
 
 

 
FRÅGA 1 

Vill stärka upphovsrätten för kulturskapare: Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, 

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

Kan inte svara på om upphovsrätten för kulturskapare ska stärkas: Sverigedemokraterna 

 

Beskriv vilka reformer ditt parti ser som viktigast inom 

upphovsrätten för kulturskapare 

Socialdemokraterna 

Vi vill värna upphovsrätten och kulturutövares möjligheter att försörja sig. Vi var det enda 

svenska parti som ställde oss bakom upphovsrättsdirektivet i omröstningen i 

europaparlamentet. Med anledning av den digitala och globaliserade kulturmarknaden är 

det viktigt att implementeringen av upphovsrättsdirektivet tar hänsyn till kulturskapares 

ställning på marknaden. 

Liberalerna 

Vi välkomnar att EU nu tar ett mer offensivt grepp kring upphovsrätt och andra frågor som 

rör den globala digitala arenan. Balansen mellan de stora globala aktörerna och 

upphovsmannen måste bli bättre. Upphovsrätten måste anpassas till den nya tekniken och 

de ökade möjligheterna till distribution. Kulturskapare måste kunna ta betalt för sina verk 

även i den nya digitala tidsålder vi nu befinner oss i. Vi vill se en implementering av 

upphovsrättsdirektivet som så långt möjligt har bred politisk förankring och som söker en 

bra avvägning mellan de olika parterna. 

Moderaterna 

Vi vill möjliggöra för fler kulturarbetare/skapare att kunna försörja sig utan vara beroende av 

bidrag. Därför är upphovsrättsfrågor centrala. 

Centerpartiet 

EU:s så kallade copyrightdirektiv har satt fokus på behovet av att säkra ersättning till 

kreatörer. För oss är det avgörande att den enskildes rätt att yttra sig fritt bevaras. Internet 

och plattformar har inneburit en revolution för människors möjligheter till fritt skapande och 

yttrande. Det måste försvaras. När EU-direktivet blir svensk lag måste friheten att yttra sig 

försvaras och stärkas. Mellanhänders grundläggande ansvar och skyldighet att framföra 

information oförvanskad och inte blockera den måste tydliggöras. Samtidigt behöver 

systematiska och storskaliga upphovsrättsbrott kunna beivras i större omfattning än idag. 

Kristdemokraterna 

Implementeringen av EU:s upphovsrättsdirektiv kommer att få mycket påverkan på reglerna 

för svensk upphovsrätt och kulturskapare. Vi står bakom en harmonisering av EU-reglerna 



 
 

 
kring upphovsrätt, speciellt då mycket av konsumtionen av 

material har förändrats på senare tid, och hoppas att implementeringen kommer att bidra 

till stärkt upphovsrätt för kulturskapare. Utöver detta värnar vi upphovsrätten och anser att 

den framöver, beroende på resultatet av den svenska implementeringen av direktivet, bör 

ses över i syfte att göra reglerna mer flexibla men med kulturskaparnas intresse noga 

bevakat 

Miljöpartiet 

Upphovsrätten måste fungera för hur vi konsumerar kultur i en modern tid och bidra till att 

kulturen finns tillgänglig för människor. Det är viktigt att upphovsrätten fungerar i vår 

digitala tidsålder där mycket av distributionen sker via internet. Framväxten av nya 

nätbaserade affärsmodeller, där kulturen är enkelt tillgänglig samtidigt som kulturskaparna 

får betalt för sitt arbete, är positiv och ska stimuleras t.ex. genom det arbete som pågår med 

implementeringen av DSM-direktivet och att vi gärna ser mer långtgående förslag än vad 

som presenterats i nuläget av regeringen. 

Vänsterpartiet  

Implementeringen av upphovsrättsdirektivet och utformningen av privatkopieringslagen. 

Resursförstärkningar till de olika berörda kulturorganisationerna för att kunna upprätthålla 

ett aktivt informationsarbete mot sina medlemmar. 

