ekonomisk eller social debatt” (Ku2009/2215/KV, s.3). Detta indikerar 
precis som ovan att staten främst bör stötta den goda kulturen, men också att 
det är fokus på de traditionella konstformerna. Kulturtidskrifterna ska därför 
främst ägna sig åt analys av dessa, vilket i sin tur befäster tanken om att 
staten bör stötta den goda konsten då den goda konsten har ett gott objektivt 
”inre värde” oberoende sin kontext. Kulturtidskrifterna ska agera förmedlare 
av den ”goda kulturen”.   

Enligt promemorian utesluter den föreslagna definitionen ”inte att 
stöd kan lämnas till kulturtidskrifter som även ger utrymme för 
samhällsdebatt.  Samhällsinformation till allmänheten bör däremot vara ett 
ansvar för respektive myndighet eller organisation” (Ku2009/2215/KV, s.3). 
Promemorian klargör att de är öppna för att ge kulturstöd även till 
kulturtidskrifter som inte primärt ägnar sig åt kulturdebatt, men betonar att 
samhällsinformation inte hör hemma i kulturdebatten. Uttalandet baseras 
antagligen på idén om att kulturtidskrifterna inte bör vara politiska, 
kulturtidskrifterna bör fokusera på kvalitet, kulturdebatt och ge utrymme för 
analys och presentation inom kultur och konstarterna. Därav en snävare 
definition av begreppet kulturtidskrift. Estetisk och bildande 
instrumentallitet är i sig inte kontroversiellt – även om det inom denna typ 
av instrumentallitet finns en förskjutning mot det traditionella 
kulturbegreppet på bekostnad av ett mindre värderande och mer öppet 
kulturbegrepp.          
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4.1.2 Det ekonomiska argumentet 

Promemorians förslag på ett teknikneutralt stöd på bekostnad av en vidare 
definition av begreppet kulturtidskrift och därmed också dess innehåll 
motiveras bl.a. med att internet blivit en allt viktigare kanal för 
marknadsföring. Men även att ”teknikutvecklingen på flera områden har 
inneburit att många aktörer, både kommersiella och ideella, successivt 
kunnat sänka sina produktions- och distributionskostnader” 
(Ku2009/2215KV, s.1). Promemorian betonar att målet rimligtvis måste 
”(…) vara ett regelverk som bidrar till en positiv utveckling för utgivare och 
tidskrifter” (Ku2009/2215/KV). Det indikeras att promemorian värderar ett 
teknikneutralt stöd högt då nätbaserade tidskrifter via internet har tillgång 
till en allt viktigare marknadsföringskanal som kanske i längden kan bidra 
till att kulturtidskriften kan bli ekonomiskt bärande utan statligt stöd. Det 
betonas dock att staten har som uttalad ambition att öka stödet till olika 
kulturverksamheter men att kulturtidskrifter t.ex. bör kunna ha annan 
finansiering eller egen kommersiell bärkraft, därav förslaget med ett 
borttagande av förlusttäckningsbidraget. Promemorian baserar detta på ”att 
det inte finns någon given motsättning mellan kommersiell bärkraft och 
konstnärlig kvalitet eller frihet” (Ku2009/2215/KV, s. 2). Det är fokus på 
kvalitet, men det betonas att ekonomisk tillväxt är förenlig med kvalitet och 
frihet.  

4.1.3 Argumentet om social utveckling och integration 

Det teknikneutrala kulturtidskriftstödet med en snävare definition av 
begreppet kulturtidskrift som konsekvens motiveras bl.a. med att internet 
kan vara kunskapsbildande men också att ”möjligheterna till interaktion har 
ökat och t.ex. sociala medier och digitala nätverk har blivit allt viktigare 
som kommunikationsarenor (…)” (Ku2009/2215/KV, s. 1). Genom att 
instifta ett teknikneutralt stöd vill promemorian få fler nätbaserade 
tidskrifter att söka stödet och därmed integrerar nya grupper och i längden 
nå en positiv social utveckling i samhället. Tanken om nya bidragstagare är 
närvarande – att verka för förnyelse samt öppna upp för nya mottagare är 
”en kulturpolitisk ambition” (Ku2009/2215/KV, s.2). ”Genom förändringar 
av stödet till kulturtidskrifter öppnas möjligheter för kulturtidskrifter som 
hittills inte kunnat komma ifråga för stöd att ansöka om bidrag” 
(Ku2009/2215/KV, s.3). Detta appellerar i sin tur på att försöka integrera 
nya grupper i samhället – deltagande i kulturlivet och eget skapande är 
nyckelord inom social instrumentallitet. Det är inte fokus på finkultur eller 
ekonomisk tillväxt utan enbart social utveckling och integration. Främja 
mångfald och sprida kulturtidskrifterna över landet – över internet, för att 
skapa en nationell enighet. Promemorian skriver att ”det är en viktig 
kulturpolitisk uppgift att värna en mångfald i utbudet av kulturtidskrifter” 
(Ku2009/2215/KV, s.2).  
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4.1.4 Det demokratiska argumentet 

