
Kulturpolitisk enkät 
Valåret 2022

Ax kulturpolitiska enkät till riksdagspartierna 
med viktiga frågor om framtidens kulturpolitik



Ax har samlat in svar på frågorna genom enkäter som samtliga 
riksdagspartier har svarat på.

Nedan presenteras resultaten av frågorna.

F Ö R O R D

Det fria och ideellt organiserade kulturlivet avser den delen av kulturlivet som 
inte omfattas av offentliga strukturer och marknad, som däremot omfattas av 
civilsamhället. Det fria och ideellt organiserade kulturlivets organisationer har 
alltså inte en offentlig huvudman och arbetar inte utifrån vinstincitament. 

Det fria och ideellt organiserade kulturlivet består av likväl utövare som 
organisationer, såsom lokala kulturföreningar, samverkansstrukturer, riks- 
organisationer och paraplyorganisationer. Dessutom är det fria och ideellt 
organiserade kulturlivet en viktig uppdragsgivare för professionella 
kulturutövare samt hemvist för Sveriges 
centrala amatörkulturorganisationer. 
Det fria och ideellt organiserade 
kulturlivet kan sägas bestå av 
fyra pelare: Utövare, arrangörer, 
kulturarv och lokalhållande 
- varav Ax företräder utövare.

Det fria och ideellt organiserade kulturlivet



E N K Ä T E N
Urval
I urvalet har alla partier med mandat i Sveriges riksdag 
ingått. Alla partier har deltagit i enkäten. Ett parti har valt 
att bara delvis svara på två frågor, vilket framgår i 
anslutning till frågorna.

Konstruktion
Frågorna 1, 2, 4 och 5 har inledande en flervalsfråga som 
partierna kan välja att motivera sitt svar till. Fråga 3 är en 
öppen fråga där partierna får utforma sina egna svar.

Medverkande
Centerpartiet - Annie Lööf (Partiledare)
Kristdemokraterna - Roland Utbult (Kulturpolitisk talesperson)
Liberalerna - Christer Nylander (Kulturpolitisk talesperson)
Miljöpartiet - Amanda Lind (Kulturpolitisk talesperson)
Moderaterna - Kristina Axén Olin (Kulturpolitisk talesperson)
Socialdemokraterna - Lawen Redar (Kulturpolitisk talesperson)
Sverigedemokraterna - Bo Broman (Kulturpolitisk talesperson)
Vänsterpartiet - Visiliki Tsouplaki (Kulturpolitisk talesperson)
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F R Å G A  1
I relation till kulturlivet som en helhet: 
Vilken betydelse har det fria och ideellt 
organiserade kulturlivet för att uppnå de 
nationella kulturpolitiska målen om ett 
dynamiskt, obundet och utmanande 
kulturliv enligt dig och ditt parti?

Centerpartiet Krist-
demokraterna

Liberalerna Miljöpartiet Moderaterna Social-
demokraterna

Sverige-
demokraterna

Vänsterpartiet

Stor 
betydelse

Stor 
betydelse

Stor 
betydelse

Stor
betydelse

Stor
betydelse

Stor
betydelse

Stor
betydelse

Stor
betydelse

Alla riksdagspartier tycker 
att det fria och ideellt 

organiserade kulturlivet 
har STOR BETYDELSE för 
att uppnå de nationella 

kulturpolitiska målen
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Krist-
demokraterna

Stor betydelse. Ansvaret för kulturens villkor och deltagande i 
svensk kultur ligger inte enbart på det offentliga utan även de 
ideella insatserna har enormt stor betydelse.

Stor betydelse. Utan det fria och ideella kulturlivet går 
delaktigheten förlorad. Den kulturella delaktigheten är en av 
de viktigaste kulturpolitiska målen och går också att härleda 
till barnkonventionen om rätten för alla barn och unga att få 
utöva kultur. Utan det fria och ideella kulturlivet finns inte 
heller några förutsättningar för att stärka det professionella 
kulturlivet. Dessa hör ihop i det stora kulturella ekosystemet.

 

Sida 1 av 3F R Å G A  1
I relation till kulturlivet som en helhet: 
Vilken betydelse har det fria och ideellt 
organiserade kulturlivet för att uppnå de 
nationella kulturpolitiska målen om ett 
dynamiskt, obundet och utmanande 
kulturliv enligt dig och ditt parti?

