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Abstract 

The aim of this thesis is to gain a better understanding of why the European Commission 

believes that the European Union (EU) should support culture and if a change has occurred over 

time. This is achieved by combining a qualitative idea analysis and a quantitative content 

analysis and analyzing proposals from 1998, 2004, 2011 and 2018 that the Commission has 

presented regarding a framework programme for the cultural sector within the EU. Geir 

Vestheims theory that all cultural policy is instrumental was used as a theoretical framework 

since it consists of ideal types that can explain why states support culture: because of its 

qualitative, economic, social or democratic instrumental values. The results of the study show 

that qualitative, economic, social, and democratic arguments could be found in all four 

proposals and particularly that the proposal from 2018 contained several diverse arguments. A 

change over time was discovered however, since the most prominent arguments in the proposals 

from 1998 and 2004 revolved around the fact that culture was to be supported because of its 

impact on social development. The proposals from 2011 and 2018 were instead comprised of a 

large amount of arguments pertaining to the economic benefits of supporting culture. 
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1. Inledning 

Inom det europeiska samarbetet, som påbörjades med Kol- och stålgemenskapen från 1951, 

uppfattades kulturpolitik under en längre tid som en nationell angelägenhet som gemenskapens 

medlemsländer skulle bestämma över själva. Det ändrades i och med Fördraget om Europeiska 

unionen (även känt som Maastrichtfördraget) från 1993 vilket gav Europeiska unionen (EU) 

befogenheten att vidta stödjande åtgärder inom området.1 För att stödja kulturen har unionen 

utfört olika insatser genom att exempelvis bilda EU:s ungdomsorkester, utse städer till 

europeiska kulturhuvudstäder och dela ut kulturpriser. Flera av EU:s insatser på kulturområdet 

finansieras med hjälp av unionens kulturprogram vilket vid uppsatsens skrivande (våren 2019) 

är ramprogrammet Kreativa Europa.2 

 

1.1 Problemformulering 

Den 30 maj 2018 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag för Europaparlamentet och 

Europeiska unionens råd om inrättandet av ett nytt ramprogram för kulturen kallat Kreativa 

Europa (2021-2027).3 Det är det fjärde förslaget som kommissionen har presenterat angående 

ett ramprogram för kulturen inom EU. Det första förslaget presenterades 1998 och har följts av 

förslag från 2004, 2011 och 2018. Genom att vara lagförslag beskriver de föreslagna 

programmen Europeiska kommissionens syn på varför EU ska stödja olika kulturella 

verksamheter i Europa.4 Som politikområde kan dock kulturpolitik stödjas av olika skäl då det, 

enligt Jenny Svensson och Klara Tomson, finns olika uppfattningar angående vilken roll som 

kulturen och kulturpolitiken faktiskt har i samhället. Exempelvis kan kultur främjas i ett syfte 

att stärka demokratin i ett land då kultur kan beskrivas som ”demokratins själ” eller 

”demokratins grund”. Kultur kan även främjas på grund av ekonomiska skäl då det är möjligt 

att anse att kulturpolitik kan leda till lönsamhet och ekonomisk utveckling.5 

                                                      
1 Eglė Rindzevičiūtė, ”Les liaisons dangereuses? Kultur och ekonomisk tillväxt i EU”, i Svensson, Jenny och 

Tomson, Klara (red.): Kampen om kulturen: Idéer och förändringar på det kulturpolitiska fältet, Lund: 

Studentlitteratur, 2016, s. 80-82. 
2 Europeiska unionen, ”Kultur i EU”, Tillgänglig: https://europa.eu/european-union/topics/culture_sv, 2018, 

(hämtad 2019-04-08). 
3 Europeiska kommissionen, Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om inrättande av programmet 

Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013, COM(2018) 366 final, 

2018/0190 (COD), Tillgänglig: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:509e1bcb-63f0-11e8-ab9c-

01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF, 2018, (hämtad 2019-03-27). 
4 Statens kulturråd, ”EU:s kulturpolitik”, Tillgänglig: http://www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/EUs-

kulturpolitik/, 2018, (hämtad 2019-03-28). 
5 Jenny Svensson och Klara Tomson, ”Kampen om kulturen: idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet”, i 

Svensson, Jenny och Tomson, Klara (red.): Kampen om kulturen: Idéer och förändringar på det kulturpolitiska 

fältet, Lund: Studentlitteratur, 2016, s. 9-10. 
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Att Europeiska kommissionen stödjer EU:s kulturpolitik på grund av dess antagna betydelse 

för ekonomisk utveckling har påvisats av en undersökning av Annabelle Littoz-Monnet. Littoz-

Monnet intervjuade tjänstemän i kommissionen för att undersöka dess dagordningsmakt inom 

kulturområdet och upptäckte att kommissionen har framhävt kulturens ekonomiska betydelse i 

ett försök att få en större kontroll över politikområdet.6 Kulturens betydelse för ekonomin 

framhävs inte bara inom unionen då Clive Gray menar att ekonomiska skäl har blivit allt 

viktigare anledningar till varför olika stater och organisationer väljer att stödja kulturen. Enligt 

Gray har kulturpolitik därför blivit mer instrumentell över tid vilket innebär att den används 

som ett instrument för att uppnå andra syften än att främja kulturen för kulturens skull.7 

 

Geir Vestheim är dock kritisk till idén att kulturpolitik har blivit mer instrumentell över tid. 

Enligt Vestheim har kulturpolitik ständigt använts som ett medel för att uppnå olika mål då det 

är ologiskt att främja kulturen för kulturens egen skull inom politiken. Vestheim har därmed 

utarbetat teorin att all kulturpolitik är instrumentell som utgår från att stater kan stödja kulturen 

utifrån olika instrumentella syften. Enligt teorin kan kultur stödjas av kvalitativa skäl på grund 

av att specifik och utvald kultur har ett särskilt värde, av ekonomiska skäl då kulturen kan leda 

till ekonomisk utveckling, av sociala skäl genom att kulturen kan leda till social utveckling 

eller av demokratiska skäl då kulturen kan främja demokratin.8 

 

Då Europeiska kommissionens förslag till EU:s kulturprogram innehåller idéer och argument 

angående varför unionen borde stödja olika kulturella verksamheter inom unionen kan de 

studeras med hjälp av Vestheims teori. En sådan undersökning bedöms vara inomvetenskapligt 

relevant genom att den kan bidra till forskningen om EU:s kulturpolitik9. Tidigare forskning på 

området har nämligen visat att kulturpolitiken har använts som ett instrument för att främja 

specifika mål10 men en jämförelse över tid har inte utförts för att undersöka om betoningen av 

olika mål har förändrats och därmed blivit mer eller mindre viktiga för kommissionen över tid. 

En sådan jämförelse bedöms dessutom vara utomvetenskapligt relevant genom att den kan ha 

                                                      
6 Annabelle Littoz-Monnet, ”Agenda-Setting Dynamics at the EU Level: The Case of the EU Cultural Policy”, 

Journal of European Integration, Vol. 34, Nr. 5, 2012, s. 505-506. 
7 Clive Gray, “Commodification and instrumentality in cultural policy”, International Journal of Cultural Policy, 

Vol. 13, Nr. 2, 2007, s. 203-206. 
8 Geir Vestheim, “All kulturpolitikk er instrumentell”, i Beckman, Svante och Månsson, Sten (red.): KulturSverige 

2009: Problemanalys och statistik, Linköping: Swedish Cultural Policy Research Observatory, 2008, s. 56-57. 
9 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns och Lena Wängnerud, Metodpraktikan. Konsten 

att studera samhälle, individ och marknad, Femte utgåvan, Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, s. 32. 
10 Uta Staiger, “New agendas? Culture and citizenship in EU policy”, International Journal of Cultural Policy, 

Vol. 15, Nr. 1, 2009, s. 1. 
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en betydelse för samhället11. Som institution ska kommissionen nämligen vara övernationell 

och representera EU:s egna, och inte nationella intressen.12 Det kan därför vara betydelsefullt 

utifrån ett politiskt perspektiv att klargöra vilka kommissionens olika intressen inom det 

kulturpolitiska området är och om de har förändrats över tid. Det har den här uppsatsen som 

ambition att göra genom att kombinera ett kvalitativt och ett kvantitativt angreppssätt i form av 

en idéanalys och en innehållsanalys och undersöka Europeiska kommissionens fyra förslag till 

EU:s ramprogram för kulturen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för varför Europeiska kommissionen, i sina förslag 

till unionens kulturprogram, har ansett att EU ska stödja kulturen samt undersöka huruvida den 

uppfattningen har förändrats under åren 1998, 2004, 2011 och 2018. Argumenten och skälen 

till varför kommissionen menar att EU:s kulturprogram ska bedrivas kommer att analyseras. 

Uppsatsen kan därmed bidra till forskningen om EU:s kulturpolitik som bland annat påvisat att 

kommissionen har stött unionens kulturpolitik utifrån ekonomiska skäl men inte visat vilken 

effekt det har haft på kommissionens faktiska förslag i relation till andra mål. Uppsatsen 

kommer att utgå från Geir Vestheims teori om att all kulturpolitik är instrumentell. Argumenten 

i kommissionens förslag kommer därmed att studeras utifrån deras kvalitativa, ekonomiska, 

sociala och demokratiska instrumentalism för att besvara följande två frågeställningar: 

 

• I vilken utsträckning och på vilket sätt används instrumentella argument i form av 

kvalitativa, ekonomiska, sociala och demokratiska argument i Europeiska 

kommissionens förslag till EU:s kulturprogram från 1998, 2004, 2011 och 2018? 