För att motivera beslutet om teknikneutralitet och ett borttagande av 
förlusttäckningskravet kontra ett förtydligande av definitionen 
kulturtidskrift använder sig promemorian ibland av argument som appellerar 
till politiskt mobiliserande instrumentallitet, då det ”på internet skapas nya 
offentliga arenor som (…) vidgar det offentliga samtalet, samhällsdebatten 
och kunskapsbildningen”(Ku2009/2215/KV, s. 1). Detta faller väl samman 
med det demokratiska argumentet som menar att staten bör stötta kultur då 
kultur upplyser, utbildar och hjälper medborgarna att ta del av demokratiska 
processer. Kulturen är ett medel för att skapa politiskt och moraliskt 
ansvarsfulla medborgare. Vilket kan åstadkommas genom ett ökat antal 
arenor (kulturtidskrifter) på internet.   

4.2 Remissvaren 

Remissinstanserna representerar olika delar av kultursektorn. Vissa av 
instanserna är direkt knutna till staten och är direkt underordnade olika 
departement, andra är institutioner som fördelar statligt stöd utan att för den 
delen vara knutna till staten annat än via direktiv eller riktlinjer och 
ytterligare andra remissinstanser är betydande organisationer och föreningar 
inom kultursektorn som representerar kulturutövarna.    

4.2.1 Kvalitetsargumentet 

 
Flertalet remissinstanser fokuserar och argumenterar för sin ståndpunkt via 
estetisk och bildande instrumentallitet då de betonar vikten av att stödet 
först och främst bör fördelas baserat på en kvalitetsbedömning. De menar att 
kvalitet bör vara det primära kriteriet för att tilldelas kulturtidskriftsstöd. 
Konstnärsnämnden som i sitt remissyttrande är positiv till den snävare 
definitionen understryker vikten av att stödet fördelas ”baserat på en 
kvalitetsbedömning” (Konstnärsnämnden 2010-02-08). Likaså utgår 
Kulturrådet från att de vid ”en behandling av ansökningarna även 
fortsättningsvis ska göra en samlad bedömning av en kulturtidskrifts (…) 
kvalitet (…)” (Kulturrådet 2010-02-08). Men argumentet används även som 
kritik mot en snävare definition av begreppet kulturtidskrift. Föreningen 
Bang poängterar att ”kriterier av typen kvalitet, unikt material, originalitet, 
fördjupning och tesdrivande röst bättre skulle gynna en positiv utveckling 
av kulturtidskriftsstödet och skapa naturliga gränser för vilka som skulle 
kunna komma få stöd. Det skulle sätta bättre gränser för vilka som skulle 
kunna få stöd, än att ändra definitionen av kulturtidskrift. ” (Föreningen 
Bang 2010-02-08). Det är dock relativt få av remissinstanserna som i direkt 
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mening använder sig av kvalitetsargumentet för att motivera sin ståndpunkt 
i frågan om ett förtydligande av begreppet kulturtidskrift. Snarare är det så 
att de flesta remissinstanser förutsätter att det trots den snävare definitionen 
av begreppet kulturtidskrift fortfarande är kvalitet som ytterst styr vilka 
tidskrifter som kan komma ifråga för statligt stöd.       

