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Remissvar 

Datum 2021-09-24 

Diarienummer 2021-94 

Remissvar avseende promemorian 

Vaccinationsbevis som 

smittskyddsåtgärd (S2021/06359) 

Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) har beretts möjlighet att lämna 

yttrande på regeringens promemoria Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. 

Kulturanalys kan varken tillstyrka eller avstyrka promemorians förslag. 

Kulturanalys har i uppdrag att analysera och utvärdera effekterna av den 

genomförda kulturpolitiken i relation till de nationella kulturpolitiska målen om 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.  

Kulturanalys har vid flera tillfällen rapporterat om de negativa konsekvenser för 

kulturlivet som införda restriktioner lett till. Av våra kartläggningar och 

statistikinsamlingar under pandemin kan vi se att hela kultursektorn drabbats av 

stora svårigheter, inte minst utifrån beroendekedjan som finns mellan olika aktörer 

inom området och mellan verksamhet och en betalande publik. I slutändan har 

detta i hög grad drabbat enskilda kulturutövare och mindre verksamheters 

möjlighet till fortsatt existens eftersom dessa haft minst marginaler att hantera 

krisen. Röster har höjts om att kulturarrangörer har fått ta ett oproportionerligt stort 

ansvar för smittskyddsrestriktioner. Kulturanalys ser därför positivt på att 

deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort så 

snart smittspridningsläget så tillåter, då det är uppenbart att de bidragit till att 

försvåra uppfyllandet av de nationella kulturpolitiska målen. 

När det gäller promemorians förslag om att införa vaccinationsbevis som 

smittskyddsåtgärd saknar Kulturanalys de kunskapsunderlag som krävs för att 

kunna ta ställning till huruvida de positiva eller negativa effekterna i relation till de 

kulturpolitiska målen skulle överväga. Av förklarliga skäl har inga studier, varken i 

Sverige eller internationellt, hunnit genomföras av vilka konsekvenser införandet 

av vaccinationsbevis skulle få för såväl kulturliv som deltagande i detsamma. 

Utifrån de kulturpolitiska målen behöver exempelvis förbättrade möjligheter för 

vissa aktörer att genomföra kulturevenemang för en större publik ställas mot att 

vaccinationsbevis bidrar till att den grupp som inte vaccinerat sig utestängs från att 

delta i kulturlivet.  
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Beslut i detta ärende har fattats av Myndighetschef Mats Granér. Utredare, 

analytiker Malin Weijmer har varit föredragande. 
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