 

 

FRÅGA 2 

Har svarat att yrkesverksamma kulturskapare ska åtnjuta social trygghet på samma nivå som 

andra yrkesgrupper i samhället: Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, 

Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

Kan inte svara på om yrkesverksamma kulturskapare ska ha samma sociala trygghet som 

andra yrkesgrupper i samhället: Kristdemokraterna 

 

På vilket sätt vill ditt parti reformera socialförsäkringar såsom 

sjukpenning, a-kassa och pensioner för att omfatta 

yrkesverksamma kulturskapare? 

Socialdemokraterna 

Regeringen har tillsatt en utredning, som ska presenteras i april 2023, för att se över 

reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Syftet med översynen är att få till ett mer 

modernt system för ökad trygghet och förutsebarhet samt stärkt kvalitet i handläggningen. 

 



 
 

 
Liberalerna 

Den utredning som nu ser över kulturskapares sociala villkor är oerhört viktig för att 

kulturens frihet och kulturskaparnas ekonomiska situation. Det är en svår materia men vi 

tror att man kan hitta former som gör att de sociala försäkringarna fungerar också för 

kulturskaparnas speciella förutsättningar och arbetsmarknad. Systemen för sjukpenning, 

arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning, pension och friskvård måste i större utsträckning 

likställas mellan företagare och anställda. Det är särskilt viktigt speciellt när det gäller de så 

kallade kombinatörerna: företagare som förenar kortare anställningar med sin egen 

näringsverksamhet. Det är viktigt att alla kan ta del av a-kassan vid en omställning. 

Liberalerna vill därför att arbetslöshetsförsäkringen ska vara allmän och statlig. 

Moderaterna  

Vi inväntar den statliga utredning som pågår, med särskilt intresse kring frågor om 

kombinatörer och inkomst av stipendier. Det är viktigt att villkoren för yrkesverksamma i 

kultursektorn blir betydligt bättre än idag. Alldeles för mycket tid och energi går åt till 

administration och bidragsansökningar. 

Centerpartiet  

 

Många kulturarbetare har drabbats kraftigt av coronapandemin. Det sätter ljuset på hur 

effekterna av de otrygga ekonomiska förhållanden som råder inom delar av kulturbranschen. 

Det finns många olika sätt att förbättra villkoren för kulturarbetare. Tillgången på 

samlingslokaler i hela landet ger möjlighet för kulturskapare inom bland annat teater, musik 

och litteratur att få uppdrag och nå nya grupper. Skapande skola ger också uppdrag till 

kulturarbetare över hela landet. Många kulturarbetare är företagare och frilansare och vi vill 

förbättra möjligheterna för dessa att kunna ta del av socialförsäkringarna. Det kan också 

finnas behov av särskilda informationsinsatser till företagare eftersom det är en grupp som 

ofta kan vara utan detta skydd. Vi anser också att allianserna är en form som bör utvecklas. 

Vi vill också utreda möjligheten att införa avdragsrätt för förstahandsinköp av konst för 

företag, vilket också bör ge möjlighet till ökade inkomster. 

 

Sverigedemokraterna 
 

Det är en fråga vi har lyft och velat se över i flera år. Det har i flera år rapporterats om 

problem kring socialförsäkringar, a-kassa och pensioner vilket blev väldigt påtagligt under 

pandemin. Det är bra att en utredning om KKN (Nationell strategi för att främja de kulturella 

och kreativa näringarna) nu ser över frågan så att vi förhoppningsvis kan reda ut problemen 

en gång för alla! 

 

Miljöpartiet  

 

Vi vill förbättra kulturskaparnas villkor. Vi vill anpassa de ekonomiska ersättningarna och 

sociala trygghetssystemet efter kulturskaparnas arbetsmarknad, exempelvis genom 



 
 

 
moderniserad a-kassa, flexibel karenstid, ändrad SGI och 

stärka och utveckla systemet med konstnärsallianser. 