• Är det möjligt att upptäcka en förändring över tid angående vilka instrumentella 

argument som används i Europeiska kommissionens förslag till EU:s kulturprogram 

från 1998, 2004, 2011 och 2018? 

 

1.3 Begreppsdefinition av kulturpolitik 

Som forskningsområde kan kulturpolitik beröra flera skilda områden då ordet kultur kan ha 

flera olika betydelser. Jeremy Ahearne har därför delat in forskningen av kulturpolitik i den 

                                                      
11 Esaiasson m.fl., 2017, s. 32-33. 
12 John McCormick, Understanding the European Union: A Concise Introduction, Fjärde utgåvan, New York: 

Palgrave Macmillan, 2008, s. 72-77. 
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som behandlar explicit respektive implicit kulturpolitik. Explicit kulturpolitik är politik som 

uttryckligen berör kulturen och implicit kulturpolitik är politik som inte uttryckligen är kulturell 

men som kan påverka kulturella attityder och vanor inom vissa områden.13 I den här uppsatsen 

kommer explicit kulturpolitik att studeras då de fyra förslagen från kommissionen uttryckligen 

berör EU:s kulturpolitik. 

 

1.4 Disposition 

I det första kapitlet presenteras uppsatsens problemområde, syftet med uppsatsen samt fråge-

ställningarna som uppsatsen ska besvara. Kapitlet innehåller även en beskrivning av hur 

begreppet kulturpolitik kan definieras. I det andra kapitlet presenteras tidigare forskning om 

EU:s kulturpolitik. Det tredje kapitlet beskriver teorin som uppsatsen utgår ifrån vilket är Geir 

Vestheims teori om att all kulturpolitik är instrumentell. I det fjärde kapitlet beskrivs materialet 

som uppsatsen kommer att utgå ifrån samt de metoder som kommer att användas för att 

analysera materialet. Uppsatsens femte kapitel innehåller uppsatsens analys och resultatet av 

den. I det sjätte kapitlet diskuteras analysens resultat och uppsatsens frågeställningar besvaras. 

Uppsatsens betydelse för forskningen om EU:s kulturpolitik kommenteras även samtidigt som 

förslag på vidare forskning presenteras. 

 

2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning som undersökt hur EU:s kulturpolitik har använts som ett instrument för att 

uppnå olika politiska mål har utförts inom både statsvetenskap och sociologi. I vissa studier har 

en särskiljning mellan unionens olika institutioner inte gjorts vilket Uta Staigers och Monica 

Sassatellis undersökningar är exempel på. Staigers och Sassatellis arbeten liknar även varandra 

då de båda visade att EU har främjat specifika kulturpolitiska mål på olika sätt samtidigt. 

 

I New agendas? Culture and citizenship in EU policy undersökte Staiger deklarationer, 

resolutioner och kommunikationer från EU:s olika institutioner som berörde unionens 

kulturpolitik för att studera hur kulturen hade använts inom unionen för att främja ett europeiskt 

medborgarskap. Dokumenten som Staiger utgick från sträckte sig från mitten av 70-talet, innan 

EU hade den faktiska befogenheten att göra åtgärder inom kulturen, fram till början av 00-talet. 

Staiger studerade därmed hur unionens diskurs om kulturens påverkan på ett europeiskt 

                                                      
13 Jeremy Ahearne, “Cultural policy explicit and implicit: a distinction and some uses”, International Journal of 

Cultural Policy, Vol. 15, Nr. 2, 2009, s. 141-144. 
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medborgarskap förändrades över tid.14 Staiger upptäckte att tre diskurser utvecklades över tid 

men menade att de inte ersatte varandra utan att de istället användes samtidigt. De senare 

dokumenten innehöll därför idéer om att ett europeiskt medborgarskap kunde uppstå utifrån det 

gemensamma kulturarvet i Europa, den kulturella mångfalden i Europa samt människors 

delaktighet i kulturen vilket var argument som uppstod över tid i dokumenten som Staiger 

studerade.15 

 

Monica Sassatelli kom fram till ett liknande resultat i Imagined Europe: The Shaping of a 

European Identity through EU Cultural Policy. Sassatelli studerade inte skapandet av ett 

europeiskt medborgarskap utan istället hur kulturpolitiken kunde bidra till känslan av en 

europeisk identitet. Sassatellis studie skiljde sig även från Staigers undersökning då den inte 

studerade förändringar över tid utan utgick istället från ett specifikt kulturpolitiskt initiativ. 

Sassatelli studerade nämligen dokument från EU:s olika institutioner som berörde unionens 

arbete med att utse europeiska kulturhuvudstäder året 2000.16 Likt Staigers resultat kom dock 

Sassatelli fram till att EU:s kulturpolitik kunde främja en identitet på olika sätt samtidigt då de 

studerade dokumenten innehöll idéer om att en identitet både kunde bildas genom kulturell 

mångfald och kulturell enhetlighet.17 

 

Andra studier av EU:s kulturpolitik har till skillnad från Staiger och Sassatelli undersökt 

specifika institutioner inom unionen. Det är Juan M. Delgado-Moreiras och Annabelle Littoz-

Monnets forskningsarbeten exempel på. Både Delgado-Moreira och Littoz-Monnet studerade 

Europeiska kommissionens syn på EU:s kulturpolitik. De skiljde sig dock åt då Delgado-

Moreira jämförde Europeiska kommissionens och Europeiska regionkommitténs syn på 

kommissionens förslag till EU:s första ramprogram för kulturen18 samtidigt som Littoz-Monnet 

studerade kommissionens dagordningsmakt inom kulturen.19 

 

I Cohesion and Citizenship in EU Cultural Policy kom Delgado-Moreira fram till att 

Europeiska kommissionen och Europeiska regionkommittén, ett rådgivande organ inom EU 

                                                      
14 Staiger, 2009, s. 1-5. 
15 Staiger, 2009, s. 8-12. 
16 Monica Sassatelli, ”Imagined Europe: The Shaping of a European Identity through EU Cultural Policy”, 

European Journal of Social Theory, Vol. 5, Nr. 4, 2002, s. 435-437. 
17 Sassatelli, 2002, s. 440-444. 
18 Juan M. Delgado-Moreira, ”Cohesion and Citizenship in EU Cultural Policy”, Journal of Common Market 

Studies, Vol. 38, Nr. 3, 2000, s. 449. 
19 Littoz-Monnet, 2012, s. 505. 
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som yttrar sig angående frågor som berör den regionala och lokala nivån, hade olika 

uppfattningar om kommissionens förslag från 1998 om ett ramprogram för kulturen.20 Enligt 

Delgado-Moreira menade kommissionen i förslaget att EU:s kulturpolitik främst kunde 

användas för att främja en sammanhållning inom unionen och därigenom motverka skillnader 

mellan dess olika regioner. I sitt yttrande till kommissionens förslag menade regionkommittén 

istället att pluralismen inom unionen skulle främjas med hjälp av EU:s kulturpolitik och att den 

regionala nivån därför behövde få bestämma mer över målen med unionens kulturpolitik.21 

 

Resultatet som Littoz-Monnet kom fram till i Agenda-Setting Dynamics at the EU Level: The 

Case of the EU Cultural Policy var till skillnad från Delgado-Moreiras resultat inte att 

kommissionen menade att kulturen skulle främjas utifrån dess påverkan på sammanhållning. 

Istället hade kommissionen under mitten av 00-talet börjat anse att kulturpolitik skulle främjas 

på grund av dess ekonomiska effekter. Littoz-Monnets intervjuade tjänstemän som arbetade 

med kultur- och utbildningsfrågor inom kommissionen och upptäckte att kulturen skildrades 

som en lösning på olika ekonomiska problem inom unionen för att få kulturpolitiken att 

uppfattas som en viktigare fråga samt ge kommissionen en större kontroll över politikområdet.22 

 

De ovan redovisade studierna har studerat EU:s och specifikt Europeiska kommissionens 

kulturpolitik på olika sätt men den här uppsatsen har för avsikt att bidra till ny kunskap inom 

området. Till skillnad från Staigers och Sassatellis studier kommer den här uppsatsen inte 

endast studera hur kulturpolitik har använts inom unionen för att främja ett visst mål utan istället 

kommer det att undersökas om och i så fall hur olika instrumentella idéer har använts av 

kommissionen som argument till varför EU ska stödja kulturen. En likhet med Staigers studie 

är att det kommer att undersökas om en förändring har skett över tid men uppsatsens studie 

kommer samtidigt att skilja sig från Staigers och Sassatellis undersökningar då den utgår från 

kommissionens förslag till EU:s kulturprogram vilket de inte gjorde i sina studier. 

