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Diarienummer 2022-104 

Remissvar Vår demokrati – värd att 

värna varje dag (SOU 2022:28)  

Myndigheten för kulturanalys har beretts möjligheten att lämna synpunkter på 

betänkandet Vår demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28).  

Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) har i uppdrag att analysera och 

utvärdera effekterna av den genomförda kulturpolitiken i relation till de nationella 

kulturpolitiska målen. Betänkandet av Kommittén Demokratin 100 år rymmer 

förslag inom olika samhällssektorer och olika delar av statsförvaltningen i syfte att 

stärka demokratin. Kulturanalys besvarar de förslag som främst bedöms kunna 

påverka kulturpolitiken och dess genomförande. Det innebär att Kulturanalys 

remissvar begränsas till att behandla förslagen om större fokus på demokrati i 

myndigheternas arbete (7.1).  

I betänkandet föreslås att myndighetsförordningen (2007:515) ändras så att 

myndigheternas demokratiuppdrag tydliggörs. I betänkandet föreslås vidare att 

”demokrati och det demokratiska uppdraget skrivs in i instruktioner för 

myndigheter vars verksamhet är central för det demokratipolitiska målet” (s. 89). 

Kulturanalys delar betänkandets bedömning att förvaltningsmyndigheterna utgör 

en central del och funktion inom det demokratiska styrelseskicket. Betänkandet 

visar också på ett övertygande sätt att demokratiperspektivet är både 

grundläggande och vägledande i styrningen av statsförvaltningen som helhet. 

Kulturanalys har däremot svårt att bedöma mervärdet av ett ytterligare 

förtydligande kring dessa frågor i myndighetsförordningen. Kulturanalys väljer 

därför att varken tillstyrka eller avstyrka den föreslagna förändringen av 

myndighetsförordningen (s. 40). 

När det gäller förslaget att skriva in det demokratiska uppdraget i myndigheters 

instruktioner (s. 89–90) så är kulturmyndigheters verksamhet att betrakta som 

”central för det demokratipolitiska målet”. Kulturanalys har emellertid i tidigare 

utredningar pekat på både potentiella och reella risker med en alltför långtgående 

målstyrning av såväl myndigheter som verksamheter på kulturområdet.1 När 

övergripande värden skrivs in i kulturmyndigheters instruktioner, och 

 
1 Se Myndigheten för kulturanalys. (2021). Så fri är konsten. Den kulturpolitiska styrningens 

påverkan på den konstnärliga friheten. Rapport 2021:1 
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kulturmyndigheter och kulturverksamheter ges i uppdrag att arbeta utifrån 

specifika värden och perspektiv, finns risk för att detta påverkar styrningen av 

konstens och kulturens innehåll på ett sätt som inte är förenligt med det 

kulturpolitiska målet om kulturen som en ”utmanande och obunden kraft med 

yttrandefriheten som grund”. Kulturanalys ser därför behov av att inta stor 

försiktighet med att inkludera myndigheter på kulturområdet. 

Beslut i detta ärende har fattats av myndighetschef Mats Granér. Utredare Pelle 

Amberntsson har varit föredragande. 
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