 

Vänsterpartiet 
 

Genom lagändringar för tryggare och mer förutsägbara villkor. Vi vill till exempel se 

förändringar i beräknandet av SGI, att stipendier ska vara sjukpenninggrundande, att 

kulturskapares pensioner, ses över särskilt i samband med utfasningen av ATP och 

utfasningen av de statliga inkomstgarantierna från Konstnärsnämnden osv. 

 

 

FRÅGA 3 

Har svarat att Sverige behöver en mer offensiv konstnärspolitik: Socialdemokraterna, 

Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet 

Kan inte svara på om Sverige behöver en mer offensiv konstnärspolitik: Sverigedemokraterna 

 

Vilka konstnärspolitiska åtgärder vill ditt parti prioritera? 

 
Socialdemokraterna 
 
Konst- och kulturskapares villkor är en viktig fråga inom kulturpolitiken. Tillkomsten av 
scenkonstallianserna har varit positiv genom att de har ökat den ekonomiska och sociala 
tryggheten för många professionella konst- och kulturskapare. Alliansverksamheterna 
behöver breddas till fler områden, antalet platser inom allianserna bör öka. Vi har under 
mandatperioden stärkt allianserna så att de har kunnat anta fler konst- och kulturskapare. 
En annan viktig åtgärd för att stärka konst- och kulturskapares trygghet är att öka antalet 
stipendier inom kulturområdet samt att se till att dessa blir sjukpenninggrundande. Vi 
behöver värna upphovsrätten och kulturutövares möjligheter att försörja sig. 
 

Liberalerna  

 
Under en period behövs fortsatt höga ambitioner för återstart och återuppbyggnad av 
kulturen i Sverige. Konstnärsnämnden, författarfonden, filminstitutet och kulturrådet bör få 
fortsatt högre tilldelning för att göra insatser som behövs för att stärka konstnärernas 
situation och förbättra infrastrukturen på de områden som tagit skada under pandemin. De 
bör få friare förutsättningar än normalt för att göra insatser på de områden som är särskilt 
viktiga för att stärka kulturens ekologiska system. Parallellt med goda offentliga villkor (på 
alla de tre politiska nivåerna) behövs bättre villkor för privata satsningar på kultur, till 
exempel avdragsrätt och goda villkor för stiftelser som vill stödja kultur. Sponsring ska bli 
lättare och donationer till kulturella ändamål ska vara avdragsgilla. 



 
 

 
 

Moderaterna 
 

• Minska bidragsberoendet 

• Fler ska kunna leva på sin konst 

• Värna den konstnärliga friheten och bort med politisk styrning 

• Vi vill se fler arenor för konst 

• Vi vill utreda och utveckla kultursamverkansmodellen 

• Utöka Skapande skola till att även omfatta gymnasiet 

• Vi vill också prioritera barn och ungas möjlighet till kultur 
 

Centerpartiet 
 
Det finns behov av ytterligare åtgärder för att ge bättre och mer rättvisa villkor för kulturella 
och kreativa näringar samt det fria kulturlivet. Det finns behov av att utreda delar av 
kulturpolitiken och en del av det är att en översyn av momsen, inom bland annat 
kulturområdet, där även en fråga om momssatsen för företagare inom musik kan rymmas. 
Coronapandemin har slagit hårt mot stora delar av de kulturella näringarna och många 
aktörer som tidigare har klarat sig utan offentligt stöd har haft behov av sådant för att kunna 
finnas kvar i någon form även när pandemin har lättat. Därför finns nu ytterligare 
anledningar att se över frågor kring hur vi får ett rikt kulturliv framöver. För att underlätta 
för kulturarbetare att vara företagare bör det också erbjudas utbildning i entreprenörskap på 
de konstnärliga högskolorna och folkhögskolorna. Ett annat sätt att underlätta för 
kulturskapare kan vara att se över möjligheten att samla information om vilka typer av stöd 
som finns att få på ett ställe, så att sökande också kan få en överblick över bland annat 
ansökningstider. Hur förutsättningarna har ändrats på grund av pandemin behöver också 
noga följas. Brist på arbetskraft i vissa yrken är en sådan del samt annat som kan göra en 
uppstart svårare. En beredskap för att sätta in nödvändiga åtgärder behövs här samtidigt 
som ett mer långsiktigt arbete för att göra kulturlivet mindre sårbart för framtida kriser. 
 