 

Delgado-Moreira undersökte kommissionens förslag till EU:s kulturprogram från 1998 i sin 

studie. Den här uppsatsen kan dock pröva resultatet att förslaget från 1998 främst berörde 

främjandet av sammanhållning, undersöka vilken betydelse som andra argument hade i 

förslaget samt följa upp Delgado-Moreiras resultat genom att studera betydelsen som 

                                                      
20 Delgado-Moreira, 2000, s. 449-451. 
21 Delgado-Moreira, 2000, s. 463-467. 
22 Littoz-Monnet, 2012, s. 517-520. 
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sammanhållning och andra argument hade i förslagen i från 2004, 2011 och 2018. Samtidigt 

kan uppsatsen även vidareutveckla resultatet av Littoz-Monnets studie genom att studera vikten 

av ekonomiska argument i kommissionens förslag till EU:s kulturprogram. Littoz-Monnet 

utförde nämligen intervjuer med tjänstemän men undersökte inte betydelsen som ekonomiska 

argument hade i kommissionens faktiska förslag. 

 

3. Teori 

Uppsatsens analys kommer att utgå från Geir Vestheims teori om att all kulturpolitik är 

instrumentell. Här kommer teorin att beskrivas samtidigt som en redogörelse för hur teorin 

operationaliseras presenteras i avsnitt 4.2.3. Geir Vestheim har utvecklat sin teori utifrån en 

kritik av forskare som menat att en förändring har skett över tid inom politiken genom att 

kulturen har börjat stödjas för andra skäl än för kulturens egen skull23. Enligt Vestheim har 

kulturpolitik alltid varit instrumentell då det skulle vara ologiskt för politiker att främja 

kulturpolitik för kulturens skull. Som politikområde skiljer sig nämligen kulturpolitiken inte 

från andra områden som exempelvis jordbrukspolitik. Konstnärer får inte ett särskilt stöd på 

grund av sitt yrke utan likt bönder får de politiskt stöd på grund av den effekt som deras arbete 

har på dess mottagare.24 

 

Vestheim menar därmed att kultur inte är något speciellt politikområde utan likt andra områden 

används kulturpolitiken som ett instrument för att främja exempelvis ekonomiska, sociala eller 

ideologiska värden och mål. Vilket värde eller mål som kulturpolitiken ska påverka kan dock 

variera mellan olika politiker på grund av deras skilda ideologier och kan även förändras över 

tid.25 

 

I sin teori beskriver Vestheim fyra argument som kan förklara varför stater väljer att stödja 

kulturen. Vestheim har utformat argumenten genom att undersöka vilka kulturpolitiska 

argument som stater använder, till vilka argumenten huvudsakligen vänder sig till och vilka 

instrumentella värden som argumenten uttrycker. Enligt Vestheim är argumenten i teorin en 

stark förenkling av hur stater kan välja att motivera sitt stöd till kulturen. Argumenten är därmed 

idealtyper som inte skildrar detaljerade nyanser av verkligheten utan istället grundläggande 

                                                      
23 Vestheim, 2008, s. 56. 
24 Vestheim, 2008, s. 56-57. 
25 Vestheim, 2008, s. 56-57. 
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huvudlinjer, trender och skillnader angående hur politisk argumentation rörande kulturpolitik 

kan se ut.26 

 

3.1 Kvalitetsargumentet 

Kvalitetsargumentet går ut på att en stat särskiljer på olika former av kultur i sin kulturpolitik. 

Det innebär att specifik konst och kultur är ”god” och av hög kvalitet och ska därför stödjas 

istället för kultur av låg kvalitet. Kvalitetsargumentet används enligt Vestheim då kultur av hög 

kvalitet kan uppfattas ha positiva effekter på dess mottagare och göra deras liv rikare och mer 

utvecklat. Den goda kulturen kan därmed utveckla individers estetiska smak och ge dem ett mer 

upplyst liv. Kultur av hög kvalitet kan även stödjas utifrån tydliga nationalistiska syften då 

utvald konst och kultur kan främja bilden av nationen eller skapa en nationell identitet som dess 

invånare kan identifiera sig med. Utifrån ett historiskt perspektiv menar Vestheim att 

kvalitetsargumentet har sitt ursprung i den aristokratiska elitens hovliv där idéer om att det 

fanns en specifik finkultur uppstod.27 

 

3.2 Det ekonomiska argumentet 

Det ekonomiska argumentet innebär enligt Vestheim att en stat stödjer kulturen på grund av att 

den kan leda till ekonomisk utveckling. Den ekonomiska utvecklingen uppkommer utifrån 

kulturens effekter på människors kreativitet vilket kan leda till ekonomiskt nyskapande och 

innovationer inom olika samhällsområden. Den faktiska produktionen och spridningen av konst 

och kultur kan även stärka samhällsekonomin och bland annat leda till ny sysselsättning både 

inom och utanför kultursektorn. Det ekonomiska argumentet uppstod enligt Vestheim under 

80- och 90-talet som en följd av spridningen av nyliberalismen som politisk ideologi och 

fokuseringen på ekonomisk effektivitet inom olika politikområden.28 

 

3.3 Argumentet om social utveckling och integration 

Argumentet om social utveckling och integration går ut på att en stat väljer att stödja kulturen 

på grund av att den kan ha olika sociala effekter på människor. Kulturen kan därmed leda till 

social utveckling genom att bidra till trivsel och trygghet, minskning av etniska och religiösa 

motsättningar, reducerad kriminalitet samt minskning av social isolering. Kulturen kan även ha 

                                                      
26 Vestheim, 2008, s. 57-59. 
27 Vestheim, 2008, s. 57-58. 
28 Vestheim, 2008, s. 59-60. 
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en integrerande effekt och bidra till en sammanhållning mellan olika grupper i samhället. 

Samtidigt kan kulturen även framhålla minoritetsgruppers olika kulturer och låta dem frodas. 

Vestheim menar att argumentet rörande kulturens sociala effekter har sitt ursprung i olika 

länders kulturpolitik under 1800- och 1900-talet då kulturen kunde användas för att integrera 

olika samhällsklasser i samhället i ett försök att främja social inkludering.29 

 

3.4 Det demokratiska argumentet 

Det demokratiska argumentet handlar enligt Vestheim om att en stat stödjer kulturen eftersom 

att den kan främja demokratin. Demokratin kan främjas av kulturen då den kan bidra med att 

utveckla och försvara demokratiska rättigheter i form av exempelvis yttrandefrihet.30 Kulturen 

kan även informera och utbilda människor i hur demokratiska processer fungerar och därmed 

göra dem till mer kvalificerade medlemmar i det demokratiska samhället. Kulturella 

verksamheter kan nämligen engagera och mobilisera sina mottagare och fostra dem till 

moraliskt ansvarsfulla individer som känner sig ansvariga för demokratins fortlevnad. I likhet 

med argumentet om social utveckling och integration har det demokratiska argumentet sitt 

ursprung i kulturpolitiken från 1800-talet genom att kulturen under den tiden kunde användas i 

ett försök att integrera bönder och arbetare i det demokratiska systemet.31 

 

3.5 Teorins inverkan på uppsatsen 

En teori ger en analytiker ett specifikt sätt att se på världen. Enligt Ludvig Beckman har valet 

att utgå från en viss teori i en undersökning därför alltid en effekt på det synsätt eller de 

”glasögon” som används för att studera något. Det kan inte motverkas men det innebär att en 

teori bör väljas utifrån att den fungerar som ett lämpligt synsätt som kan bidra till att uppnå 

uppsatsens syfte.32 Vestheims teori kommer att användas som uppsatsens teoretiska utgångs-

punkt eftersom att den beskriver vilka idéer och argument som kan ligga bakom staters 

kulturpolitik. Tidigare forskning har påvisat att EU:s kulturpolitik har använts för att uppnå 

andra politiska mål än att stödja kulturen för kulturens egen skull (se kapitel 2) och därför görs 

bedömningen att Vestheims teori fungerar som ett synsätt som är lämpligt att använda för att 

studera varför kommissionens anser att EU ska stödja kulturen. 

                                                      
29 Vestheim, 2008, s. 60. 
30 Vestheim, 2008, s. 56-57. 
31 Vestheim, 2008, s. 61. 
32 Ludvig Beckman, Grundbok i idéanalys, Stockholm: Santérus förlag, 2005, s. 22-24. 
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4. Metod 

Denna uppsats har för avsikt att analysera varför kommissionen anser att EU ska stödja kulturen 

genom att studera fyra lagförslag från olika tidpunkter. Därför kommer uppsatsens 

övergripande metodologiska design bestå av en diakron textanalys. Det innebär att en 

jämförelse över tid kommer att utföras av innehållet i utvalda texter för att få en bättre förståelse 

av det studerade fenomenet33 genom att innehållet i texterna kommer att ställas mot varandra 

för att tydliggöra vilka likheter och skillnader det finns mellan dem. 

 

4.1 Material 

Texterna som kommer att analyseras i uppsatsen är som redan nämnts Europeiska 

kommissionens fyra förslag till EU:s ramprogram för kulturen från 1998, 2004, 2011 och 2018. 