Social-
demokraterna

Centerpartiet

Stor betydelse. De ideella kulturorganisationerna är själva 
grunden för ett brett kulturliv i hela landet. De är mötesplatser 
för människor med gemensamma intressen och de ordnar 
aktiviteter som ger verklig integration mellan människor med 
olika bakgrund. Därför är det ideella kulturlivet också bra för 
hela vårt samhälle, integrationen och vår demokrati, för 
skapelse och en kultur tillgänglig för fler både i stad, gles- och 
landsbygd.
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Sida 2 av 3F R Å G A  1
I relation till kulturlivet som en helhet: 
Vilken betydelse har det fria och ideellt 
organiserade kulturlivet för att uppnå de 
nationella kulturpolitiska målen om ett 
dynamiskt, obundet och utmanande 
kulturliv enligt dig och ditt parti?

Stor betydelse. Ideella kulturskapare är just oberoende och har 
därför en viktig aktör för att skapa ett dynamiskt, obundet och 
utmanade kulturliv. Dessutom bidrar det ideella kulturlivet till 
kultur över hela Sverige. Det vill Sverigedemokraterna värna.

Vänsterpartiet

Stor betydelse. Vänsterpartiet menar att den ideella kulturen 
måste uppmärksammas mer för sin roll i att uppnå det målet. 
Just för att man är fria från kommersiella intressen och politisk 
styrning finns mycket goda förutsättningar för att vara 
utmanande och dynamiska.

Liberalerna

Stor betydelse. Som individer och som samhälle behöver vi 
mycket kultur och mångskiftande kultur. Vi behöver skapa 
själva och, men också underhållning, intellektuell stimulans 
som utmanar tanken. Vi behöver gemensamma upplevelser 
och enskild utveckling. Utan en rik ekologi av fritt och ideellt 
kulturliv skulle livet och samhället bli torftigare, men det 
skulle också innebära att övriga delar av kulturlivet skulle få 
svårt att nå sitt uppdrag, ja rent av svårt att över huvud taget 
fungera.

Stor betydelse. Moderaterna har föreslagit att Skapande skola 
ska utvidgas till att även omfatta gymnasiet. Vi värnar också 
Kulturskolan och vill särskilt prioritera att nå barn och unga i 
utanförskapsområden med kultur.Moderaterna
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Sida 3 av 3F R Å G A  1
I relation till kulturlivet som en helhet: 
Vilken betydelse har det fria och ideellt 
organiserade kulturlivet för att uppnå de 
nationella kulturpolitiska målen om ett 
dynamiskt, obundet och utmanande 
kulturliv enligt dig och ditt parti?

Miljöpartiet

Stor betydelse. För att Sveriges kulturella ekosystem ska fungera är det 
fria och ideellt organiserade kulturlivet av avgörande betydelse. Både när 
det gäller kultur i hela landet, bredden och mångfalden i kulturutbudet, 
för en fungerande arbetsmarknad för konstnärer och kulturarbetare, 
men också när det gäller den konstnärliga friheten och kreativiteten. En 
mångfald av aktörer är en förutsättning för dynamiken, för att gränser 
ska kunna testas och konsten utvecklas. Miljöpartiet betonar att 
kulturpolitiken ska ha utgångspunkt i den konstnärliga friheten och 
yttrandefriheten. Kulturen ska ges förutsättningar, värde och kraft utan 
att politiken försöker styra dess innehåll eller form. Miljöpartiet har i 
regeringen drivit frågan om konstens frihet, bland annat med den nya 
museilagen och uppdraget till Myndigheten för Kulturanalys att analysera 
hur principen om armlängds avstånd tillämpas. Vi la fram ett 
åtgärdspaket där vissa steg nu har tagits. Vi vill gå vidare, bland annat 
med att inrätta en nationell stödfunktion för kommuner och regioner och 
se över om ytterligare lagstiftning behövs. Men för en reell frihet för 
kulturskapare, behövs ekonomiska och sociala förutsättningar. Därför är 
det avgörande att trygghetssystemen stärks, att det finns en stark 
finansiering, både av offentliga kulturverksamheter men också av det fria 
kulturlivet. Samtidigt behöver vi fortsätta jobba för delaktighets- och 
tillgänglighetsmålen. Kulturen ska vara tillgänglig för alla, oavsett var du 
bor i landet. För det behövs både offentliga, privata, kommersiella och 
ideella aktörer. Därför är det viktigt att vi går vidare med en långsiktig 
återhämtningsplan efter pandemin, att trygghetssystemen för 
kulturskapare stärks och att både det offentliga och det fria kulturlivet 
ges bättre förutsättningar. Vi menar även att det är dags för en ny stor 
genomgripande kulturutredning som även har i uppdrag att se över 
målen för kulturpolitiken, eftersom samhället har förändrats så mycket 
sen den senaste utredningen gjordes, med fokus på kulturens frihet och 
mer kultur till fler.
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F R Å G A  2
Ekonomiskt sett stärker kultursamverkans- 
modellen i huvudsak institutioner och den 
offentliga kultursektorn. Vill partiet utveckla 
modellen för att inkludera behoven hos 
utövare inom det fria och ideellt 
organiserade kulturlivet?