Kristdemokraterna 
 
Kristdemokraterna anser att det är viktigt att kulturpolitiken bidrar till goda grundvillkor för 
kultursektorn, och även konstnärers villkor, men att det också är viktigt att upprätthålla 
respekten för den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd till kulturen. 
För oss kristdemokrater är betydelsen av att ha balans mellan samhällets tre sektorer, 
civilsamhälle, offentlig och privat sektor, fundamental. Svenskt kulturliv har under lång tid i 
alldeles för hög utsträckning präglats av det offentliga i både drift och finansiering. Det 
offentliga ska hålla sig på en armlängds avstånd och ha en understödjande roll och inte spela 
huvudrollen. 
 
En betydelsefull målsättning med svensk kulturpolitik bör vidare vara att uppmuntra, stödja 
och underlätta alternativa finansieringsvägar för kultursektorn och för kulturarbetare. 
 

 
 



 
 

 
Miljöpartiet 
 
Den konstnärliga utvecklingen är beroende av att professionella konstnärer och 
kulturskapare 
har möjlighet att arbeta under rimliga villkor i hela landet. De offentliga stöd- och 
ersättningssystemen ska utformas så att de bidrar till detta. Kulturlivet måste i högre 
utsträckning fungera som en trygg arbetsmarknad. Det offentliga ska arbeta för trygga 
anställningar och goda arbetsvillkor inom kultursektorn i stort. 
 
 

Vänsterpartiet 
 
Vi vill se en generell höjning av kulturbudgeten. I Vänsterpartiets förslag finns incitament för 
att skapa en långsiktig och stark ekonomi för att fler ska våga fastanställa. Vi har också lagt 
fram förslag på hårdare krav för att leva upp till MU-avtalet. Vi vill även se en tryggare 
socialförsäkring och en förbättrad a-kassa. Det behöver bli fler fasta anställningar generellt 
inom kultursfären och Vänsterpartiet har till exempel föreslagit ett högre stöd till 
scenkonstallianserna för att kunna anställa fler. 
 
 
 

Fråga 4 

Samtliga partier har svarat att den konstnärliga friheten i Sverige bör stärkas 

 

Nämn några åtgärder som ditt parti anser viktiga för att 

ytterligare stärka den konstnärliga friheten i Sverige  

 

Socialdemokraterna 

Det är viktigt att ständigt vara vaksam på att stärka och värna den konstnärliga friheten, det 

görs inte minst genom en fri och öppen debatt om konstens och konstnärernas villkor. Det är 

också viktigt att politiker inte styr kulturens innehåll och att vi kontinuerligt arbetar med att 
förstärka principen om en armlängds avstånd på nationell, regional och kommunal nivå. 

Liberalerna 

Myndigheten för kulturanalys har pekat på flera brister. Det finns mycket oroväckande 

exempel på att kommuner försöker påverka eller rent av motarbeta viss sorts konst och 

regering och riksdag måste tillsammans med Sveriges kommuner och regioner ta fram en 

handlingsplan för att säkra den konstnärliga friheten i hela landet. Inom ramen för 

samverkansmodellen bör det slås fast att armlängds avstånd och konstnärlig frihet måste 

upprätthållas. 



 
 

 
På nationell nivå vill vi se en fungerande och stark 

upphovsrätt, bättre villkor för privat sponsring utan att minska den offentliga 

kulturbudgeten och att fler institutioner blir stiftelser med egen ekonomisk buffert för att 

säkra armlängds avstånd. 

Frihet handlar också om ekonomiska villkor. Utöver goda villkor generellt behövs fler långa 

stipendier på fem till tio år inrättas för kulturskapare. Frilansande kulturskapares sociala 

trygghet måste stärkas. Att underlätta för fler privata aktörer att engagera sig i finansiering 

av kultur är också det ett sätt att öka friheten. Kulturskapare måste kunna vända sig till flera 

olika finansiärer. 

