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Remissvar Läsandets kultur- slutbetänkande av Litteraturutredningen 
Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFH) synpunkter gäller förslaget 14:4 Ett förstärkt 
tidskriftsstöd. 

NFH ställer sig bakom utredningens förslag att tillföra stödet till kulturtidskrifter 
2 miljoner kronor mot bakgrund av de svårigheter vi ser att kulturtidskrifter inom 
hemslöjdsområdet har med att finansiera utgivningen av högkvalitativa tidskrifter 
inom ett relativt smalt område.  
 
Bakgrund 
Inom hemslöjds- och konsthantverksområdet sker viss utgivning av kulturtidskrifter 
något som är viktig för hemslöjdsområdet ur flera aspekter. Tidskrifterna väcker de 
allmänkulturintresserades intresse för slöjd, konst- och kulturhantverk, det sker en 
omvärldsbevakning och man för debatt.  

Tidskrifterna och facklitteraturen inom hemslöjdsområdet är samtidigt viktiga 
som kunskapsförmedlare och tillvaratagare av kulturarv och fackuttryck inom en 
mycket uttalad ”görande-kultur”. Att som kunnig slöjdare ha tillgång till och 
kunskap om faktabeskrivningar av slöjdtekniker, dokumentationer av äldre och nyare 
tekniker och föremål, är av stor vikt och kräver såväl utgivning av skrifter som aktivt 
läsande.  
  



 

Behovet finns med andra ord både hos de mer allmänt intresserade och hos de redan 
insatta, det är stort och kvalitativt. För kulturtidskrifterna inom slöjdens 
intresseområde ser utvecklingen ut som för flertalet inom kultursektorn. Upplagorna 
är vikande och resurser för marknadsföring saknas. Tidskrifternas intäkter kommer 
främst från prenumerationer men även från annonser och bara i liten utsträckning 
från lösnummerförsäljning. För att möta behoven och kunna arbeta kvalitativt krävs 
viss ekonomisk bastrygghet vilken idag ofta saknas. Utredningens förslag 14:4 svarar 
mot dessa behov. 
 
Nämnden för hemslöjdsfrågor beslöt vid sitt sammanträde den 12 februari att ge 
nämndens ordförande och kanslichef i uppdrag att avge remissvar. 
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Bo-Erik Gyberg  Friedrike Roedenbeck 
Ordförande   Kanslichef 
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