Centerpartiet Krist-
demokraterna

Liberalerna Miljöpartiet Moderaterna Social-
demokraterna

Sverige-
demokraterna

Vänsterpartiet

JA JA JA JA JA JA JA JA

Alla riksdagspartier säger 
JA till att kultur-

samverkansmodellen ska 
utvecklas för att inkludera 

behoven hos det 
fria och ideellt organiserade 

kulturlivet
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Sida 1 av 3F R Å G A  2
Ekonomiskt sett stärker 
kultursamverkansmodellen i huvudsak 
institutioner och den offentliga kultursektorn. Vill 
partiet utveckla modellen för att inkludera 
behoven hos utövare inom det fria och ideellt 
organiserade kulturlivet?

Ja. Sverigedemokraterna vill se över nuvarande 
kultursamverkansmodell i syfte att fler kulturaktörer, 
exempelvis ideella kulturskapare, ska kunna tillgodogöra sig 
stöd

Liberalerna

Ja. Vi behöver en större översyn av modellen, och i en sådan 
måste man också ta större hänsyn till det ideellas 
förutsättningar som ju skiftar över landet. Man måste både se 
till att det ideella kan vara med i arbetet med planerna och i 
verkligheten.

Ja. Modellen infördes under Alliansregeringen och har fungerat 
väl. Dock ser vi nu ett behov att att utveckla och förbättra 
samverkansmodellen, bland annat för att tydliggöra rollerna 
och förbättra kontaktytorna.

Sverige-
demokraterna
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Sida 2 av 3F R Å G A  2
Ekonomiskt sett stärker 
kultursamverkansmodellen i huvudsak 
institutioner och den offentliga kultursektorn. Vill 
partiet utveckla modellen för att inkludera 
behoven hos utövare inom det fria och ideellt 
organiserade kulturlivet?

Miljöpartiet

Ja. Miljöpartiet har varit drivande för att kultursamverkansmodellen har 
stärkts ekonomiskt, denna mandatperiod med 250 mnkt i permanenta 
medel. Det har varit viktigt då modellen varit underfinansierad länge och de 
institutioner och verksamhetsområden som modellen ska ge stöd till har 
länge varit under hårt ekonomiskt press. Detta är viktigt även för det fria och 
ideella kulturlivet, bland annat då det ofta finns en nära samverkan mellan 
regionala institutioner och det fria och ideella kulturlivet lokalt och regionalt, 
och den samverkan behöver ges möjlighet att utvecklas, men också för att 
frigöra resurser regionalt till satsningar på det fria kulturlivet. Vi är också 
öppna för att överväga förändringar av själva modellen. 
Kultursamverkansmodellen har sedan den inrättades för drygt 10 år sedan 
genomgått stegvisa förändringar. Till exempel blev bild- och form ett nytt 
utpekat område inom kultursamverkansmodellen 2018 och 
verksamhetsbidragen har haft olika strategiska inriktningar. En utredning om 
kultursamverkansmodellen ska nu tillsättas och inom ramen för den är det 
rimligt att diskutera om justeringar bör göras som stärker förutsättningarna 
för det fria och ideellt organiserade kulturlivet. Utöver detta är det viktigt att 
fortsätta stärka stöden direkt till det fria kulturlivet. Miljöpartiet har i regering 
gjort flera satsningar på det fria kulturlivet, senast med 80 mnkr permanent, 
samt att stärka trygghetssystemen för kulturskapare.