 

Moderaterna  
 

Vi Moderater vill se över myndigheternas regleringsbrev och de statliga målen för 

kulturpolitiken, i syfte att minska den politiska styrningen av konsten och kulturen. 

Om fler kulturarbetare också kunde försörja sig själva, med ett minskat bidragsberoende, 

skulleriskerna för en politisk styrning, minska. 

 

Centerpartiet  

 
Politiken ska inte styra kulturens innehåll, vi värnar principen om armlängds avstånd. En 

decentralisering av kulturpolitiken behövs, så att den bättre kan anpassas efter lokala eller 

regionala önskemål och förutsättningar och som därmed kan utvecklas på ett friare sätt i 

förhållande till den statliga kulturpolitiken. Vi vill öka kulturens självständighet, det juridiska 

skyddet måste ses över. Kulturen blir friare om den står på flera ben. Därför behövs fler 

finansieringskällor för att öka friheten, bland annat genom privat finansiering, 

kultursponsring, avdragsrätt för företag vid förstahandsinköp av konst och sänkt 

dansbandsmoms. Vi måste främja den kulturella infrastrukturen runt om i landet – för alla 

offentliga, ideella och privata aktörer som ser till att konstnärligt skapande sker och som 

tillgängliggör den för människor. Inte minst behöver vi främja den digitala infrastrukturen. 

Oavsett var man bor, oavsett funktionsnedsättning eller vilken bakgrund och livssituation 

man har ska kulturen var tillgänglig, det är en frihetsfråga. 

 

Kristdemokraterna 
 

Kristdemokraterna anser att det är viktigt att kulturpolitiken bidrar till goda grundvillkor för 

kultursektorn, men att det också är viktigt att upprätthålla respekten för den konstnärliga 

friheten och principen om armlängds avstånd till kulturen. Enligt Myndigheten för 

kulturanalys rapport "Så fri är konsten", från juni 2021, sker bl.a. en negativ påverkan i dag 

på den konstnärliga friheten och att man inte kan tillämpa principen om armlängds avstånd 

fullt ut på regional och kommunal nivå. Detta visar på att den kulturpolitiska styrningen 

missar målet både med armlängds avstånd och att respektera den konstnärliga friheten. Vi 

menar att det behövs en förändring, våra förslag: 



 
 

 
• Kulturpolitiken ska bidra till goda grundvillkor för 

kultursektorn och värna den konstnärliga friheten och principen om armlängds 

avstånd till kulturen 

• Det bör tas ett bredare grepp om effekten av den statliga kulturpolitikens styrning 

genom ett uppdrag till en statlig utredare. Utredaren bör få i uppdrag att analysera 

den politiska styrningens negativa påverkan på den konstnärliga friheten och på 

principen om armlängds avstånd, och föreslå förändringar av den politiska styrningen 

av kulturen 

• Regeringen bör uppmärksamma de brister som Kulturanalys redovisar i rapporten 

”Så fri är konsten” och återkomma med förslag så att den statliga styrningens 

negativa påverkan helt undviks. 

 

Sverigedemokraterna 

 

Vi vill se en större kulturpolitiskutredning där den här frågan bör ingå. 

Den statliga styrningen som ökat genom åren (enligt rapporten "Så fri är konsten") måste få 

ett slut. 

 

Miljöpartiet 

 
Vi vill gå vidare med åtgärdsplanen vi tog fram efter MYKAs rapport, bland annat inrätta en 

nationell stödjande funktion och fortsätta samtalet med kommuner och regioner om hur 

kulturens frihet kan värnas och stärkas. Vi vill bredda finansieringen till kulturlivet. 

 

Vänsterpartiet 
  

Vi vill se mindre detaljstyrning i bidragsgivningen på alla nivåer. Vänsterpartiets mål är trygga 

och långsiktiga organisationsbidrag som lämnar utrymme för större konstnärlig frihet. 