4.2.2 Det ekonomiska argumentet 

Sveriges Tidskrifter skriver i sitt remissvar att kulturtidskrifterna är av stor 
betydelse inte bara för den demokratiska debatten utan även som en 
bidragande faktor till att ”fördjupa och utveckla företag, organisationer, 
samhälle och individer” (Sveriges Tidskrifter). Vilket appellerar till 
ekonomisk instrumentallitet – kulturtidskrifterna ska utvecklas och i 
längden generera ekonomisk tillväxt. De flesta remissinstanser är positiva 
till att förlusttäckningskravet försvinner. Det finns en önskan att 
borttagandet av förlusttäckningskravet kommer att leda till att göra det 
enklare för ett stort antal kulturtidskrifter att kunna utvecklas på ett positivt 
sätt. Vilket i sin tur kan tolkas som en önskan om en ekonomisk tillväxt. 
Överlag är det få remissinstanser som använder sig av ekonomisk 
instrumentallitet för att motivera sin ståndpunkt. Kulturtidskrifterna har 
därmed enligt remissinstanserna inte ekonomisk tillväxt som syfte.   

4.2.3 Argumentet om social utveckling och integration 

Presstödsnämnden skriver i sitt remissvar att ”regeringen bör följa upp vilka 
konsekvenser de nya bestämmelserna får, inte minst ur ett 
mångfaldsperspektiv” (Presstödsnämnden 2010-02-08). Detta baserar på 
idén om att kultur ska stöttas då den minskar social isolering, men också 
främja mångfald och integrera olika grupper i samhället. Kulturrådet är 
positiv till förslaget om teknikneutralitet och borttagandet av 
förlusttäckningskravet då ” (…) nya mottagare ges möjlighet att söka stödet 
(…) då det ger ökade förutsättningar för en mångfald och bredd i utbudet 
(…)” (Kulturrådet 2010-02-08). Kulturrådet hänvisar till de kulturpolitiska 
målen och understryker ”vikten av att främja en mångfald av åsikter och 
ämnen i utbudet av kulturtidskrifter och önskar peka på det statliga stödets 
centrala roll för att bidra till att möjliggöra en sådan mångfald” (Kulturrådet 
2010-02-08). Kulturrådet fortsätter med att mångfald måste främjas och ”att 
många typer av konst och litteratur inte låter sig förstås utan sin specifika 
kontext. (…) Samtidskonsten kan inte begripas utan att man begriper något 
om samtiden. Det faktum att viss konst i någon mening är politisk utgör 
också i sig ett argument mot den föreslagna definitionsändringen” 
(Kulturrådet 2010-02-08). Författarförbundet skriver vidare att ”det är 
viktigt för den breda debatten att allmänheten informeras om aktuella frågor 
och det kan för vissa människor vara naturligare att ta del av aktuella frågor 
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genom en tidskrift än genom en myndighets webbsida (eller motsvarande)” 
(Författarförbundet 2010-02-08). Detta implicerar utifrån social 
instrumentallitet en önskan om att kulturtidskrifter ska generera positiva 
sociala effekter – integrera olika sociala grupper i samhället och genom att 
på ett naturligt sätt förmedla och informera medborgarna om aktuella 
händelser nå social utveckling.   