Centerpartiet

Ja. Centerpartiet vill stärka och utveckla kultursamverkansmodellen 
så att regionerna får ett större inflytande. På så sätt kan modellen 
få en starkare förankring såväl lokalt som bland det fria och ideellt 
organiserade kulturlivet. 
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Sida 3 av 3F R Å G A  2
Ekonomiskt sett stärker 
kultursamverkansmodellen i huvudsak 
institutioner och den offentliga kultursektorn. Vill 
partiet utveckla modellen för att inkludera 
behoven hos utövare inom det fria och ideellt 
organiserade kulturlivet?

Vänsterpartiet

Ja. Vänsterpartiet menar att kultursamverkansmodellen i grunden är bra. 
Modellen har dock både för- och nackdelar. Utvärderingar visar att 
skillnaden överlag inte har blivit särskilt stor mot den tidigare 
ekonomiska fördelningen av statens bidrag. Det är fortfarande de stora 
regionala institutionerna som slukar det mesta av resurserna, och det fria 
kulturlivet har svårt att göra sig hört. Vi menar att staten behöver skjuta 
till ytterligare resurser för att regionerna ska klara att satsa på alla 
kulturyttringar och inkludera det fria kulturlivet i högre utsträckning.

 

Social-
demokraterna

Ja. Socialdemokraterna har precis fattat beslut om att utreda 
samverkansmodellen efter 10 år tack vare bland annat det ideella 
och fria kulturlivets önskemål. Vi vill först ta del av en analys över 
hur modellen kan stärka det regionala kulturlivet och 
civilsamhället. Därefter kan vi fatta beslut om hur vi går vidare.

 

Krist-
demokraterna

Ja. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som 
blivit berättigade till statligt stöd. Förändringen av den regionala 
kulturpolitiken förutsätter ett närmare samarbete mellan de olika 
myndigheter och organisationer som har ekonomi och/eller starka 
intressen i kultursamverkansmodellen. Regioner som ingår i modellen 
beslutar nu, i samverkan med länets kommuner, det civila samhället och
kulturlivet, hur det statliga bidraget ska fördelas till regional 
kulturverksamhet. Detta har visat god potential men som alla nya 
initiativ behöver modellen utvecklas. Vi vill utveckla 
kultursamverkansmodellen genom att öka samverkande insatser från 
staten till regionerna och undvika att statliga kulturinsatser görs vid 
sidan av som underminerar kultursamverkansmodellens viktiga funktion
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F R Å G A  3
På vilket sätt arbetar du och ditt parti för att barn 
och unga ska utöva kultur och delta i det fria och 
ideella kulturlivet på sin fritid?

Centerpartiet

Krist-
demokraterna

Vi vill att ideella föreningar i större utsträckning ska kunna komma 
och presentera sin verksamhet för skola och fritids. Då får fler barn 
och unga komma i kontakt med och möjlighet att engagera sig i det 
ideella kulturlivet. Ett intresse man får som ung bär man ofta med sig
under många år framöver.

En av Kristdemokraternas prioriterade frågor på kulturområdet är 
Skapande skola. Den har tagits väl emot av både kulturskaparna, 
elever och lärare. I korthet går satsningen ut på att professionella 
kulturskapare och skolan samarbetar för att långsiktigt integrera
kulturella uttryck i skolans arbete. Sedan starten 2008 har Skapande 
skola byggts ut, mycket tack vare förverkligande av förslag från 
Kristdemokraterna, så att den nu omfattar hela grundskolan och 
förskoleklass. Vi bidrog också till det tillkännagivande från 
kulturutskottet som riktades till regeringen i mars 2018 om att 
regeringen borde vidareutveckla Skapande skola så att fler barn och 
unga kommer i kontakt med kultur. De vanligaste projekten 
involverar konst- och bildskapande, teater, dans, musik, drama och 
skrivande. 