Vid uppsatsens skrivande (våren 2019) har kommissionen endast tagit fram fyra förslag till 

EU:s kulturprogram vilket medför att uppsatsens analys får en naturlig avgränsning. Förslagen 

kommer från en tidsperiod på 20 år vilket gör det möjligt att använda dem för att utföra en 

diakron analys av varför kommissionens anser att EU ska stödja kulturen. Förslagen beskriver 

varför kommissionen anser att unionens ramprogram för kulturen ska införas och hur 

programmen, som bidrar till att finansiera flera av EU:s kulturpolitiska initiativ samt olika 

kulturella verksamheter i Europa, ska se ut34. 

 

Kommissionens syn på EU:s kulturpolitik kan förekomma i andra texter och som ett alternativt 

material hade uppsatsen exempelvis kunnat utgå från förslag rörande valet av europeiska kultur-

huvudstäder. Anledningen till att förslagen till EU:s kulturprogram kommer att studeras är att 

de bedöms ha en stark extern validitet och allmängiltighet35. Förslagen kan nämligen anses 

representera kommissionens allmänna syn på EU:s kulturpolitik då de föreslagna programmen 

fungerar som ett övergripande ramverk för unionens agerande på kulturområdet.36 Förslagen 

uppfattas därmed som ett lämpligt material vid en undersökning av varför kommissionen anser 

att EU ska stödja kulturen. Samtidigt är det viktigt att påpeka att uppsatsens resultat kommer 

att baseras på innehållet i specifika dokument och att generaliserbarheten av resultatet inte ska 

överskattas. Om andra dokument studerades skulle andra slutsatser kunna tas fram. 

                                                      
33 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga Metoder, Andra utgåvan, Stockholm: Liber, 2011, s. 80. 
34 Statens kulturråd, 2018. 
35 Bryman, 2011, s. 352. 
36 Terry Sandell, ”Cultural Issues, Debate, and Programmes”, i Gower, Jackie (red.): The European Union 

Handbook, New York: Taylor & Francis Group, 2002, s. 264-265. 
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Materialet som uppsatsen ska utgå från är hämtat från EU:s lagstiftningsdatabas EUR-Lex och 

är framtaget av Europeiska kommissionen vilket medför att materialet bedöms vara äkta och 

trovärdigt. Förslagen finns tillgängliga på EU:s olika officiella språk och det är de svenska 

versionerna som kommer att analyseras då de är auktoriserade översättningar som framställts 

av kommissionen. En skillnad mellan texterna är att de två senare förslagen från 2011 och 2018 

är sammanslagningar av kultur- och medieprogram vilket tidigare var åtskilda ramprogram 

inom unionen37. I förslagen tydliggörs det dock vilka argument som berör unionens kultur-

politik, mediepolitik eller är gränsöverskridande vilket medför att förslagen kan användas för 

att studera kommissionens inställning till EU:s explicita kulturpolitik. 

 

Alla delar av förslagen kommer inte att analyseras. Förslaget från 1998 innehåller ett 

bakgrundsdokument som beskriver hur kulturen är integrerad i EU:s verksamhet och politik38. 

De andra förslagen innehåller inte något liknande dokument och då det inte beskriver varför det 

faktiska ramprogrammet ska införas kommer dokumentet inte att studeras. Varje förslag inne-

håller även en finansieringsöversikt som beskriver programmens olika övergripande kostnader 

och finansiella risker39. Översikterna bedöms inte innehålla relevant information om varför 

kommissionen anser att EU faktiskt ska stödja kulturen och kommer av den anledningen inte 

att studeras då de inte kan bidra till att besvara uppsatsens frågeställningar. 

 

4.2 Analytiska angreppssätt 

Det är möjligt att analysera texter som kommissionens förslag till EU:s kulturprogram på olika 

sätt. Uppsatsens analytiska verktyg kommer därför bestå av en kombination av ett kvalitativt 

angreppssätt i form av en beskrivande idéanalys och ett kvantitativt angreppssätt i form av en 

innehållsanalys. De två angreppssätten kommer dock att användas för att studera samma sak: 

kommissionens argument angående varför de föreslagna kulturprogrammen ska införas. 

Angreppssätten kommer därför inte att användas för att studera olika delar av samma material 

vilket kan vara en anledning till varför man väljer att kombinera olika metoder i en och samma 

undersökning40. De två angreppssätten kommer att användas för att kvalitativa och kvantitativa 

                                                      
37 Europeiska kommissionen, 2018, s. 7. 
38 Europeiska kommissionen, Förslag till Europaparlamentet och rådets beslut om skapandet av ett samlat 

instrument för finansiering och programmering för kulturellt samarbete (programmet Kultur 2000), KOM(1998) 

266 slutlig, 98/0169 (COD), Tillgänglig:  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:51998PC0266&qid=1552424221008&from=EN, 1998, (hämtad 2019-03-

27), s. 24. 
39 Europeiska kommissionen, 1998, s. 41-42. 
40 Bryman, 2011, s. 560. 
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metoder har olika styrkor och svagheter vilket medför att en kombination av dem kan 

kompensera deras skilda svagheter samt leda till att en mer fullständig undersökning utförs.41  

 

Styrkan med kvalitativa analyser är att de gör det möjligt att göra en djupgående analys av ett 

material för att förstå dess väsentliga mening.42 En svaghet med kvalitativa studier är samtidigt 

att de kan vara svåra att replikera vilket påverkar deras reliabilitet eftersom att de baseras på en 

forskares egna tolkningar.43 Kvantitativa studier kan istället vara lättare att replikera då de 

utförs med hjälp av ett mer strukturerat analysredskap men kan resultera i ett någorlunda ytligt 

resultat genom att de främst kvantifierar ett visst fenomen.44 Uppsatsen har som avsikt att utföra 

en djupgående studie av kommissionens syn på varför EU ska stödja kulturen med hjälp av en 

idéanalys samt ta fram ett mer reliabelt och fullständigt resultat med hjälp av en innehållsanalys. 

 

4.2.1 Kvalitativ beskrivande idéanalys 

Ludvig Beckman menar att en idéanalys är en studie av politiska budskap som antingen kan 

beskriva, förklara eller ta ställning till ett studerat material.45 Då syftet med denna studie är att 

öka kunskapen om och därmed redogöra för varför kommissionen anser att EU ska stödja 

kulturen kommer en beskrivande idéanalys att utföras. Det innebär dock inte att uppsatsens 

analys endast kommer att innehålla en redogörelse av innehållet i kommissionens förslag. 

Enligt Beckman utför man nämligen en beskrivande idéanalys i ett försök att säga något om en 

text som den inte säger själv genom att exempelvis tolka dess innehåll utifrån en viss teori46. 

Texter kan samtidigt tolkas på olika sätt och därför behöver man argumentera för varför en 

specifik tolkning görs i en beskrivande idéanalys för att analysen ska uppfattas som trovärdig.47 

 

Som alternativ metod skulle en ställningstagande idéanalys kunna utföras vilket innebär att 

hållbarheten i kommissionens argumentation hade studerats.48 Då uppsatsen har som mål att 

studera instrumentella idéer och argument görs dock bedömningen att det är mer relevant att 

beskriva argumenten istället för att göra en värdering av dem då det inte uppfattas som lämpligt 

att påstå att vissa instrumentella argument är bättre än andra. 

                                                      
41 Bryman, 2011, s. 559-561. 
42 Esaiasson m.fl., 2017, s. 211-212. 
43 Bryman, 2011, s. 368-369. 
44 Bryman, 2011, s. 171-175. 
45 Beckman, 2005, s. 11. 
46 Beckman, 2005, s. 50-53. 
47 Beckman, 2005, s. 51-52. 
48 Beckman, 2005, s. 14. 
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För att kunna utföra en idéanalys behöver man utforma ett analysredskap för att veta vad det är 

man faktiskt letar efter i en text. Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus kan 

analysredskapet i en idéanalys baseras på idealtyper vilket är tankekonstruktioner som inte 

nödvändigtvis finns representerade i verkligheten men som tydliggör väsentliga skillnader 

mellan olika synpunkter. Idealtyper kan användas som ett raster som läggs över en text för att 

sortera in textens innehåll i olika kategorier.49 Argumenten som Vestheim utvecklar i sin teori 

beskrivs som idealtyper och kommer att användas för att analysera kommissionens förslag. 

 

Ett potentiellt problem med användningen av idealtyper vid en idéanalys är enligt Bergström 

och Boréus att de antingen kan vara för strikta eller för vaga. Det innebär att utsagor som 

analyseras antingen behöver tvingas in i en idealtyp eller att olika utsagor istället kan passa in 

i flera idealtyper samtidigt vilket påverkar ett arbetes intersubjektivitet då olika forskare kan 

göra olika bedömningar om hur något ska tolkas.50 Utifrån beskrivningen av Vestheims teori 

(se kapitel 3) görs bedömningen att teorins fyra idealtyper är tillräckligt specifika men inte för 

strikta och att de därför kan användas som analysredskap i uppsatsens analys. Vestheims teori 

behöver dock modifieras för att kunna användas i analysen. Modifieringen samt utförandet av 

analysen kommer att beskrivas nedan. Först kommer dock uppsatsens andra angreppssätt att 

presenteras då idéanalysen och innehållsanalysen utfördes tillsammans. 

