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Var står partierna i 
kulturpolitiken?

I valtider tenderar kulturpolitiken att hamna i skymundan för 
kontroversiella frågor som ofta får mer utrymme i både medier och 
partiledardebatter. Ibland kan det därför vara svårt att bilda sig en 

uppfattning om partierna verkligen står och därför har Musikerförbundet 
tagit tempen på Sveriges riksdagspartier inför höstens val.
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Musikerförbundet driver frågan om att förbättra trygghetssystemen och a-kassan för att 
de ska fungera även för frilansande musiker. Vilka förändringar av trygghetssystemen och 
a-kassan vill ert parti genomföra?

Vi tycker det är viktigt att trygghetssystemen även fungerar för frilansande musiker, det är en förutsättning för en 
levande musikscen. Den socialdemokratiska regeringen har tillsatt en utredning för att se över reglerna för 
sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Vi vill få till ett mer modernt system för ökad trygghet och förutsebarhet 
samt stärkt kvalitet i handläggningen – alla musiker ska kunna lita på att det finns ett bra och fungerande 
trygghetssystem.

Vi har länge sett ett stort behov av ett förstärkt trygghetsnät vid sjukdom och arbetslöshet för alla i Sverige men 
har också särskilt lyft problematiken för den som frilansar eller kombinerar anställning, eget företag och stipendier. 
Det syns också på uttaget av föräldraledighet att systemet inte fungerar för kulturarbetare. I takt med att 
arbetsmarknaden förändrats har tryggheten vid sjukdom urholkats för stora grupper av människor.  När tryggheten 

och förutsägbarheten brister blir tröskeln hög för att våga satsa på den långa utbildnings som ofta krävs inom kulturyrken. 
Vänsterpartiet vill bland annat se en utredning hur SGI-beräkningen ska beräknas för kulturarbetare och en utredning om hur 
ensamföretag kan få ett skydd mer likt det anställda har vid arbetslöshet. Vi vill även se över hur föräldraledighet kan underlättas 
i ensamföretag och att regeringen ska få ett speciellt uppdrag att bevaka och se över kulturskapares pensioner.

Vi har länge drivit på för att socialförsäkringarna bättre ska matcha företagares, frilansares och kombinatörers 
förutsättningar. Bland annat har vi krävt att regelverket för sjukpenninggrundande inkomst görs om och grundas 
på historiska inkomster, något som nu också föreslagits av utredningen ”Ett förbättrat trygghetssystem för 
företagare – enklare och mer förutsägbart”. För att en företagare överhuvudtaget ska kunna ta del av 

socialförsäkringssystemen måste det vara möjligt att bevara sitt företag. Det måste vara möjligt att sköta vissa administrativa 
uppgifter utan att man förlorar sin ersättning. Det behövs därutöver exempelvis tydligare regler gällande deltidssjukskrivning 
och rehabilitering samt tydligare möjligheter att pröva sin arbetsförmåga för den som driver företag. 

Moderaterna vill att så många som möjligt i kulturbranschen ska kunna försörja sig själva. Därför är frågor kring 
företagande, trygghetssystem och upphovsrätt, bland andra, centrala. Flera utredningar kring dessa frågor pågår 
just nu och vi inväntar resultaten av dessa. A-kassan ska vara skälig för att klara kortare perioder av arbetslöshet 
och samtidigt uppmuntra till återgång i arbete.

Vi vill ha en allmän och obligatorisk a-kassa som värnar arbetslinjen. Ersättningsnivåerna ska vara konjunkturbaserade 
så att de blir lägre under högkonjunktur, när det finns fler jobb tillgängliga, och höjs under lågkonjunktur. I väntan 
på en obligatorisk a-kassa vill vi att avgiften till a-kassan ska vara avdragsgill upp till 25 procent, för att stimulera 
fler att gå med i en a-kassa. KD vill att sjukförsäkringen ska vara trygg för alla som saknar arbetsförmåga. Vi vill 

möjliggöra för fler föräldrar att själva bestämma hur länge de vill vara hemma med sina barn, inte minst frilansade musiker. Vi 
välkomnar därför den aktuella översyn som görs vad gäller SGI för kulturskapare och konstnärer som syftar till att anpassa SGI:n 
till aktuella förhållanden på arbetsmarknaden så att fler kan känna sig trygga med att de omfattas av trygghetssystemen. Utöver 
det vill vi ha en helt flexibel föräldraförsäkring där föräldrar fritt ska kunna överlåta dagar till varandra eller till andra närstående. 