Vänsterpartiet

Mycket av det arbetet drivs på kommunal nivå och vänsterpartister 
i hela landet bevakar det frågan. På nationell nivå vill vi höja 
anslagen till det fria kulturlivet tex bidraget till de nationella 
amatörkultur-organisationerna och till barn- och 
ungdomsorganisationerna. Vi har föreslagit stöd till lokala 
kulturprojekt inom de ideella kultur-organisationer och utökat stöd 
till samlingslokaler som är så viktiga för att skapa platser för barn 
och unga att utöva kultur. Vänsterpartiet har även föreslagit att en 
kulturgaranti för alla elever bör införas i skolan så barn och unga får 
chans att på skoltid ta del av kultur som sedan kan inspirera till eget 
kulturutövande.

Sida 1 av 3
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F R Å G A  3
På vilket sätt arbetar du och ditt parti för att barn 
och unga ska utöva kultur och delta i det fria och 
ideella kulturlivet på sin fritid?

Moderaterna

Social-
demokraterna

Liberalerna

Sida 2 av 3

I vår kulturpolitiska motion i riksdagen föreslår vi att staten 
och Sveriges kommuner och regioner snarast ska inleda en 
strukturerad dialog kring barnkultur för att se över hur man 
ska garantera att varje barn får goda förutsättningar att ta del 
av och delta i kulturaktiviteter av hög kvalitet återkommande 
under skolåret. Vi värnar också folkbildningen som är central 
aktör i det fria och ideella kulturlivet.

Moderaterna har föreslagit att Skapande skola ska utvidgas till 
att även omfatta gymnasiet. Vi värnar också Kulturskolan och 
vill särskilt prioritera att nå barn och unga i 
utanförskapsområden med kultur.

Vi har stärkt kulturbudgeten till historiska nivåer och satsar på 
folkbibliotek genom reformen "Stärkta bibliotek", vi har stärkt 
det nationella anslaget till samverksansmodellen för regional 
kultur, vi har infört ett utvecklingsbidrag för kulturskolan, 
stärkt stödet för skapande skola och utrett frågan om 
skolbibliotek. Vi har även gjort historiska satsningar på 
civilsamhället och avser att arbeta aktivt med återstarten av 
kulturlivet. I detta arbete ligger att analysera och utreda 
samverkansmodellen.
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F R Å G A  3
På vilket sätt arbetar du och ditt parti för att barn 
och unga ska utöva kultur och delta i det fria och 
ideella kulturlivet på sin fritid?

Miljöpartiet

Sida 3 av 3

Dels vill vi stärka kulturskolan. Den nationella politiken för kulturskolan 
med riksdagsantagna mål, satsning på lärare och det statliga 
kulturskolestödet var viktiga steg. Nu vill vi gå vidare. Vi vill stärka och 
permanenta kulturskolestödet samt inrätta en kulturskolelag för att 
säkra ökad kvalitet och breddat utbud i kulturskolan. Den ökade 
kulturella och konstnärliga bildning som kulturskolan bidrar till en är en 
tillgång för samhället som helhet och varje enskild elev som får upptäcka 
och utveckla sina skapande förmågor. Kulturskolan ska kunna hantera 
både bredden och spetsen och samarbetet med studieförbunden är viktig 
del. Vi vill också stärka kulturen i skolan. Skapande skola har vi förstärkt 
men fortsatt är det inte alla barn och skolor som får del av dessa medel. 
Vi vill därför tillsätta en skolkulturutredning som syftar till jämlik tillgång 
till kulturupplevelser och kontakt med professionella kulturskapare, 
oavsett var i landet du bor och vilken skola du går på. Vi vill även gå 
vidare med skolbiblioteksutredningen så att alla barn får tillgång till 
bemannade skolbibliotek. I skolan ska alla barn få möjlighet att möta 
olika estetiska uttryck och sitt skapande, det kan inspirera till att ta det 
vidare på fritiden. I många kommuner sker samarbete med föreningslivet, 
inte minst inom idrotten, för prova-på-verksamhet. Detta kan och bör 
utvecklas även med fria och ideella kulturaktörer. Vi måste också jobba 
vidare med att den kulturella utbildningskedjan ska fungera, från estetisk 
verksamhet på förskolan, i skolan, i kulturskolan och sedan vidare på 
gymnasiet och till högre utbildning. Här fyller även folkbildningen en 
viktig funktion. Till exempel bör alla gymnasieelever, oavsett vilket 
program man går, ha möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor och 
möta konst och kultur. Vi beklagar att den tidigare alliansregeringen tog 
bort estetiska ämnen på alla gymnasieprogram och vill återinföra detta.