 

4.2.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativa innehållsanalyser består av en manuell eller maskinell kvantifiering av 

förekomsten av utvalda företeelser i ett visst material.51 En manuell innehållsanalys kommer 

att utföras i den här uppsatsen som ett komplement till den beskrivande idéanalysen för att räkna 

förekomsten av instrumentella argument i kommissionens fyra förslag. Validiteten, alltså det 

faktum att innehållsanalysen undersöker det som faktiskt ska undersökas52, kan potentiellt 

kritiseras då det är möjligt att den faktiska mängden av olika argument i ett förslag inte har en 

direkt betydelse för varför kommissionen anser att EU:s kulturpolitik ska stödjas. Att 

kvantifiera olika argument bedöms dock ha en vikt då det påvisar i vilken faktiskt utsträckning 

                                                      
49 Göran Bergström och Kristina Boréus, ”Idé- och ideologianalys”, i Bergström, Göran och Boréus, Kristina 

(red.): Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Tredje utgåvan, Lund: 

Studentlitteratur, 2012, s. 150-153. 
50 Bergström och Boréus, ”Idé- och ideologianalys”, 2012, s. 169-170. 
51 Göran Bergström och Kristina Boréus, ”Innehållsanalys”, i Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red.): 

Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Tredje utgåvan, Lund: 

Studentlitteratur, 2012, s. 50. 
52 Bryman, 2011, s. 163. 
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som olika argument används i de fyra förslagen. Därför uppfattas det vara lämpligt att inte bara 

tolka argumenten med en idéanalys utan att även räkna dem med en innehållsanalys. 

 

Manuella innehållsanalyser utförs genom att man noggrant läser igenom ett utvalt material flera 

gånger för att identifiera återkommande mönster i form av vissa ord eller meningar. Mönstren 

utformas därefter till koder som kopplas till övergripande kodkategorier.53 I den här uppsatsen 

kommer kodkategorierna att baseras på Vestheims fyra idealtyper. Utförbarheten av att koda 

idealtyper kan potentiellt ifrågasättas eftersom att de består av extremfall som inte 

nödvändigtvis kan upptäckas i verkligheten. Vestheims fyra idealtyper bedöms dock innehålla 

tydliga och skilda beskrivningar av kulturens instrumentella värde vilket medför att det 

uppfattas vara möjligt att skapa koder som kan kopplas till dem. Vestheims teori behövde dock 

modifieras för att göra det möjligt att använda den i innehållsanalysen. Hur teorin 

operationaliserades och hur uppsatsens analys genomfördes beskrivs nedan. 

 

4.2.3 Genomförandet av analysen och operationaliseringen av Vestheims teori 

För att stärka uppsatsens reliabilitet och möjligheten att replikera den kommer genomförandet 

av analysen att beskrivas här. Analysen genomfördes genom att kommissionens fyra förslag 

lästes igenom noggrant för att tolka dess argument i förhållande till idealtyperna i Vestheims 

teori. I samband med att argumenten tolkades skapades även koder utifrån de återkommande 

argumenten och idéerna som de olika förslagen innehöll för att därigenom möjliggöra en 

kvantifiering av dem. För att säkerställa att en konsekvent tolkning gjordes och att samma antal 

argument kunde hittas lästes kommissionens förslag igenom flera gånger. 

 

Förslagen innehöll beskrivningar av varför tidigare politiska program hade införts inom 

kulturområdet vilket medförde att de behövde studeras noggrant för att argumenten som 

tolkades och kodades skulle tillhöra det faktiska kulturprogrammet. När en hänvisning till 

innehållet i tidigare framtagna dokument uttryckligen beskrevs som en anledning till varför det 

nya kulturprogrammet skulle införas uppfattades det dock som ett argument till varför 

kommissionen ansåg att unionen skulle stödja kulturen via det föreslagna ramprogrammet. 

 

Under analysens gång upptäcktes det att Vestheims kvalitativa argument behövde modifieras 

då kommissionens förslag inte innehöll argument om att specifik kultur skulle stödjas på grund 

                                                      
53 Bergström och Boréus, ”Innehållsanalys”, 2012, s. 55. 
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av att den kunde vara bildande och påverka individers estetiska smak. Idealtypen bedömdes 

ändock vara tillämpningsbar då förslagen innehöll argument om att specifik kultur skulle 

stödjas. Idealtypen operationaliserades genom att den kopplades till argument som menade att 

specifik kultur skulle främjas utifrån dess europeiska värde eftersom att den exempelvis just 

var europeisk eller för att den kunde framhäva unionen eller bilden av den utåt.  

 

Det tre andra argumenten behövde inte modifieras och operationaliserades utifrån att kulturen 

skulle stödjas för att främja ekonomisk utveckling, social utveckling eller demokratin. 

Ekonomiska argument var därmed argument som utgick från att kulturen exempelvis kunde 

främja kreativitet eller ekonomisk tillväxt och sociala argument var argument som bland annat 

menade att kulturen kunde bidra till social sammanhållning eller framhålla olika kulturella 

gruppers befintlighet i samhället. Demokratiska argument var argument som utgick från att 

kulturen kunde främja demokratin genom att påverka människors demokratiska förmågor eller 

framhäva demokratiska rättigheter. 

 

I vissa fall var det dock inte möjligt att särskilja på argument av demokratisk och social karaktär 

då demokratiskt och socialt deltagande kan gå ihop. Det påverkade analysens intersubjektivitet 

eftersom att det är möjligt att olika analytiker skulle kunna tolka de argumenten på olika sätt. 

För att säkerställa att en konsekvent analys utfördes tolkades och kodades argumenten därför 

både som demokratiska och sociala skäl till varför kulturen skulle stödjas. I uppsatsens analys 

kommer det att förklaras varför de argumenten tolkades på det sättet. 

 

I förslagen kunde även argument i vissa fall kombineras genom att det exempelvis stod att 

specifik europeisk kultur skulle stödjas för att bidra till ekonomisk tillväxt. Det tolkades då som 

en sammanslagning av olika instrumentella argument och kodades som två olika argument. Vid 

utförandet av innehållsanalysen kodades därmed enskilda argument och värden vilket medförde 

att flera koder kunde upptäckas i en och samma mening. Kodningen genomfördes med hjälp av 

programmet RQDA utvecklat av Ronggui Huang54 då det gjorde det möjligt att manuellt koda 

förslagen på dator samt spara de kodade texterna och de upptäckta koderna i en och samma fil. 

 

Under kodningens gång fördes vissa argument samman till en och samma kod för att motverka 

att en stor mängd av flera olika koder skulle identifieras då det hade gjort resultatet svårare att 

                                                      
54 Ronggui Huang, “RQDA: R-based Qualitative Data Analysis. R package version 0.3-1.”, Tillgänglig: 

http://rqda.r-forge.r-project.org, 2018, (hämtad 2019-04-05). 
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presentera. Koden stimulering av marknaden skapades för att kombinera olika argument som 

gick ut på att kulturen skulle stödjas för att påverka den ekonomiska marknaden och bidra till 

tillväxt genom bland annat konkurrens eller spridning av verk. Koden sammanhållning 

skapades samtidigt för att kombinera olika sociala argument som handlade om att kulturen 

kunde föra människor samman genom att bland annat bidra till dialog, integration eller 

ömsesidig förståelse. Följande kodningsschema beskriver de elva koderna som utformades 

utifrån argumenten som kunde upptäckas i kommissionens förslag. 

 

Tabell 1: Kodningsschema för kommissionens argument om EU:s kulturpolitik. 

Kodkategori Namn på koden Beskrivning av koden 

 

Kvalitativa argument 

 

Europeisk kultur 

och arv 

Kulturen ska stödjas för att främja den specifika europeiska kulturen 

och/eller kulturarvet 

Bilden av EU Kulturen ska stödjas för att den främjar bilden av unionen och den 

europeiska kulturen 

Europeisk identitet Kulturen ska stödjas för att den bidrar till skapandet av en europeisk 

identitet 

 

Ekonomiska argument 

Sysselsättning Kulturen ska stödjas för att den bidrar till sysselsättning och arbete 

Kreativitet Kulturen ska stödjas för att den påverkar människors innovation 

Stimulering av 

marknaden 

Kulturen ska stödjas för att den främjar marknaden genom exempelvis 

konkurrens, tillväxt eller spridning av verk 

 

Sociala argument 

 

Välmående Kulturen ska stödjas för att den påverkar människors trivsel och får dem 

att må bra 

Sammanhållning Kulturen ska stödjas för att den för människor samman genom 

exempelvis integration, dialog eller gemensam förståelse 

Mångfald Kulturen ska stödjas för att den framhåller olika kulturella gruppers 

befintlighet och bidrar till kulturell och språklig mångfald 

 

Demokratiska argument 

 

Demokratiska 

värden 

Kulturen ska stödjas för att den främjar och sprider demokratiska värden 

och rättigheter 

Demokratiska 

förmågor 

Kulturen ska stödjas för att den stärker människors demokratiska 

förmågor och gör dem till bättre demokratiska medborgare 

 

5. Analys 

Som beskrivits i uppsatsens metodbeskrivning (se kapitel 4) kombinerades två angreppssätt för 

att utföra uppsatsens analys. Resultatet av dem kommer dock att redovisas separat. Den 

kvalitativa idéanalysen av Europeiska kommissionens förslag från 1998, 2004, 2011 och 2018 

kommer först att presenteras för att beskriva argumenten som förslagen innehöll och hur de 

tolkades. Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen kommer därefter att redovisas för att 

tydliggöra omfattningen av olika instrumentella argument som förekom i kommissionens 

förslag för att på så sätt jämföra dem. 
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5.1 Resultatet av den kvalitativa idéanalysen 

Resultatet av den beskrivande idéanalysen kommer att presenteras i kronologisk ordning för att 

visa hur innehållet i Europeiska kommissionens fyra förslag utvecklades över tid. 