Vi vill förbättra kulturskaparnas villkor och då är trygghetssystem som fungerar även för kulturskapare avgörande. 
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. Exempelvis bör de tillfälliga lättnader i A-kassan som infördes under pandemin permanentas.
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För oss är det ideologiskt. Vi vill att människor ska ha ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Man ska kunna fokusera 
på sitt jobbsökande utan att oroa sig över att ha mat på bordet. I dag finansieras a-kassan till största delen av 
skattemedel, men långt ifrån alla löntagare omfattas av skyddet. Vi vill se att a-kassan blir en del av landets 
välfärdsåtagande genom ett förstatligande där kravet på medlemskap i en a-kassa tas bort. Rent administrativt 

vill vi flytta handläggningen till Försäkringskassan. Vi vill också höja ersättningsnivåerna i a-kassan till 1200 kr de första hundra 
dagarna.

Nu diskuteras det bland fackförbunden om en utökad tillträdesrätt för de regionala 
skyddsombuden, främst på arbetsplatser med kollektivavtal men som saknar medlemmar. 
Vilka problem och politiska lösningar ser ni gällande tillträdesrätten för de regionala 
skyddsombuden?

Skyddsombuden är avgörande för att skapa en trygg arbetsmiljö, speciellt på arbetsplatser där det saknas en egen 
skyddsorganisation. Socialdemokraterna anser att de regionala skyddsombuden bör få tillträdesrätt till alla 
arbetsplatser med kollektivavtal samt bättre utbildning och verktyg för att kunna genomföra sitt livsviktiga 
uppdrag. Den S-ledda regeringen har därför tillsatt en utredning som ska lämna förslag på hur de regionala 
skyddsombuden kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt arbete.

De regionala skyddsombuden spelar en central roll i arbetsmiljöarbetet. Det är angeläget att skyddsombuden har 
rätt förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag. Enligt nuvarande bestämmelser krävs att en lokal 
arbetstagarorganisation har en medlem på ett visst arbetsställe för att ett regionalt skyddsombud ska kunna utses 
för arbetsstället. Medlemskravet medför problem för dels branscher med rörliga eller tillfälliga arbetsplatser, dels 

branscher med allmänt stor personalomsättning och där arbetet i hög grad utförs av bemanningsföretag. Vänsterpartiet vill 
därför ändra Arbetsmiljölagen så att regionala skyddsombud får rätt att verka på företag med kollektivavtal även om det 
tillfälligtvis inte finns någon medlem i den kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationen vid företaget. Regeringen lade 
fram ett sådant förslag våren 2020, men det röstades ner av högerpartierna. Vänsterpartiet fortsätter att driva på för att de 
regionala skyddsombuden ska få utökad tillträdesrätt.

Vi är positiva till att stärka arbetsmiljöarbetet och understryker vikten av att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet. 
Vi ser dock inte att en utvidgad rätt för de regionala skyddsombuden enligt regeringens förslag är rätt metod för 
att komma till rätta med de arbetsmiljöproblem som finns på arbetsmarknaden. För ett väl fungerande 
arbetsmiljöarbete är det viktigt att det är tydligt vem som gör vad och att roller och mandat inte blandas ihop. 

Arbetsmiljöarbetet är inte bara en facklig fråga; den berör och ska bedrivas av de som arbetar i verksamheten – av arbetsgivare 
och medarbetare. Redan i dag finns en viss otydlighet avseende vilken roll och vilket mandat de regionala skyddsombuden 
har. Förslaget riskerar att öka otydligheten och försvåra i stället för att förbättra det lokala arbetsmiljöarbetet.

Liberalerna välkomnar att regeringen äntligen har tillsatt en utredning som ska se över hur systemet ska fungera 
bättre för kulturskapare och andra kombinatörer. Vi ser fram emot att få ta del av de slutsatser om trygghetssystemet 
som Calle Nathanson kommer att presentera. Vår bedömning är att frågan är svår, men väldigt viktig att prioritera.

De lokala skyddsombudens arbete är avgörande för att arbetsmiljöarbetet ska fungera fullt ut. De regionala 
skyddsombuden har en viktig roll att spela för att stödja de lokala skyddsombuden, men också i att aktivera 
arbetsmiljöarbetet och träda in i de fall där det inte varit möjligt att utse något lokalt skyddsombud. Den ökade 
rörligheten på arbetsmarknaden leder till att de regionala skyddsombuden blir allt viktigare för att inte tappa mark 
i arbetsmiljöarbetet. Miljöpartiet vill utvidga tillträdesrätten för de regionala skyddsombuden för att stärka 

arbetsmiljöarbetet och göra det mer jämlikt. När vi satt i regering la vi också ett sådant förslag till riksdagen, men det röstades 
tyvärr ner i kammaren.



