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EN GRÄNSÖVERSKRIDANDE MEDIEPOLITIK (SOU 2016:80)
Konstnärsnämnden lämnar härmed ett yttrande över betänkandet En gränsöverskridande mediepolitik (SOU 2016:80). Konstnärnämnden har inte
fått betänkandet på remiss, men vill lyfta några frågor med anknytning till
kulturens relation till medierna. En stor del av betänkandet berör inte
myndighetens verksamhet och lämnas därför okommenterad.

Kapitel 7 Ett nytt mediestöd för allmänna nyhetsmedier
Konstnärsnämnden konstaterar att konsten och kulturens relation till medierna får en mycket begränsad uppmärksamhet av Medieutredningen och
i förslaget till ett nytt mediestöd. Konstnärsnämnden vill därför särskilt
lyfta fram kulturjournalistikens och konst- och kulturkritikens stora betydelse för kulturen – där såväl utövare som publik ingår.
De professionella konstnärernas verksamhet, oavsett genre, spelar en allt
större roll för yttrandefriheten, för en god offentlighetskultur och för ett
fördjupat demokratiskt samtal. Mediebevakningen inom kulturområdet – i
form av förhandsartiklar, recensioner, kulturdebatt, granskning, fördjupande intervjuer – är helt central för kulturen, särskilt lokalt och regionalt.
Konstnärsnämnden vill framhålla kulturjournalistiken som en viktig del i
nyhetsförmedling, debatt och det demokratiska samtalet och att den därför
bör få en tydligare plats i ett nytt mediestöd än vad som framgår av utredningens förslag. Det danska mediestödet kan tjäna som exempel där förekomsten av kulturrelaterat material är en faktor som bedöms vid fördelningen av stöd.
Vidare menar Konstnärsnämnden att kulturtidskrifterna inte fått den uppmärksamhet de förtjänar i mediesystemet. I dag förbereds och artikuleras
många av de väsentliga kulturkritiska diskussionerna hos de mindre tid-
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skrifterna, med liten räckvidd, för att sedan ta plats i bredare media. Här
finns en viktig relation mellan djup och bredd som måste tillvaratas.
AVSLUTNING
Beslut i detta ärende har fattats av Konstnärsnämndens direktör. Konstnärsnämndens ordförande Gunilla Kindstrand har deltagit i beredningen.
Föredragande i ärendet har varit Åsa Finnström, chef för administration
och verksamhetsstöd.

För Konstnärsnämnden

Ann Larsson
Direktör och myndighetschef
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