 

5.1.1 Förslaget från 1998 till ramprogrammet Kultur 2000 

Kommissionens förslag från 1998 till Kultur 2000, EU:s första ramprogram för kulturen, 

inleddes med hänvisningar till olika samhällsfrågor som skäl till varför programmet skulle 

införas. En samhällsfråga var att unionen skulle utvidgas till nya länder under början av 00-

talet och därför menade kommissionen att kulturinsatser behövdes för att stärka människors 

kunskaper om ländernas olika kulturer och vad som förenade dem.55 Det tolkades som ett socialt 

argument till varför EU skulle stödja kulturen då den kunde bidra till en bättre förståelse mellan 

olika grupper och därigenom främja en social utveckling genom att föra människor samman. 

 

En annan samhällsfråga var att globaliseringen hotade den kulturella mångfalden och att olika 

kulturer därför behövde stödjas med hjälp av kulturprogrammet för att de skulle kunna ”leva 

vidare och utvecklas”56. Att kulturell mångfald skulle stödjas tolkades som ett annat socialt 

argument då det utgick från att ramprogrammet kunde stärka olika gruppers närvaro i samhället. 

Kommissionen skrev även att integration var en samhällsfråga som kulturen kunde påverka då 

kulturverksamheter kan fungera som en ”integrationsfaktor som återger de utslagna ... en plats 

i samhället”57. Även det uppfattades som ett socialt argument då kulturen framställdes som ett 

instrument som kunde integrera människor i samhället och bidra till en social utveckling. 

 

Utöver samhällsfrågorna av social natur skrev kommissionen även att sysselsättning var en 

fråga som kulturen kunde påverka eftersom att kulturella verksamheter ”har en betydande 

sysselsättningspotential som bör utnyttjas”58. Det uppfattades som ett ekonomiskt argument till 

varför kommissionen menade att kulturen skulle stödjas då stödet kunde leda till skapandet av 

arbeten och därigenom bidra till ekonomisk utveckling. Förslaget från 1998 innehöll även andra 

hänvisningar till kulturens ekonomiska betydelse. Kommissionen skrev exempelvis att kulturen 

kunde stärka människors möjlighet att ”ge uttryck för sin kreativitet”59 vilket tolkades som ett 

                                                      
55 Europeiska kommissionen, 1998, s. 3. 
56 Europeiska kommissionen, 1998, s. 3. 
57 Europeiska kommissionen, 1998, s. 4. 
58 Europeiska kommissionen, 1998, s. 4. 
59 Europeiska kommissionen, 1998, s. 10. 
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ekonomiskt skäl till varför kulturen skulle stödjas då den framställdes som något som kunde 

påverka människors innovativa förmågor och därmed främja ekonomiskt nytänkande. 

 

Kommissionen skrev även att det föreslagna programmet kunde främja spridningen av 

kulturella verk och rörligheten för konstnärer.60 Det tolkades som ekonomiska argument till 

varför kulturen skulle stödjas då en ökad mobilitet för verk och konstnärer skulle kunna leda 

till att olika verk blev tillgängliga för en större publik och marknad. Att sprida verk skulle 

potentiellt även kunna ha sociala effekter och bidra till gemensamma kulturella referensramar 

men då det endast skrevs att spridningen och rörligheten skulle främjas och inte varför tolkades 

det som ekonomisk instrumentalism eftersom att en förbättrad tillgänglighet av verk kan leda 

till ekonomisk tillväxt. Samtidigt skrev kommissionen att programmet skulle införas för att 

kulturen kunde fungera som en ”källa till livskraft”61 och det tolkades som ett tydligt socialt 

argument som utgick från att kulturen kunde påverka människors trivsel och få dem att må bra. 

 

Den sociala betydelsen av kulturen tydliggjordes dessutom av att det stod i förslaget från 1998 

att kulturen kunde förstärka ”gemenskapskänslan inom unionen och stärka den sociala 

sammanhållningen”62. Kommissionen fortsatte därmed att ta upp sociala argument som utgick 

från att kulturen kunde bidra till social utveckling genom att föra människor samman. Att 

”respektera och främja den kulturella mångfalden”63 togs även upp som ett skäl till varför 

kulturprogrammet skulle införas och därigenom upprepade kommissionen det sociala 

argumentet att olika kulturella gruppers närvaro i unionen skulle stödjas och framhållas. 

 

I förslaget från 1998 kunde kommissionen även ta upp sociala argument i samband med andra 

instrumentella argument. Kommissionen skrev exempelvis att kulturen kunde bidra till en 

”samhörighetskänsla i ett samhälle som grundas på frihet, demokrati, tolerans och solidaritet”64 

och det tolkades som en sammanslagning av sociala och demokratiska argument. Det sociala 

argumentet var att kulturen skulle stödjas då den gav människor en känsla av tillhörighet i 

samhället. De demokratiska argumenten var samtidigt att kulturen indirekt beskrevs som ett 

instrument som kunde främja demokratin genom att kulturen bidrog till känslan av att tillhöra 

ett samhälle som uttryckligen var fritt och demokratiskt. Att samhället även var tolerant och 

                                                      
60 Europeiska kommissionen, 1998, s. 11. 
61 Europeiska kommissionen, 1998, s. 10. 
62 Europeiska kommissionen, 1998, s. 10. 
63 Europeiska kommissionen, 1998, s. 11. 
64 Europeiska kommissionen, 1998, s. 14. 
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solidariskt tolkades både som social och demokratisk instrumentalism då det både framställdes 

som demokratiska värden och som något som påverkade den sociala samhörigheten och 

sammanhållningen mellan människor. 

 

Sociala argument förenades även med kvalitativa argument i förslaget från 1998 genom att 

kommissionen skrev att det var av vikt att stärka ”de europeiska folkens kunskap om varandras 

kultur och historia genom att framhäva det gemensamma kulturarvet och skapa kulturell 

dialog”65. Att främja förståelsen mellan olika européer genom kunskap och dialog uppfattades 

som sociala skäl till varför kulturen skulle stödjas men att kulturarvet samtidigt skulle 

uppmärksammas tolkades som ett kvalitativt argument. Kulturarvet framhävdes nämligen som 

specifik kultur som hade en särskild betydelse för unionen. I förslaget från 1998 skrev 

kommissionen vidare att kulturprogrammet skulle stödja ”kulturarv av europeisk betydelse”66 

vilket uppfattades som ett annat kvalitativt argument som tydliggjorde att det fanns olika former 

av kulturarv och att det var det specifika europeiska kulturarvet som skulle främjas. 

 

Förslaget från 1998 innehöll även argument om att kulturen skulle stödjas för att den kunde 

främja unionen på det internationella planet.67 Det uppfattades som ett annat kvalitativt skäl till 

varför kulturen skulle stödjas då den kunde användas som ett instrument för att främja och 

representera EU utåt. Att nå ut till andra på det internationella planet skulle även kunna 

uppfattas som sociala skäl till varför kulturen skulle stödjas men då kommissionen enbart skrev 

att kulturen skulle främja unionen tolkades argumentet som ett kvalitativt argument som gick 

ut på att specifik kultur hade ett europeiskt värde och skulle stödjas för att främja bilden av EU. 

 

5.1.2 Förslaget från 2004 till ramprogrammet Kultur 2007 

Förslaget från 2004 inleddes med att Europeiska kommissionen skrev att det föreslagna 

programmet Kultur 2007 skulle stödja kulturen eftersom att den kunde ”bidra till utvecklingen 

av en europeisk identitet”68. Att bidra till känslan av en identitet skulle potentiellt kunna leda 

till en sammanhållning men då identiteten explicit skulle var europeisk uppfattades argumentet 

som kvalitativt då kulturen skulle stödjas utifrån dess europeiska värde och framförallt bidra 

                                                      
65 Europeiska kommissionen, 1998, s. 15. 
66 Europeiska kommissionen, 1998, s. 16. 
67 Europeiska kommissionen, 1998, s. 13. 
68 Europeiska kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av programmet 

Kultur 2007 (2007-2013), KOM(2004) 469 slutlig, 2004/0150 (COD), Tillgänglig: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004PC0469&qid=1552422411336&from=EN, 2004, (hämtad 2019-03-

27), s. 4. 
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till en identifiering med Europa och unionen istället för med andra människor. 2004 års förslag 

skiljde sig från förslaget från 1998 eftersom att 1998 års förslag inte innehöll något argument 

om att främja en europeisk identitet. I likhet med förslaget från 1998 skrev dock kommissionen 

vidare i förslaget från 2004 att kulturen skulle stödjas utifrån dess sociala betydelse. Det 

föreslagna kulturprogrammet skulle nämligen stödja interkulturell dialog69 och kommissionen 

skrev om syftet på följande sätt: 

 

Eftersom den är ett utbyte baserat på̊ öppenhet och jämlikhet mellan kulturer är den 

interkulturella dialogen ömsesidigt berikande och leder till ett gemensamt sökande efter 

delade värderingar och tolkningar. Den kan också̊ och i synnerhet spela en grundläggande 

roll för integrationen av de nya européerna med ursprung i olika kulturer.70 

 

Kommissionen menade därmed att kulturen kunde användas för att främja en gemensam 

förståelse mellan människor och integrera individer från olika kulturer in i unionen. Kulturen 

skulle därigenom stödjas utifrån sociala skäl då den kunde bidra till en social utveckling. I 

förslaget från 2004 stod det även att kulturen skulle stödjas för att stärka människors känsla av 

tillhörighet till ett gemensamt kulturområde71 vilket tolkades som ett annat socialt argument då 

det utgick från att kulturen kunde få människor att känna sig som en del av en samhörighet. 