2322

Vi anser att skyddsombuden fyller en viktig funktion på svenska arbetsplatser. Men det bör inte vara tvingande 
eller normerande att de ska vara fackligt anslutna. Självklart har vi inget emot facklig anslutning men vi anser 
samtidigt att de anställda själva ska kunna välja sina skyddsombud oavsett personens fackliga eller politiska hemvist 
och därigenom möjliggöra för en bredare täckning av skyddsombud på arbetsmarknaden.
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Liberalerna anser att det viktigaste är att arbetstagarnas intressen tas tillvara på arbetsplatserna. Det är därför vi 
har varit tveksamma till uppbyggnaden av systemet med fackliga regionala ombud, då det främst tycks ha utformats 
för att uppfylla fackens intresse. Vi menar att tryggheten och arbetsmiljön på arbetsplatser är centralt för de 
anställdas välmående – och den myndighet som har ansvar för det är Arbetsmiljöverket. Liberalerna menar vidare 

att frågan förtjänar att utredas vidare, men då utifrån utgångspunkten att myndighetsutövning ska skötas av Arbetsmiljöverket.

Vi anser att arbetsplatsers skyddsombud spelar en viktig roll för att granska, värna och kommunicera sina 
arbetskamraters arbetsmiljö. I dagsläget har vi inga förslag om att ändra dagens system med regionala skyddsombud. 
Men vi har under lång tid lyft behovet av en utvärdering av de regionala skyddsombuden. Vi menar att en sådan 
utvärdering bör ske innan en eventuell utvidgning av befogenheterna äger rum. När skattemedel skickas till en 

verksamhet är det också rimligt att vilja ha en regelbunden utvärdering.

Staten bidrar till det regionala skyddsarbetet med cirka 110 miljoner per år. Det är ett stort problem att vissa 
löntagare inte omfattas av det skydd som finns. Vi vill därför utreda en ny modell för det regionala arbetsmiljöarbetet 
där uppdraget i stället ligger under en myndighet, förslagsvis Arbetsmiljöverket. Fördelen med myndighetsanställda 
arbetsmiljöinspektörer är att de skulle ha tillträdesrätt till landets samtliga arbetsplatser. Vi ser mycket allvarligt på 

dödsolyckor och andra skador som uppkommer på och på grund av arbetet. Enligt Arbetsmiljöverket har över 400 personer 
dött i arbetsplatsolyckor sedan 2011. Det krävs en ny arbetsmodell för att motverka utvecklingen.

Musikerförbundet driver frågan om att inrätta en Livemusikallians (likt Musikalliansen) för 
att bättre nå frilansande musiker på den kommersiella musikscenen. Hur ställer sig ert parti 
i frågan om att inrätta en Livemusikallians?

Vi tycker att de olika allianserna har fungerat mycket bra. Vi har även under mandatperioden stärkt budgeten för 
Allianserna som gör att de har kunnat anta fler konst- och kulturskapare. Det förslag som Musikerförbundet har 
lagt är ett intressant förslag som vi kommer att överväga.

Vi har inte tagit del av argumentationen bakom ett sådant förslag men är öppna för att titta vidare på frågan. Det 
vi föreslagit är höjt stöd till kulturallianserna så att fler kan anställas. Den förstärkning som gjordes under pandemin 
var välbehövlig men inte tillräcklig.

 Vi vill utveckla systemet med konstnärsallianser, och detta låter som en intressant idé som vi gärna diskuterar vidare.
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Liberalerna anser att allianserna är bra. Av den anledningen ser vi gärna att de både utvecklas och breddas. Vi har 
däremot inte tagit ställning till det specifika förslaget som frågan innehåller.

Kristdemokraterna har inte tagit ställning i frågan.

Flera musiker har i dag osäkra arbetsvillkor och så även inom den kommersiella musikscenen. Vi vill genomföra 
reformer som syftar till att scenkonstnärer får bättre tillgång till samhällets olika skyddsnät. I fallet med en 
livemusikallians så skulle vi i stället vilja bredda Musikalliansen så att den även omfattar frilansade musiker inom 
den kommersiella musikscenen.

Hur röstar ni angående upphovsrättsdirektivet (DSM) om upphovsrätt och närstående 
rättigheter på den digitala inre marknaden?