 

 

 

Fråga 5 

Partier som svarat att Public service ska stärkas: Centerpartiet, Kristdemokraterna, 

Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 

Partier som inte kan svara på om Public Service ska stärkas: Sverigedemokraterna och 

Moderaterna 

 



 
 

 
Hur anser ditt parti att oberoende 
medier som public service ska stärkas? 
 
Centerpartiet 

Fria och oberoende medier är en av grunderna för ett demokratiskt samhälle. Tillgången till 

en allsidig och oberoende nyhetsbevakning och opinionsbildning i hela landet måste säkras. 

Det är då extra viktigt att bevaka områden som är särskilt utsatta där nyhetsbevakning 

saknas eller har lägre frekvens och se vad mer som kan göras för att förbättra situationen. 

Public service spelar en stor roll för spegling av hela landet. Den behövs sida vid sida med de 

privata aktörerna för att ha en mångfald av perspektiv. Ett fortsatt brett uppdrag för public 

service är centralt för att utbudet ska vara fortsatt relevant för många i Sverige. Oberoendet 

är centralt för att public service ska uppfylla det demokratiska syftet. En del i detta är att se 

över det faktum att regeringen i dag är den instans som har att fatta beslut vad gäller 

förhandsprövningen. Att public service är oberoende vad gäller politisk påverkan är viktigt 

och bör även fastslås vad gäller förhandsprövningen. Därför bör systemet enligt vår mening 

se annorlunda ut där regeringen inte är inblandad i beslutsfattande vad gäller 

förhandsprövningen. 
 

Kristdemokraterna 
 
Vi vill värna en public service som ska finnas tillgänglig brett med ett på sikt smalare uppdrag 
med fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling och ett 
högkvalitativt kulturutbud. Genom vårt förslag menar vi att legitimiteten för public service 
kommer att öka, vilket stärker public service. Public service har en väldigt viktig roll att spela 
vad gäller att tillhandahålla en allsidig och opartisk nyhetsverksamhet, som inte minst 
tillgodoser de särskilda behov som finns hos vissa målgrupper såsom barn och unga, 
personer med funktionsnedsättning och minoritetspråksgrupper. Kristdemokraterna anser 
dels att det för public service borde vara viktigare att stärka upp den regionala 
nyhetsbevakningen än att satsa på stora nöjesproduktioner. Dels att en del av de 
pengar som idag går till public services nöjesutbud i stället bör gå till att stärka upp andra 
nyhetsförmedlare utanför storstäderna och därigenom stärka mångfalden inom media. Om 
public serviceuppdraget smalnas av jämfört med nuvarande formuleringar bör det också 
finnas utrymme att sänka public service-skatten. 
 

Liberalerna 
 
Public service ska fortsatt ha ett brett uppdrag och sträva efter kvalitet och relevans i olika 
genrer. I vår mediepolitiska motion i riksdagen har vi flera konkreta förslag på att öka 
avståndet mellan politiker och public service. Public service oberoende bör skrivas in i 
grundlagen. Kretsen av politiker som inte ska kunna väljas till förvaltningsstiftelsen och 
programbolagen ska vidgas. Fler beslut bör flyttas från förordning till lag så att en 
minoritetsregering inte kan göra ändringar utan att ha stöd i riksdagen. Vi menar att det är 
orimligt att granskningsnämnden uppdrag och sammansättning idag kan förändras enkelt av 



 
 

 
en minoritetsregering och anser därför att stora delar av 
regleringen av granskningsnämnden ska flyttas från förordning till lag. 
 

Miljöpartiet 
 
Vi vill grundlagsskydda public service. Omfattningen av public service uppdrag skulle med 
detta inte på något sätt slås fast till en viss nivå, men verksamhetens innehåll skulle ges 
grundlagsskydd mot politisk styrning. Det är viktigt att vi har ett starkt och brett public 
service som kan vara en angelägenhet för alla och spegla hela Sverige. För att ett starkt och 
brett public service ska kunna värnas behöver finansieringen ligga kvar ungefär på dagens 
nivå. Vi anser att finansieringen är välbalanserad i förhållande till uppdraget. En stabil och 
långsiktig finansiering behövs för att värna uppdraget. I regering såg vi till att stärka 
mediestödet, värna papperstidningen och stötta medierna genom pandemin. Vi tillsatte en 
utredning för att modernisera mediestödet, vi utesluter inte att ytterligare förstärkningar 
behövs för att skapa ett långsiktigt hållbart mediestöd. 
 