 

I förslaget från 2004 skrev kommissionen dessutom att kulturen skulle stödjas för att sprida 

kunskap om och främja den kulturella mångfalden.72 Även det uppfattades som ett socialt 

argument då det gick ut på att kulturen kunde bidra till en social utveckling genom att stärka 

olika kulturella gruppers befintlighet i samhället samt sprida kunskap om dem. Samtidigt skrev 

kommissionen att den kulturella mångfalden också kunde framhävas för att ”göra Europeiska 

unionen mer synlig utåt”73. Det tolkades istället som ett kvalitativt argument då den kulturella 

mångfalden inte skulle främjas utifrån att kulturella skillnader skulle få chansen att frodas utan 

istället skulle den användas för att representera EU utåt. Att specifik kultur kunde framhäva 

unionen utåt tydliggjordes även genom att kommissionen skrev att kultur skulle stödjas för att 

stärka ”den positiva bilden av den europeiska kulturen på det internationella planet”74. 

 

                                                      
69 Europeiska kommissionen, 2004, s. 7. 
70 Europeiska kommissionen, 2004, s. 7. 
71 Europeiska kommissionen, 2004, s. 12. 
72 Europeiska kommissionen, 2004, s. 10. 
73 Europeiska kommissionen, 2004, s. 10. 
74 Europeiska kommissionen, 2004, s. 5. 



 

 21 

Förslaget från 2004 innehöll dessutom argument som gick ut på att det föreslagna kultur-

programmet skulle införas eftersom att det kunde bidra med att bevara minnet av Nazitysklands 

illdåd och dess offer genom att skydda ”de viktigaste platserna och arkiven som rör 

deportationerna”75. Målet att skydda minnet av Nazitysklands förbrytelser tolkades som 

kvalitativ instrumentalism då det medförde att specifik kultur hade ett värde för unionen och 

skulle främjas på grund av att det var en del av Europas historia. Det är möjligt att minnet av 

förintelsen skulle kunna bevaras på grund av exempelvis demokratiska skäl då kunskap om 

händelsen skulle kunna utbilda människor och stärka deras demokratiska förmågor genom att 

få dem att tänka kritiskt på det demokratiska samhället. Det var dock inte något skäl som 

kommissionen hänvisade till och därför tolkades argumenten enbart som kvalitativa. 

 

Vidare innehöll förslaget från 2004 motiveringar som utgick från att kulturen skulle stödjas för 

att främja rörligheten för personer som arbetade i kultursektorn samt för konstnärliga och 

kulturella produkter.76 Det uppfattades som ekonomiska skäl till varför kulturen skulle stödjas 

då den kunde stimulera marknaden genom att kulturellt verksamma och kulturella verk kunde 

spridas till nya publiker och marknader och därigenom bidra till ekonomisk tillväxt. Att 

spridningen av produkter inom kultursektorn kunde bidra till ekonomisk utveckling 

tydliggjordes genom att kommissionen skrev att spridningen skulle bidra till slutförandet av 

marknaden77. Enligt förslaget från 2004 skulle kulturen dessutom stödjas för att den kunde 

påverka individers kreativitet och nyskapande78 vilket tolkades som ekonomiska argument då 

kulturen kunde främja innovation och därigenom bidra till ekonomiskt nytänkande. 

 

I förslaget från 2004 kunde vissa argument identifieras som uppfattade som demokratiska. 

Kommissionen skrev nämligen att det föreslagna kulturprogrammets stöd till kulturen kunde 

stärka yttrandefriheten79 vilket tolkades som ett demokratiskt argument då det medförde att 

kulturen kunde främja demokratin genom att framhäva rättigheten att yttra sig utan censur. I 

2004 års förslag stod det även att kulturen kunde främja en ”tillhörighet i ett samhälle som 

grundas på frihet, demokrati, tolerans och solidaritet”80. Det var en nästintill ordagrann 

upprepning av ett argument från förslaget från 1998 och tolkades som en sammanslagning av 

                                                      
75 Europeiska kommissionen, 2004, s. 8. 
76 Europeiska kommissionen, 2004, s. 14. 
77 Europeiska kommissionen, 2004, s. 6. 
78 Europeiska kommissionen, 2004, s. 20. 
79 Europeiska kommissionen, 2004, s. 18. 
80 Europeiska kommissionen, 2004, s. 10. 
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sociala och demokratiska skäl till varför kulturen skulle stödjas då den kunde bidra till en 

samhörighet i ett samhälle som uttryckligen var fritt och demokratiskt. Likt i förslaget från 1998 

tolkades idén att samhället även var tolerant och solidariskt både som demokratisk och social 

instrumentalism då det framhävdes som demokratiska värden samtidigt som det direkt berörde 

den sociala sammanhållningen mellan människor. 

 

5.1.3 Förslaget från 2011 till ramprogrammet Kreativa Europa 

Europeiska kommissionen inledde sitt förslag från 2011 om inrättandet av ramprogrammet 

Kreativa Europa med att skriva att kultur- och mediesektorn skulle stödjas då de ”i hög grad 

bidrar till sysselsättning och tillväxt eftersom att de står för 4,5 % av EU:s sammanlagda BNP 

och cirka 3,8 % av arbetskraften”81. 2011 års förslag skiljde sig därmed från kommissionens 

två tidigare förslag då det inleddes med tydliga ekonomiska argument som menade att kulturen 

skulle stödjas eftersom att den hade positiva effekter på sysselsättningen och den ekonomiska 

tillväxten i unionen. 

 

Kommissionen skrev vidare att kulturen skulle stödjas eftersom att den kunde driva på 

kreativitet, innovation, företagande, ekonomisk tillväxt och social inkludering.82 Ekonomiska 

argument till varför kulturen skulle främjas återkom därmed då kulturen beskrevs som ett 

instrument som kunde främja kreativitet och innovation vilket kan bidra till ekonomiskt 

nytänkande och ekonomisk utveckling. Att främja företagande tolkades dessutom som ett 

ekonomiskt argument som utgick från att kulturen skulle stödjas för att möjliggöra utvecklandet 

av företag på marknaden. Kommissionen hänvisade samtidigt till ett tydligt socialt argument 

genom att även mena att kulturen kunde inkludera människor i samhället och därmed bidra till 

social utveckling. 

 

I förslaget från 2011 skrev kommissionen dessutom att kulturen behövde stödjas för att stärka 

kultursektorns konkurrenskraft83 och dess ekonomiska kapacitet.84 Cirkulationen av verk skulle 

även främjas för att ”nå ut till en ny publik i och utanför Europa”85. Det tolkades som andra 

                                                      
81 Europeiska kommissionen, Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om inrättande av programmet 

Kreativa Europa, KOM(2011) 785 slutlig, 2011/0370 (COD), Tillgänglig: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0785&from=EN, 2011, (hämtad 2019-03-27), s. 2. 
82 Europeiska kommissionen, 2011, s. 2. 
83 Europeiska kommissionen, 2011, s. 2. 
84 Europeiska kommissionen, 2011, s. 7. 
85 Europeiska kommissionen, 2011, s. 7. 
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ekonomiska argument då kulturen beskrevs som ett instrument som skulle bidra till ekonomisk 

utveckling och främja marknaden genom förstärkt konkurrens, kapacitet och publikutveckling. 

 

Förslaget från 2011 innehöll även ekonomiska argument som fördes samman med andra 

instrumentella argument. Kommissionen skrev exempelvis att det föreslagna programmet 

skulle bygga upp publikintresset för europeiska verk86 och stödja cirkulationen av europeisk 

litteratur.87 Det tolkades som argument som både bestod av kvalitativ och ekonomisk 

instrumentalism genom att det underströks att det var den specifika europeiska kulturen som 

skulle stödjas för att stärka dess effekter på den ekonomiska marknaden. 2011 års förslag 

innehöll även vissa enskilda kvalitativa argument då kommissionen exempelvis skrev att 

Kreativa Europa skulle stödja projekt för att ”framhäva kulturarvets värde”88. Det tolkades som 

ett kvalitativt skäl till varför det föreslagna kulturprogrammet skulle införas då det innebar att 

det specifika kulturarvet bedömdes ha ett visst värde för Europa och unionen. 