Vi socialdemokrater var det enda partiet som röstade för DSM-direktivet i EU-nämnden när det begav sig 2019. Vi 
var även det enda svenska parti som röstade för direktivet i Europaparlamentet. Vi har ansträngt oss till det yttersta 
för att lyssna till alla olika organisationer och har initierat helt unika processer för att alla olika aspekter och synvinklar 
verkligen ska kunna fångas. Vi kämpar varje dag för att upphovspersoner ska få skäligt betalt när deras verk används, 
att det ska vara lätt att göra rätt på nätet och att skapa förutsättningar för ett spänstigt och kreativt kultur-medieutbud 

för alla. Just nu bereder regeringen ett förslag i frågan för att kunna skapa bättre förutsättningar och villkor för upphovspersoner.

Vänsterpartiet inväntar förslaget på hur upphovsrättsdirektivet ska implementeras i svensk lag och kommer i 
samband med det ta ställning till vägval, tolkningar och möjliga tillägg till direktivet.

Vi är måna om att modernisera upphovsrätten ska så att kulturutövare och upphovsrättsinnehavare ska få skäligt 
betalt för sitt arbete. Det är vår inriktning.

Vi är positiva till arbetet i allianserna och anser att det bör utvecklas. Redan den utvärdering som gjordes 2012 
visade att scenkonstallianserna förbättrat tryggheten för de scenkonstnärer som anställts men också att det finns 
utrymme för utveckling. Vi anser att det är dags att en ny utvärdering genomförs. Huruvida det ska inrättas 
ytterligare allianser eller om arbetet ska organiseras om på annat sätt bör vara en av frågeställningarna i en sådan 

utvärdering.

Scenkonstallianserna som idag finns, Teater, Dans och Musikalliansen, är viktiga för svenskt kulturliv. Enligt den 
utvärdering som gjordes för 10 år sedan, konstaterades att allianserna förbättrat tryggheten för de som anställts men 
att det också fanns utrymme för utveckling, vilket även Statens Konstråd har påkallat. Vi ser positivt kring fortsatt 
arbete av inrättande av en Livemusikallians men initiativet och viljan, måste komma ifrån branschen, inte politiken.
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Vi har varit kritiska till delar av direktivet och drivit på för att regeringen ska rösta nej i ministerrådet och öppna upp 
för en ny förhandling runt framför allt två av direktivets 32 artiklar (11 och 13). Vi tycker att upphovsrättsdirektivet 
behövs, men i nuvarande utformning anser vi att balansen mellan olika viktiga intressen inte är väl tillvaratagen 
och därmed hotar yttrandefriheten. Därför säger vi att vi vill skicka tillbaka förslaget till förhandlingsbordet så att 

en mer rimlig balans kan nås i de två artiklarna, innan vi är redo att anta direktivet.

DSM-direktivet och kommande beslut i riksdagen kring regelverket, välkomnas verkligen av Moderaterna. 
Upphovsrätten är otroligt viktig och nödvändig för personer i kulturnäringen. Tyvärr så har regeringen dröjt med 
att presentera förslaget, så vi har inte kunnat ta ställning ännu. Moderaterna har dock begärt att justitieministern 
ska komma till kulturutskottet och beskriva regeringens ståndpunkt.

Vi väljer att i detta läge avvakta på propositionen. Vi kan däremot här och nu konstatera att vi är positiva till direktivet, 
särskilt då vi finner att det är betydelsefullt att värna en upphovsrätt som även står stark i den digitala tiden.

DSM-direktivet röstades igenom i EU i mars 2019, där vi röstade nej till direktivet. Direktivet ska nu implementeras 
i svensk lagstiftning. Vi kommer att ta ställning till förslagen när propositionen ”Upphovsrätten på den digitala 
inre marknaden” kommer till riksdagens bord. Vi anser att det är viktigt framöver att se över påverkan på 
upphovsrätten när nu upphovsrättsdirektivet implementeras i svensk lag. Vi välkomnar i grunden försök till en 

harmonisering av det upphovsrättsliga regelverket i EU. En uppdatering av regelverket är nödvändigt mot bakgrund av den 
förändrade konsumtionen av upphovsskyddat material de senaste åren. Att säkerställa att framtidens författare, artister och 
uppfinnare får del av värdet de skapar är avgörande för fortsatt innovationslust och skaparanda. Direktivet innehåller likväl 
problematiska delar, såsom artikel 17 (tidigare 13) och artikel 15 (tidigare 11). Med det sagt får vi se vilket förslag som kommer 
från regeringen och vilka konsekvenserna blir av implementeringen av direktivet i Sverige.