4.2.4 Det demokratiska argumentet 

De flesta av remissinstanserna använder sig av och motiverar sitt 
ställningstagande (ofta negativa) med hjälp av det demokratiska argumentet. 
Konstnärsnämnden (som dock är positiva till den föreslagna definitionen) 
understryker i sitt remissvar ”vikten av att det är Kulturrådet som beslutar 
närmare föreskrifter för uttolkning av förordningen” (Konstnärsnämnden 
2010-02-08). Detta implicerar att principen om armslängds avstånd måste 
prioriteras. Det är inte statens uppgift att styra innehållet i konst och kultur. 
Det är oberoende myndigheters uppgift att fördela kulturbidragen – i detta 
fall Kulturrådet. Fler instämmer i kritiken och i motsatts till vad 
promemorian hävdar, menar Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter ”att 
promemorians definition av begreppet kulturtidskrift riskerar att snäva in 
och göra stödet mer detaljstyrt än vad det är idag” (Föreningen för Sveriges 
kulturtidskrifter 2010-02-08). Även Sveriges författarfond är tveksamma 
”till att regeringen i den nya förordningen så detaljerat skall definiera en 
kulturtidskrift” (Sveriges författarfond 2010-02-08). Sveriges Tidskrifter går 
ytterligare ett steg då de anser att det i första hand är kulturtidskrifterna 
själva som bör definiera begreppet kulturtidskrift och därmed vilka som kan 
komma ifråga för statligt stöd (Sveriges Tidskrifter 2010-02-08). 
 Promemorians borttagande av samhällsinformation, ekonomisk och 
social debatt (Ku2009/2215/KV:6) ur kulturtidskriftsdefinitionen väcker 
kritik bland flertalet remissinstanser. Kulturrådet skriver att ”stödet för 
kulturtidskrifter har historiskt motiverats av kulturtidskrifternas stora 
betydelse för den allmänna debatten och därmed det demokratiska samtalet i 
landet. Portalparagrafen i de kulturpolitiska målen anger att kulturen ska 
vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund” (Kulturrådet 2010-02-08). Det demokratiska argumentet syftar till att 
engagera medborgarna i demokratiska processer och att ge medborgarna 
möjlighet att ta del av, men också medverka till att ett brett utbud av åsikter 
kanaliseras ut i samhället. Detta indikerar att promemorian gått ifrån äldre 
motiv till varför kulturstöd bör finnas. Syftet med stödet är inte längre det 
samma. Kulturrådet påpekar ytterligare ”att kulturtidskrifternas roll inom 
andra områden än det litterära fältet förbisetts och att kulturtidskrifterna 
utgör en viktig del av det offentliga rummet även för idédebatt, diskussion 
om samhällsfrågor” (Kulturrådet 2010-02-08). Kulturrådet poängterar även 
vikten av yttrandefriheten och att ”många röster ska kunna göras hörda och 
att allmänheten ska ha valfrihet att ta del av ett brett utbud av medier” 
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(Kulturrådet 2010-02-08). Föreningen för Sveriges tidskriftsverkstäder 
fortsätter på samma spår då de skriver att flera av kulturtidskrifterna 
”berikar det offentliga samtalet med en kvalificerad samhällsdebatt på hög 
intellektuell nivå” (Föreningen för Sveriges tidskriftsverkstäder 2010-02-
08). Fleratlet remissinstanser är därför oroliga att den nya snäva definitionen 
kommer att innebära en utarmning av ”den offentliga debatten som idag 
utgör en grundbult för ett demokratiskt samhälle” (Föreningen för Sveriges 
Tidskriftsverkstäder 2010-02-08). Ett argument som faller direkt tillbaka på 
politiskt mobiliserande instrumentallitet – kultur bör stöttas då kultur bidrar 
till upplysning och samhällsengagemang. Vidare skriver Sveriges förening 
för tidskriftsverkstäder ”att ett demokratiskt samhälle bör erbjuda sina 
medborgare en mångfald av arenor där frågor om samhälle, individ, kultur 
och liknande kan diskuteras. En snävare definition av kulturtidskriften gör 
att antalet sådana arenor minskar. En politik som värnar om individens 
frihet bör verka för att i stället öka denna typ av mångfald” (Sveriges 
förening för tidskriftsverkstäder 2010-02-08). Svenska Journalistförbundet 
skriver i sitt remissvar att ”såväl samhällsinformation i vidare mening som 
ekonomisk och social debatt är minst lika nödvändiga som tidigare” 
(Svenska Journalistförbundet 2010-02-08). De delar alltså inte 
promemorians behov av en ny definition och därmed inte heller deras analys 
av kulturtidskrifternas funktion i samhället. Sveriges författarförbund 
skriver i sin tur att kulturdebatt inte bör ”isoleras från övrig debatt. 
Samhällelig debatt bör kunna föras med kulturellt perspektiv. Det gäller 
såväl ekonomiska som sociala frågor. (…) en omdefiniering [får] inte (…) 
leda till en inskränkt debatt vare sig vad gäller kulturdebatt eller 
samhälleliga frågor och därmed en minskad arena för demokratifrågor” 
(Sveriges författarförbund). Vetenskapsrådet fortsätter på samma spår, 
”distinktionen (…) är olämplig, eftersom den allmänna debatten knappast 
har något att tjäna på en artificiell tudelning mellan olika debattsfärer” 
(Vetenskapsrådet). Föreningen Bang poängterar att det i propositionen Tid 
för kultur (prop. 2009/10:3) betonas att kultur handlar om samhälle. 
Föreningen Bang menar därför att regeringen i sin förordning till 
Kulturrådet rörande stödet till kulturtidskrifter tydligare borde betona att 
samhällsdebatt är en naturlig del av kulturdebatten.  