Socialdemokraterna 
 
Fria och oberoende medier utgör en del av demokratins fundament. Mediepolitiken har till 
syfte att stödja och säkra goda förutsättningar att verka i hela landet för en att bred 
mångfald av högkvalitativa medier. Vi socialdemokrater vill värna public services oberoende 
och ställning i ett demokratiskt samhälle. Vi vill att public service även fortsättningsvis ska ha 
ett brett nyhets-,kultur-, folkbildnings,- speglings,- och kvalitetsuppdrag. 
 

Vänsterpartiet  
 
Vänsterpartiet vill se ett starkt mediestöd och ett höjt stöd till public service. 
Vänsterpartiet vill också se ett annat regelverk för förhandsprövningen som varken ger 
privata aktörer eller regeringen inflytande över public service arbete. Vi vill också att public 
service grundlagsskyddas. Vänsterpartiet tycker även att det är viktigt att motverka 
monopoliseringen på mediemarknaden och att arbetet för att motverka hat och hot mot 
journalister och publicister ska prioriteras. 
 
 

Fråga 6 

Partier som anser att mångfald och inkludering ska främjas på politisk nivå: Centerpartiet, 

Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet 

Partier som inte anser att mångfald och inkludering ska främjas på politisk nivå: 

Sverigedemokraterna 

 



 
 

 
Nämn några åtgärder som ditt parti 

anser vara viktiga för att främja mångfald och inkludering i 

kulturlivet. 

 

Centerpartiet 
 

Vi vill att alla oavsett bostadsort, bakgrund, funktionsnedsättning eller livssituation ska ha 

möjligheter att uppleva kultur och att själva skapa. Ett brett kulturliv i hela landet 

underlättar för alla att kunna ta del av det. Det finns dock hinder som politiken hittills haft 

extra svårt att 

avhjälpa. Det handlar om den ojämlika tillgången till kultur och i fråga om jämställdhet där 

bland annat ingen ska bli hindrad av förväntningar utifrån könsroller. Båda dessa områden 

behöver ges en genomlysning för att komma vidare. Det finns en stor ojämlikhet idag som 

bland annat avgör vem som får rätt att uttrycka sig, det kan röra sig personer som inte får 

samma möjlighet på grund av någon funktionsnedsättning eller för att man inte har erbjudits 

en väg att utforska kulturen. Det vilar ett särskilt ansvar att skapa dessa förutsättningar för 

barn 

och unga, bland annat genom att erbjuda kultur inom ramen för skolan och visa vägar till 

föreningslivet. 
 

Kristdemokraterna 
 

Stödformer och försäkringsvillkor är inte anpassade efter konstnärernas speciella 

arbetsvillkor och livssituation. För att nå en kulturell frihet och mångfald i Sverige måste 

dessa brister i systemet uppmärksammas och justeras. Vi ser det som viktigt med 

ekonomiskt stöd till kulturen, men även möjliggöra för fler att finansiera kulturen, såsom 

privat sektor. På det sättet behöver inte svenskt kulturliv präglas av det offentliga i så stor 

utsträckning som i dag, utan kan vara mer fri. Det skulle möjliggöra en större mångfald och 

inkludering i kulturlivet. Kristdemokraterna anser vidare att det är viktigt att kulturpolitiken 

bidrar till goda grundvillkor för kultursektorn, men att det också är viktigt att upprätthålla 

respekten för den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd till kulturen. 
 