Sverigedemokraterna är positiva till att stötta det ideella 
kulturlivet – givetvis vill vi att det stödet även ska tillfalla barn- 
och ungdomsverksamhet inom det ideella kulturlivet.Sverige-

demokraterna
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F R Å G A  4
Verkar du och ditt parti för att anslagen riktade till 
kulturutövare inom det fria och ideellt 
organiserade kulturlivet ska utökas?

Centerpartiet Krist-
demokraterna

Liberalerna Miljöpartiet Moderaterna Social-
demokraterna

Sverige-
demokraterna

Vänsterpartiet

NEJ JA NEJ JA JA JA JA

5 av 8 partier anser att anslagen 
till det fria och ideellt 

organiserade kulturlivet ska 
utökas.

Moderaterna  
har avböjt att

 svara på 
denna frågedel

Centerpartier och Liberalerna 
anser att anslagen är bra som 

de är.



Sida 1av 3F R Å G A  4
Verkar du och ditt parti för att anslagen riktade till 
kulturutövare inom det fria och ideellt 
organiserade kulturlivet ska utökas?

Social-
demokraterna

Ja - anslagen behöver utökas. Det handlar både om att verka 
för att stärka anslagen men också om att organisera 
resurserna bättre. Mindre kortsiktiga projekt, mer 
långsiktighet i stöden.

 

Moderaterna

Moderaterna ser som huvuduppgift att ge förutsättningar för 
att mer konst och kultur skapas, att mer konst och kultur kan 
mötas av publik både fysiskt och digitalt men också att fler 
kulturarbetare kan försörja sig själva och därmed minska 
bidragsberoendet så att konsten blir mer fri.

Miljöpartiet

Ja - anslagen behöver utökas. Vi har i regering gjort flera 
satsningar för på det fria kulturlivet. Utöver de stärkta stödet 
genom kulturrådet och konstnärsnämnden har det varit viktigt 
med satsningarna på den regionala kulturen och till 
samlingslokaler och folkbildningen. Vi har även skjutit till 
medel till ideella kulturarvsaktörer. Men vi ser att mer behövs 
och kommer att fortsätta jobba för det. Det är också viktigt att 
kommuner och regioner fortsätter stötta det fria och ideella 
kulturlivet, vi driver stärkta medel till kommuner och regioner 
så att de ska ha möjlighet att göra bland annat detta.



Sida 2 av 3F R Å G A  4
Verkar du och ditt parti för att anslagen riktade till 
kulturutövare inom det fria och ideellt 
organiserade kulturlivet ska utökas?

Vänsterpartiet

Ja - anslagen behöver utökas. Vi menar att staten behöver 
skjuta till ytterligare resurser för att regionerna ska klara att 
satsa på alla kulturyttringar och inkludera det fria kulturlivet i 
högre utsträckning.

På nationell nivå vill vi höja anslagen till det fria kulturlivet tex 
bidraget till de nationella amatörkulturorganisationerna och 
till barn- och ungdomsorganisationerna. Vi har föreslagit stöd 
till lokala kulturprojekt inom de ideella kulturorganisationer 
och utökat stöd till samlingslokaler som är så viktiga för att 
skapa platser för barn och unga att utöva kultur. 

 

Ja - anslagen behöver utökas. Sverigedemokraterna är 
försiktigt positiva till utökade stöd för det ideella kulturlivet.

Sverige-
demokraterna

Krist-
demokraterna

Kristdemokraterna väljer att satsa på det civila samhället eftersom 
regeringen helt missat att stötta dessa viktiga verksamheter. Dessa 
medel fördelas som stöd till trossamfunden, till allmänna 
samlingslokaler, till friluftsorganisationer, till den ideella sektorn 
och bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet för 
att stötta upp scoutverksamheter bland annat, som haft det svårt 
under pandemin.