4.3 Remissinstansernas ställningstagande	  

4.3.1 Positiva till en ny definition av begreppet kulturtidskrift 

•  Justitiekanslern 
•  Konstnärsnämnden  

4.3.2 Negativa till en ny definition av begreppet kulturtidskrift  
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•  Forskningsområdet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)  
•  Vetenskapsrådet 
•  Statens kulturråd 
•  Föreningen för Sveriges tidskriftsverkstäder 
•  Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter 
•  Presstödsnämnden  
•  Svensk författarfond 
•  Journalistförbundet 
•  Sveriges Tidskrifter 
•  Föreningen BANG 
•  Föreningen Lambda Nordica 
•  Sveriges Författarförbund  
•  Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) 

4.3.3 Utan synpunkter   

•  SIDA 
•  Statskontoret   
•  Regelrådet 
•  Jan Szczepanski 

4.3.4 Ej lämnat in remissyttrande 

•  Migrationsverket 
•  Talboks- och punktskriftsbiblioteket  
•  Nätverkstan Kultur i Väst AB   
•  Svensk biblioteksförening  
•  Svenska Förläggarföreningen  
•  Tidningsutgivarna 

4.4 Förordningen (SFS 2010:1058) om 
statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och 
läsfrämjande insatser 

Definition av en kulturtidskrift som kan komma ifråga för ett statligt stöd 
enligt Förordningen om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och 
läsfrämjande insatser (SFS 2010:1058): 
 

”en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän 
publik med kulturdebatt i vid mening eller som huvudsakligen ger utrymme för 
analys och presentation inom kultur och konstarter”.   
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4.5 Sammanfattande analys 

Det är inte främst en diskussion kring huruvida kulturtidskrifter förtjänar 
statligt kulturstöd utan snarare kulturtidskriftens betydelse och därmed 
också dess roll i samhället som är i fokus. Den motsättning som tycks 
uppstå handlar å ena sidan om en strävan efter konstens frihet, å andra sidan 
om en tydligare kulturpolitisk styrning. Kulturtidskriftsstödet berör såväl 
politiska som kulturella instanser som i sin tur bygger på en rad ideologiska, 
ekonomiska, sociala och historiska kontexter och värderingar, vilka 
genererar olika kultursyner. Diskussionen handlar kanske främst om vilken 
syn på kultur de berörda parterna har, hur de ser på kulturtidskrifter och 
deras funktion i samhället. Ska kulturtidskrifterna främst fokusera på 
kulturell debatt i vid mening, analys och presentation inom kultur och 
konstarter eller ska kulturtidskrifterna med hjälp av statligt stöd få vara 
samhällsdebatterande – även få fokusera på samhällsinformation, 
ekonomisk och social debatt. Till ytterst handlar det om kulturtidskrifter ska 
få föra en politisk diskussion med hjälp av statligt stöd.  

Förordningens definition av en tidskrift som kan komma ifråga för 
statligt kulturtidskriftsstöd är den samma som i promemorian. Alltså har de 
remissinstanser som var kritiska till en snävare definition av begreppet 
kulturtidskrift inte fått gehör för sin kritik. De flesta av remissinstanser är 
kritiska till en ny formulering av begreppet kulturtidskrift – eller de är 
kritiska till promemorians förslag, inte en omformulering i sig. Flertalet 
remissinstanser menar att den nya definitionen är allt för snäv. Även om 
syftet enligt promemorian är att öka antalet mottagare av kulturstöd genom 
att ta bort förlusttäckningskravet, samt att göra stödet teknikneutralt riskerar 
många av de kulturtidskrifter som idag uppbär stöd och som enligt flertalet 
remissyttranden har en viktig funktion i samhället att bli utan bidrag då de 
snarare fokuserar på samhällsdebatt än kulturell debatt. Att särskilja 
kulturell debatt från samhällsdebatt menar flera av remissinstanserna är en 
svårgenomförd distinktion då den kulturella debatten och den samhälleliga 
debatten hänger ihop. Den kulturella debatten påverkas av sin kontext. 
Bland remissyttrandena går det främst att härleda argument som fokuserar 
dels på social och dels på politiskt mobiliserande instrumentallitet. Att 
kulturtidskrifter är en viktig och betydande arena för samhällsdebatterande 
texter, där en mångfald av åsikter och idéer får möjlighet att komma till 
uttryck poängterar flertalet remissinstanser. Kulturtidskrifterna upplyser, 
utbildar och kvalificerar medborgaren till att ta del av demokratiska 
processer. Det är viktigt att värna om den fria samhällsdebatten - den är 
viktigt för den demokratiska processen. Att det främst är remissinstanserna 
som argumenterar utifrån social och politisk instrumentallitet och använder 
dessa argument mot promemorians föreslagna kulturtidskriftsdefinition är 
intressant då statens tidigare använde just dessa argument för att rättfärdiga 
den äldre kulturtidskriftsdefinitionen. Detta indikerar en ny inriktning inom 
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det statliga kulturtidskriftsstödet men också i hur man argumenterar för 
kulturstöd – syftet med kulturtidskriftsstödet har förändrats.  