Liberalerna 
 

Det bör främjas på sådant sätt att det varken direkt eller indirekt styr den konstnärliga 

friheten. Det behövs för hela samhället en skarp lagstiftning mot diskriminering, åtgärder 

mot trakasserier etc. Liberalerna är oroade över det faktum att kulturvanor i så hög grad ärvs 

från föräldrar till barn. Det sociala arvet måste brytas. Skolbibliotek ska finnas på alla skolor 

och vara bemannade, en ny organisation för att scenkonst ska nå alla barn behövs, 

kulturskolan ska ha fortsatt goda villkor och en nationell funktion för kulturskolan ska 

inrättas för att sprida goda exempel. Kulturen ska vara tillgänglig för alla människor. 

Kulturlokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Uttrycksformer 



 
 

 
som människor med olika funktionsnedsättningar kan 

tillgodogöra sig ska stödjas. Teknik i olika former kan utnyttjas mer för att göra 

kulturutbudet tillgängligt för fler. Även det konstnärliga skapandet ska vara öppet och 

tillgängligt. Glada Hudik, Moomsteatern, Share Music och många andra har visat vägar. I 

Storbritannien finns konstnärlig högskoleutbildning som vänder sig också till dem med 

funktionsvariationer. Det behövs ett brett initiativ inom området för att skapa möjligheter 

för fler med funktionsnedsättning inom professionell konst- och kulturverksamhet. 
 

Moderaterna 
 

En prioriterad fråga för oss Moderater är att skapa ett samhälle där fler känner att de vill 

verka och kan utvecklas som konstnärer och där fler skapar kultur och kommer i kontakt 

med kulturen. Tillgängliggörande av kultur för barn och unga, med särskilda insatser i 

socioekonomiskt utsatta områden, är något som kommuner, regioner och stat kan 

åstadkomma. 
 

Miljöpartiet 
 

Fria medier fyller en oumbärlig funktion i ett demokratiskt samhälle. En mångfald av 

oberoende medier är nödvändig för att demokratin ska fungera på ett bra sätt. I en tid där 

det fria ordet på många håll i världen är satt under tryck är det viktigare än någonsin att 

värna medierna och den fria journalistiken. Miljöpartiet värnar en mångfald av oberoende 

medier. Medierna ska vara tillgängliga för människor med olika funktionsvariationer, och det 

ska finnas nyhetsbevakning på olika språk. 
 

Socialdemokraterna 
 

Vi vill understryka de nationella kulturpolitiska målen som säger att kulturen ska vara en 

dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha 

möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska 

prägla samhällets utveckling. Alla ska, oberoende var i landet man bor eller vilka ekonomiska 

förutsättningar man har, ha rätt till kulturell delaktighet. Den socialdemokratiska 

kultursynen bygger på övertygelsen att alla ska rätt till att både ta del av, och utöva, kultur. 

Detta gäller i synnerhet våra barn och unga, då vi vet att tillgången till kultur i unga år 

påverkar den fortsatta bildningsresan. Möjligheterna till att utöva kultur, samt 

möjligheten att ta del av kulturupplevelser av hög kvalitet ska inte känna någon geografisk 

begränsning – rätten till kultur ska gälla oavsett var i landet man bor. I detta är satsningar på 

estetiska ämnen, återinförande av estetiska ämnen på gymnasieskolan, kulturuppdrag i 

skolan, satsningar på kulturskolan och biblioteksinfrastrukturen i hela landet mycket viktiga 

insatser för att bryta klassegmentering och kulturell segregation. Även fler mötesplatser är 

en viktigt del. 

 

 
 



 
 

 
Vänsterpartiet 
 

Vänsterpartiet vill till exempel att avgifterna i kulturskolan ska tas bort så att fler ska kunna 

delta i verksamheten. Vi vill se ett kulturlyft för skolan så alla barn får samma möjligheter att 

uppleva och delta i kulturlivet. Vänsterpartiet vill se satsningar på de nationella 

minoriteternas kultur och tillgängliggörande för personer med funktionsnedsättning. Vi vill 

även se ett fortsatt stöd till folkbildningen då de har möjlighet att nå ut brett och till andra 

målgrupper än de offentliga institutionerna. 
  