DSM är ett samlingsbegrepp för ”Digital Single Market”, den strategi som EU-kommissionen släppte 2015. Denna 
strategi har sedermera mynnat ut i två andra initiativ – DSA (Digital Services Act) och DMA (Digital Markets Act). 
Mycket av syftet med DMA är befogat: det finns ett behov av att reglera de större online plattformarna, som ofta 
i praktiken är monopol. Å andra sidan bör företagsvillkor inte bli oskäliga, eller regleringarna för ingående. Detta 

är särskilt viktigt för en digital ekonomi som Sveriges. Gällande DSA är Sverigedemokraternas hållning att regleringarna är 
alltför ingående, och inskränker på medlemsstaternas nationella kompetenser. Särskilt vissa frågor, såsom yttrandefrihet på 
internet, menar partiet bör regleras nationellt. Sverigedemokraterna har motsatt sig DSA, men valt att släppa igenom DMA i 
ett första skede i väntan på slutbehandlingen.

Musikerförbundet driver frågan om att införa en oavvislig ersättningsrätt i Upphovsrättslagen. 
Vi vill att de musiker som är med och skapar musik som tillgängliggörs på streamingplattformar 
som Spotify med flera ska få del av intäktsströmmarna som musiken genererar. Hur ställer sig 
ert parti i frågan om oavvislig ersättningsrätt?

Vi Socialdemokrater tycker att skapare ska få en rimlig del av den ekonomiska framgång som den digitala 
utvecklingen inneburit. Därför utreds frågan om oavvislig ersättningsrätt just nu så att vi kan säkerställa det på 
bästa sätt. Vi vill ta del av både utredarens förslag samt de synpunkter som branschen vanligen inkommer med 
innan vi sätter ner foten i frågan.
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Upphovs- och immaterialrättsfrågor är viktiga i den verklighet vi idag lever i. Allt fler människor konsumerar musik, 
film och bild i digitala medier och det är nödvändigt att modernisera lagstiftningen efter hur verkligheten ser ut. 
Moderaterna inväntar nu regeringens förslag gällande DSM-direktivet och kommer därefter att utforma vår politik 
i olika rättighetsfrågor.

Liberalerna återkommer i frågan när väl propositionen är lagd.

Då upphovsrättsdirektivet nu implementeras i svensk lag, är det viktigt att framöver se över påverkan på 
upphovsrätten och konsekvenser för till exempel musiker. Vi får därför avvakta implementering av direktivet innan 
vi tar ställning till ytterligare förslag gällande upphovsrätten. Det pågår även en utredning av just frågan om 
oavvislig ersättningsrätt på Regeringskansliet och vi avvaktar därför även den.

En utredning undersöker nu behoven och förutsättningarna när det gäller två frågor som aktualiserats i anslutning 
till EU:s nya direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Den ena frågan gäller upphovsmäns och 
utövande konstnärers möjligheter att få ersättning vid tillgängliggörande på begäran av verk och framföranden. 
När den utredningen och ett skarpt förslag presenterats är vi beredda att ta ställning i det.

Den upphovsrätt vi har i dag är gammaldags och en uppdatering är helt nödvändig. Lagen har halkat efter i den 
tekniska utvecklingen samtidigt som nationsgränser alltmer komplicerar upphovsrätten. För svenskt vidkommande 
vill vi att en upphovsrättskommission tillsätts som utreder upphovsrätten. En reformerad upphovsrätt måste både 
kunna garantera att upphovsrättsinnehavarna får ersättning för sina verk och kunna accepteras av allmänheten. 
De som gör film, skriver böcker eller programmerar dataspel måste kunna få betalt för det de gjort.

Vi vill avvakta den utredning som pågår i frågan, men är i grunden positivt inställda till starkare rättigheter för musiker.

Vi anser att det är en mycket olycklig utveckling att allt större del av intäkterna från musiken hamnar hos andra än 
de som skapat den. För oss är det viktigt med en lagstiftning som tillvaratar musiker och upphovspersoners intressen 
och ger en skälig ersättning. Vi vill invänta regeringens förslag utifrån DSM-direktivet och de andra utredningar 
som ligger nära, tex kring ersättningen till rättighetshavare vid privatkopiering för att se hur helheten på  

upphovsrättsområdet kommer utformas och vill i dagsläget därför inte ta ställning till enskilda delar.

Vill du läsa mer om kulturpolitik inför valet i höst? 
KLYS utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige där Musikerförbundet är en av de 14 
medlemsorganisationerna som består av cirka 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, 
ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.

Läs mer om KLYS valprogram För ett starkt kulturliv på demokratisk grund på klys.se/valet-22
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