Det växer i materialet fram två separata tankeskolor. Förenklat en 
som är för promemorians föreslagna definition av vad som avser en 
kulturtidskrift som kan komma ifråga för statligt kulturstöd och en som är 
emot. Så enkelt är det dock inte. Det handlar i själva verket om två motpoler 
som båda använder sig av Vestheim fyra typer av kulturpolitisk 
instrumentallitet för att motivera sin ståndpunkt. De använder sig av samma 
form av argument och idéer när de argumenterar och motiverar sin 
ståndpunkt, fast med olika syften. Eller det kanske snarare är så att de anser 
att deras förslag och kritik – även om de använder sig av samma argument 
kommer att leda till olika effekter på samhället. Promemorian och 
remissinstanserna använder sig alltså av likande eller samma argument, men 
baserar argumenten på olika idéer. Mångfald är ett ord som frekvent 
används både som argument för den nya definitionen men också som 
argument mot samma definition. Skillnaden finns i syftet med mångfald och 
vilken form av mångfald som är önskvärd.  

Diskussionen handlar alltså till stor del om vilken kultursyn 
promemorian och remissinstanserna representerar. Förenklat går det i 
materialet att utläsa två olika kultursyner – en som anser att kulturtidskrifter 
bör vara samhällsdebatterande och en som anser att kulturtidskrifter främst 
bör ägna sig åt analys av de primära konstarterna. Det råder alltså en 
diskussion kring vad staten bör prioritera och stötta. Generellt går det att 
säga att promemorian representerar en mer traditionell kultursyn medan 
flera av remissinstanserna representerar en vidare syn på kultur. 
Promemorian använder sig främst av Vestheims argument om att stötta den 
goda konsten för dess ”inre värde” – estetiskt och bildande instrumentallitet. 
Detta då promemorian premierar kulturtidskrifter som främst fokuserar på 
de primära konsterna och analysen av dessa eller ägnar sig åt kulturdebatt i 
vid bemärkelse. Kulturtidskrifter har enligt estetisk och bildande 
instrumentallitet som uppgift att agera förmedlare av den ”goda kulturen”. 
Varken promemorian eller remissinstanserna fokuserar i någon större 
utsträckning på ekonomisk tillväxt, ekonomisk instrumentallitet är inte i 
fokus.   

Att promemorian och de flesta av remissinstanserna representerar två 
separata kultursyner är i sig ganska väntat och inte särskilt kontroversiellt. 
Det som dock är intressant i sammanhanget är att majoriteten av 
remissinstanserna faktiskt var negativa till promemorians förslag på en 
snävare definition av begreppet kulturtidskrift och att de inte fått gehör för 
sin kritik. De flesta remissinstanser är positiva till att stödet blir 
teknikneutralt och att förlusttäckningskravet tas bort – dock ej på bekostnad 
av en snävare definition av begreppet kulturtidskrift.  

I promemorians motivering till varför de vill förtydliga vilka 
tidskrifter som kan komma ifråga för statligt kulturtidskriftsstöd berör de 
egentligen inte själva definitionen i sig. De rättfärdigar istället en 
omdefiniering av begreppet kulturtidskrift med att om teknikneutralitet 
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införs och förlusttäckningsbidraget försvinner måste begreppet 
kulturtidskrift förtydligas för att begränsa antalet bidragstagare. Den snävare 
definitionen agerar istället för förlusttäckningskravet som filter. Detta är 
intressant då remissinstanserna till skillnad från promemorian faktiskt 
fokuserar på vad ett förtydligande av begreppet kulturtidskrift skulle 
innebära för kulturtidskriftsbranschen. Därför skriver också flertalet 
remissinstanser i sitt remissyttrande att promemorians analys är otillräcklig 
och felaktig.  
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5 Sammanfattning	  	  

Min ambition med uppsatsen har varit att belysa diskussionen kring Nya 
villkor för statligt stöd till kulturtidskrifter (Ku2009/2215/KV). Förslaget att 
efter nästan fyrtio år förändra definitionen av vilka kulturtidskrifter som kan 
komma i fråga för statligt stöd väckte debatt både i media och bland berörda 
instanser.  Att ta bort fokus från social och ekonomisk debatt till förmån för 
en kulturell debatt i vid bemärkelse väckte kritik.  

