
 

Pressmeddelande från KLYS den 26 februari 2020 

Ge frilansande kulturskapare ökad social trygghet 

Idag träffar kulturskaparnas samlade röst i Sverige – KLYS - socialförsäkringsminister Ardalan 

Shekarabi för att beskriva situationen för alla de frilansare på kultur- och medieområdet som inte 

har tillgång till de generella trygghetssystemen på samma sätt som andra yrkesgrupper på 

arbetsmarknaden. KLYS kommer vid mötet att ta upp vilka reformer och åtgärder som behövs för 

att komma till rätta med dagens orättvisa. 

Kulturarbetsmarknaden har särskilda förutsättningar och en överväldigande majoritet av de 

yrkesverksamma där är frilansare i någon form. Antingen som visstids- eller projektanställda under 

kortare perioder eller genom att driva eget företag. Cirka 60 procent av de yrkesverksamma 

kulturskaparna driver företag och nästan 25 procent av dem kombinerar egenföretagandet med att 

ta anställningar då och då, som s k kombinatörer.  

Men socialförsäkringssystemet är inte anpassat till denna typ av verksamheter och det är ofta svårt 

för dessa frilansar att få en rimlig sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) fastställd. SGI:n styr 

kulturskapares möjligheter att få sjukpenning när de är sjuka och föräldrapenning när de får barn. 

Svårigheterna leder till att kulturskapare sällan sjukskriver sig och inte kan vara föräldralediga i 

samma utsträckning som andra yrkesgrupper. Undersökningar visar också att kulturskapare betalar 

in mer till trygghetssystemen än vad de får ut. 

Enligt KLYS är det därför hög tid att skapa en rimlig social trygghet även för frilansare. Den allt 

rörligare arbetsmarknaden kräver reformer, inte minst för att förbättra villkoren för kulturskapare.  

- Kulturskapares inkomster och sociala trygghet har kraftigt halkat efter andra yrkesgrupper på 

arbetsmarknaden under den senaste 15-årsperioden, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare 

KLYS. Vi vill därför förenkla för frilansare att kunna få en rimlig sjuk- och föräldrapenning, och 

se till att konstnärer kan skydda sin SGI-nivå under de perioder de har stipendier. 

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen lade 2015 fram ett förslag om att införa historisk 

SGI baserat på faktiska inkomster bakåt i tiden. KLYS välkomnade det förslaget som skulle underlätta 

för särskilt kombinatörer att få en vettig SGI. Någon proposition över förslaget har dock inte lagts 

fram och beredningen inom regeringen har dragit ut på tiden. Därför agerar KLYS nu för att se till att 

regeringen påskyndar reformer på området, men också att de styr upp tillämpningen av 

regelsystemet inom Försäkringskassan. 

 

För mer information: 

Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS   0733-40 00 33 

Mika Romanus, förbundsdirektör Teaterförbundet/KLYS au 070-923 06 96 

Victoria da Silva, frilansrådgivare Journalistförbundet  0726-44 45 96 

Åsa Anesäter, verksamhetschef Fotografernas förbund  0739-86 00 96 

 

 