Sida 3 av 3F R Å G A  4
Verkar du och ditt parti för att anslagen riktade till 
kulturutövare inom det fria och ideellt 
organiserade kulturlivet ska utökas?

Liberalerna

Nej - anslagen är bra som de är.  Vi har inga sådana konkreta 
förslag riktade just till det ideella, men vi menar att resurserna 
till kulturen behöver vara extra stora under flera år för att 
underlätta återstart. En sådan offensiv kulturpolitik bör också 
komma det ideella till del.

Nej - anslagen är bra som de är. Centerpartiet värnar det ideella 
engagemanget och vill gärna stötta civilsamhället mer genom att 
bredda avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer och se en 
större andel grundstöd i stället för projektstöd. Vi tror det är det 
bästa sättet att göra kulturen både mer fri, och långsiktigt 
ekonomiskt stark. 

Centerpartiet
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F R Å G A  5
Efter att kris- och återstartsstöden till kulturen har 
beslutats om och fördelats, vad anser ert parti att 
det behöver göras härnäst för att stärka det fria 
och ideellt organiserade kulturlivets 
förutsättningar?

Centerpartiet

Krist-
demokraterna

Liberalerna

Miljöpartiet ModeraternaSocial-
demokraterna

Sverige-
demokraterna

Vänsterpartiet

Har avböjt att
 svara på 

denna frågedel

Fortsatt förstärkta 
stöd är nödvändiga:

Fortsatt förstärkta 
stöd vore bra, men 
är inte nödvändiga:



Sida 1 av 3F R Å G A  5
Efter att kris- och återstartsstöden till kulturen har 
beslutats om och fördelats, vad anser ert parti att 
det behöver göras härnäst för att stärka det fria 
och ideellt organiserade kulturlivets 
förutsättningar?

Vänsterpartiet

Fortsatt förstärkta stöd är nödvändiga. Vi har ännu inte tagit 
del av utfallet av återstartsstöden men redan innan pandemin 
såg vi att många av bidragen urholkats över tid att att 
höjningar behövdes. Vänsterpartiet kommer att fortsätta driva 
på för att stöden ska utökas.

 

Liberalerna

Fortsatt förstärkta stöd är nödvändiga. Efter pandemin finns 
tydligt behov av en generös kulturpolitik för att möjliggöra 
återstart och återuppbyggnad. Vi är särskilt oroade över att 
den sociala snedrekryteringen kan ha ökat på grund av 
pandemin. Vår förhoppning är att regeringen ska ta initiativ till 
breda överenskommelser kring detta så att kulturlivet vet att 
det finns goda och förutsägbara villkor under lång tid 
framöver.

Fortsatt förstärkta stöd är nödvändiga. Centerpartiet var med och 
förhandlade fram stora stödpaket till bland annat kulturen under 
pandemiåren. Coronapandemin har fått stora effekter på kulturlivet som 
riskerar att ge långvariga konsekvenser och vi förstår att situationen har 
blivit väldigt svår för många av dem som arbetar inom kultursektorn. Det 
behöver nu göras en bred översyn kring effekterna av pandemin och vilka 
ytterligare åtgärder som kan behövas för att säkra ett starkt kulturliv i 
hela landet även framöver. Vi vill underlätta för civilsamhället, inkl. 
kultursektorn att finansieras genom donationer och privat kapital, vi vill 
minska skatter och se regelförenklingar. Det kan också bidra till ett stärkt 
kulturliv. 

Centerpartiet



Sida 2 av 3F R Å G A  5
Efter att kris- och återstartsstöden till kulturen har 
beslutats om och fördelats, vad anser ert parti att 
det behöver göras härnäst för att stärka det fria 
och ideellt organiserade kulturlivets 
förutsättningar?

Social-
demokraterna

Fortsatt förstärkta stöd är nödvändiga. Vi följer kulturens 
återstart och dess behov. Vi vill verka för en långsiktighet i det 
politiska arbetet för kulturens återstart. Vi bedömer inte att 
mer resurser kommer att krävas än det återstartsutredningen 
framför.