Regeringen har de senaste åren genomfört ett antal stora kulturpolitiska 
förändringar. 2009 röstades nya nationella kulturpolitiska mål igenom, mål 
som ska ligga till grund för och vara vägledande för all kulturpolitisk 
verksamhet, oberoende samhällssektor. Som en konsekvens av detta såg 
regeringen även över det statliga kulturtidskriftsstödet. Kulturdepartementet 
utarbetade en promemoria Nya villkor för statligt stöd till kulturtidskrifter 
(Ku2009/2215/KV). Promemorian lämnades i sin tur på remiss och det är 
dessa remissyttringar som tillsammans med promemorian uppsatsen haft 
som syfte att undersöka – finns det stöd för promemorians förslag om en ny 
definition av begreppet kulturtidskrift bland de berörda remissinstanserna. 
För att lättare få en överblick över materialet har uppsatsen utgått ifrån Geir 
Vestheims tankar om att all kulturpolitik är instrumentell. All kulturpolitik 
har ett instrumentellt syfte – allt annat är ologiskt. Både promemorian och 
remissinstanserna argumenterar för sin ståndpunkt utifrån Vestheims fyra 
typer av instrumentallitet: estetiskt och bildande instrumentallitet, 
ekonomisk instrumentallitet, social instrumentallitet och politiskt 
mobiliserande instrumentallitet.    

Den motsättning som tycks uppstå mellan promemorian och 
remissinstanserna handlar å ena sidan om en strävan efter konstens frihet, å 
andra sidan om en tydligare kulturpolitisk styrning. Det handlar om 
kultursyn, hur de ser på kulturtidskriftsstöd och vilken funktion 
kulturtidskrifterna bör ha i samhället. Ska de kulturtidskrifter som får statligt 
stöd få vara samhällsdebatterande eller enbart ägna sig åt kulturdebatt i vid 
mening.  
 De flesta av remissinstanserna var negativa till promemorians 
förslag på ny definition av begreppet kulturtidskrift och argumenterade 
främst för bevarandet av den äldre definitionen (alternativt en ny som tagit 
hänsyn till remissinstansernas kritik) via det demokratiska argumentet 
(politiskt mobiliserande instrumentallitet). Förordningens definition på vilka 
kulturtidskrifter som kan komma ifråga för stöd kom att bli den samma som 
i promemorian – alltså fick de remissinstanser som var kritiska inte gehör 
för sin kritik. Promemorian och de flesta remissinstanser representerar två 
olika kultursyner. Promemorian representerar en snävare kultursyn där 
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kultur som främst ägnar sig åt de primära konstarterna bör stöttas. 
Remissinstanserna representerar en vidare syn på kultur där samhällsdebatt 
har en tydlig funktion. Det råder alltså delade meningar om vad staten bör 
prioritera och stötta. Utfallet enligt denna studie är att statens (regeringens) 
argument i promemorian väger tyngst då de kritiska remissinstanserna inte 
fått gehör för sin kritik. Kanske är det så att kulturtidskrifterna anser sig ha 
en större betydelse för den demokratiska processen, samhället och dess 
medborgare än vad regeringen anser.     
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Bilaga 1.  

Remissinstanser för promemorian om Nya villkor för statligt stöd 
till kulturtidskrifter (Ku2009/2215/KV) 

• Justitiekanslern  
• Migrationsverket 
• Sida  
• Forskningsområdet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) 
• Statskontoret  
• Vetenskapsrådet  
• Statens kulturråd  
• Konstnärsnämnden 
• Sveriges Författarfond 
• Presstödsnämnden 
• Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
• Regelrådet 
• Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter 
• Föreningen för Sveriges tidskriftsverkstäder 
• Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) 
• Migrationsverket 
• Nätverkstan Kultur i Väst AB 
• Svensk Biblioteksförening 
• Svenska Förläggarföreningen 
• Svenska Journalistförbundet 
• Sveriges Författarförbund 
• Sveriges tidskrifter 
• Talboks- och punktskriftsbiblioteket  
• Tidningsutgivarna 
 

 Övriga: 
 

• Föreningen Bang 
• Föreningen Lambda Nordica  
• Jan Szczepanski  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