Moderaterna

(Inget svar). Moderaterna vill prioritera kultur framför 
byråkrati och administration. En ny kulturutredning bör
tillsättas, myndigheter slås ihop och politisk styrning genom 
regleringsbrev bör ses över. Fler kulturarbetare bör bli 
självförsörjande genom t ex företagspolitik, momssatser och 
stärkt upphovsrätt.

Fortsatt fördtärkta stöd är nödvändiga. Politiken behöver 
fortsatt stötta det fria och oberoende kulturlivet. Efter 
pandemin har publiken inte helt hittat tillbaka. Därför behöver 
politiken bistå ideella kulturaktörer tills publiken har hittat 
tillbaka

Sverige-
demokraterna



Sida 3 av 3F R Å G A  5
Efter att kris- och återstartsstöden till kulturen har 
beslutats om och fördelats, vad anser ert parti att 
det behöver göras härnäst för att stärka det fria 
och ideellt organiserade kulturlivets 
förutsättningar?

Krist-
demokraterna

Fortsatt förstärkta stöd vore förvisso bra, men det är inte en 
prioriterad fråga. Kristdemokraterna väljer att satsa på det civila 
samhället eftersom regeringen helt missat att stötta dessa viktiga
verksamheter. Dessa medel fördelas som stöd till trossamfunden, 
till allmänna samlingslokaler, till friluftsorganisationer, till den 
ideella sektorn och bidrag till nationell och internationell 
ungdomsverksamhet för att stötta upp scoutverksamheter bland 
annat, som haft det svårt under pandemin.

Miljöpartiet

Fortsatt förstärkta stöd är nödvändiga. Återstarten efter pandemin 
behöver hållas i. Politiken behöver vara uthållig här. Vi ska inte 
förledas att tro att pandemins effekter på kulturlivet är över bara 
för att restriktionerna upphävts. Miljöpartiet vill se en långsiktig 
återhämtningsplan för kulturen där både offentliga, privata, ideella 
och professionella aktörer finns med. De återstartsstöd som funnits 
för i år är översökta och en ny undersökning visar att publiken ännu 
inte hittat tillbaka till kulturen. Vi hade som enda parti med en 
extra satsning på kulturen med 200 mnkr ytterligare till det fria 
kulturlivet 2022, och liksom återstartsutredningen ser vi att stöd för 
återhämtningen kommer att krävas även kommande år. I budgeten 
för i år fick vi igenom flera viktiga långsiktiga satsningar för att 
stärka kulturlivet efter pandemin, så som produktionsincitamenten 
för film och permanenta medel till regional kultur. Vi satte också 
igång flera viktiga utredningar, som SGI-utredningen och 
utredningen om en strategi för kulturella och kreativa näringar. 
Dessa behöver tas i hamn och fyllas med bra innehåll som stärker 
kulturskaparna och det fria kulturlivet framåt.



Amatörteaterns Riksförbund (ATR)
Folk You
Föreningen för Tidig Musik (FfTM)
Kontaktnätet
Lokalrevyer i Sverige (LIS)
Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD )
RUM - Riksförbundet Unga Musikanter
Riksförbundet Visan i Sverige
Riksförbundet Öppna Kanaler (RÖK)
Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS)
Svenska Folkdansringen
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR)
Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF)
Sveriges Filmförbund
Sveriges Kyrkosångsförbund (SKsf)
Sveriges Körförbund
Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR)
Sverok – Spelhobbyförbundet
SUB – Riksförbundet För Subkultur
UNGiKÖR
Ung teaterscen
Ung Media

Ax är en av Sveriges största paraplyorganisationer för organiserad, ideell
kulturverksamhet, och samlar nationella förbund inom ideell
utövarkultur/amatörkulturen. Ax företräder medlemmarna i frågor som är
av gemensamt intresse gentemot myndigheter, institutioner och
organisationer. Inom Ax samlas 22 nationella förbund med mer än 
250 000 medlemmar i 8500 lokalföreningar. För Ax är det av central
betydelse att kultur har en bred förankring i samhället och att utövandet är
tillgängligt för alla, även under en pandemi som kräver fysisk distansering.

O M  A X

Ax medlemmar