 

Förslaget från 2011 innehöll även ett ekonomiskt argument som fördes samman med ett socialt 

argument. Kommissionen skrev nämligen att kulturen skulle stödjas för att ”främja arbetet med 

att värna om och marknadsföra Europas kulturella och språkliga mångfald”89. Att den kulturella 

och språkliga mångfalden skulle skyddas tolkades som ett socialt argument då kulturen 

framställdes som ett instrument som kunde framhålla och bevara förekomsten av olika 

kulturella grupper i samhället och därmed bidra till en social utveckling. Att mångfalden 

samtidigt skulle marknadsföras innebar att den även uppfattades ha effekter på marknaden och 

att mångfalden därmed skulle främjas för att bidra till ekonomisk utveckling. 

 

Samtidigt som det stod i förslaget från 2011 att kulturen skulle stödjas för att främja kulturell 

mångfald menade kommissionen även att mångfalden bidrog till en fragmentering av 

marknaden vilket ledde till en begränsad cirkulation av kulturella verk och ett begränsat val för 

konsumenter.90 Kommissionen gjorde därmed en avvägning mellan kulturens sociala och 

ekonomiska instrumentalism i förslaget från 2011 genom att mena att förekomsten av olika 

kulturella grupper i samhället gjorde att kulturella varors potentiella effekter på marknaden 

minskade. 2011 års förslag innehöll ändock andra sociala argument då det bland annat stod att 

                                                      
86 Europeiska kommissionen, 2011, s. 7. 
87 Europeiska kommissionen, 2011, s. 17. 
88 Europeiska kommissionen, 2011, s. 12. 
89 Europeiska kommissionen, 2011, s. 14. 
90 Europeiska kommissionen, 2011, s. 11. 
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programmet skulle införas för att stärka dialogen och den ömsesidiga förståelsen mellan olika 

kulturer91. Det tolkades som sociala argument som utgick från att kulturen kunde främja social 

utveckling och bidra till en gemensamhet mellan människor genom dialog och förståelse. 

 

I kommissionens förslag från 2011 identifierades ett argument som uppfattades som ett 

demokratiskt argument. Kommissionen beskrev nämligen de kulturella sektorerna som ”viktiga 

plattformar för yttrandefriheten”92 vilket innebar att kulturen kunde användas som ett medel för 

att främja en demokratisk rättighet i form av rätten att yttra sig utan censur. Kommissionen 

skrev dock samtidigt att kulturen kunde fungera som en ”katalysator för kreativitet”93 vilket 

medförde att kommissionen upprepade det ekonomiska argumentet att kulturen kunde bidra till 

innovation och ekonomiskt nytänkande. 

 

5.1.4 Förslaget från 2018 till ramprogrammet Kreativa Europa (2021-2027) 

Förslaget från 2018 till ramprogrammet Kreativa Europa (2021-2027) inleddes med att 

Europeiska kommissionen skrev följande angående varför programmet skulle införas: 

 

Kultur och kulturella uttryck kommer till tydligt uttryck i EU-invånarnas dagliga liv, och 

kan bidra till människors välmående, ett aktivt medborgarskap, gemensamma värden, 

social inkludering, utveckling av dialogen mellan kulturer samt till ett fritt pluralistiskt och 

diversifierat medielandskap. De kulturella och kreativa sektorerna bidrar fullt ut till 

unionens ekonomiska utveckling och skapar jobb och tillväxt, och är därför centrala delar 

av Europas framtid.94  

 

Till skillnad från kommissionens tidigare förslag påbörjades därmed förslaget från 2018 med 

en lång uppräkning av kulturens olika instrumentella värden. Att kulturen kunde påverka 

människors välmående uppfattades som ett socialt argument till varför kulturen skulle stödjas 

då det medförde att den kunde få människor att må bra genom att påverka deras trivsel och 

välbefinnande. Att kulturen kunde bidra till social inkludering och dialog mellan kulturer 

tolkades även som tydliga sociala argument då de medförde att kulturen kunde användas för att 

främja en tillhörighet och ett samförstånd mellan olika människor. Då det inte skrevs vilka 

värden som var gemensamma tolkades också idén om upprätthållandet av gemensamma värden 

som social instrumentalism genom att kulturen kunde främja en uttrycklig gemensamhet. 

                                                      
91 Europeiska kommissionen, 2011, s. 17. 
92 Europeiska kommissionen, 2011, s. 10. 
93 Europeiska kommissionen, 2011, s. 10. 
94 Europeiska kommissionen, 2018, s. 1. 
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Att kulturen bidrog till ekonomisk utveckling genom skapandet av jobb och tillväxt uppfattades 

som tydliga ekonomiska argument som utgick från att kulturen skulle stödjas eftersom att den 

kunde bidra till sysselsättningen inom unionen och ha positiva effekter på marknaden. Att 

kulturen hade en betydelse för ett aktivt medborgarskap och ett pluralistiskt och diversifierat 

medielandskap tolkades samtidigt som demokratiska argument. De medförde nämligen att 

kulturen kunde stärka människors engagemang i samhället genom främjandet av ett aktivt 

medborgarskap samt bidra till att göra människors tänkande mer kritiskt och självständigt 

utifrån en tillgång till skilda och diversifierade informationskällor. Kulturen kunde därigenom 

påverka människors demokratiska förmågor och främja demokratin. 

 

Att kommissionen menade att kulturen hade en betydelse för människors demokratiska 

förmågor tydliggjordes genom att det även stod i förslaget från 2018 att ”den konstnärliga 

friheten och den diversifierade och fria medielandskapet ... bidrar till pluralistiska samhällen 

där människor kan göra välgrundade val, inklusive i samband med politiska val”95. Att främja 

ett fritt och diversifierat medielandskap beskrevs även som ett sektorsövergripande mål med 

det föreslagna programmet96 vilket medförde att det både berörde kultur- och mediesektorn. 

 

Kommissionens förslag från 2018 innehöll samtidigt andra demokratiska argument genom att 

kommissionen skrev att det föreslagna kulturprogrammet kunde främja vissa värden som 

uppmärksammades i EU:s fördrag i form av yttrandefrihet97 samt frihet, demokrati och 

mänskliga rättigheter.98 Det tolkades som demokratiska argument då det medförde att kulturen 

kunde främja demokratin genom att upprätthålla olika demokratiska värden. I förslaget från 

2018 stod det också att kulturen kunde främja jämställdheten99 vilket både tolkades som ett 

demokratiskt och socialt skäl till varför kulturen skulle stödjas. Det medförde nämligen att 

kulturen kunde främja demokratin genom att ge kvinnor och män likvärdiga möjligheter men 

därigenom även bidra till en social utveckling genom att stärka människors tillhörighet och 

deltagande i samhället. 

 

Förslaget från 2018 innehöll även olika kvalitativa argument. Det stod nämligen att 

ramprogrammet bland annat skulle få människor att ”uppleva den europeiska identiteten i hela 

                                                      
95 Europeiska kommissionen, 2018, s. 2. 
96 Europeiska kommissionen, 2018, s. 24. 
97 Europeiska kommissionen, 2018, s. 11. 
98 Europeiska kommissionen, 2018, s. 15. 
99 Europeiska kommissionen, 2018, s. 4. 
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dess bredd”100 och ge unionen en ”genomslagskraft på den globala arenan”101. Det tolkades som 

kvalitativa argument eftersom att de utgick från att specifik kultur skulle stödjas utifrån dess 

europeiska värde då den kunde stärka européers identifiering med unionen samt framhäva EU 

och bilden av den utåt. Förslaget rymde även en kombination av kvalitativa och ekonomiska 

argument då det stod att kulturen skulle stödjas för att utveckla ”spridning av och publik för 

europeiska verk”102. Det tydliggjordes därmed att den specifika europeiska kulturen skulle 

stödjas för att göra den tillgänglig för en större publik och stärka dess betydelse på marknaden. 

 

Förslaget från 2018 innehöll dessutom kombinationer av sociala och kvalitativa argument då 

kommissionen exempelvis skrev att det föreslagna programmet skulle införas för att ”främja 

samhällelig motståndskraft och social inkludering via kulturen och kulturarvet”103. Det 

specifika kulturarvet skulle därmed framhävas för att bidra till social utveckling och inkludera 

människor i samhället. Förslaget innehöll även andra sociala argument då kommissionen skrev 

att kulturen bland annat skulle stödjas då den kunde göra unionen mer inkluderande för 

nyanlända migranter104, främja förståelsen mellan olika kulturer105 samt främja den kulturella 

mångfalden.106 Det tolkades som sociala argument som utgick från att kulturen kunde bidra till 

social utveckling genom främjandet av en samhörighet som baserades på förståelse och 

inkludering men även genom framhållandet av olika kulturella gruppers befintlighet i unionen. 

 

Samtidigt skrev kommissionen att den kulturella mångfalden splittrade marknaden för 

kulturella verk107 vilket medförde att kommissionen vägde kulturens sociala och ekonomiska 

effekter mot varandra i förslaget från 2018 på samma sätt som i förslaget från 2011. 2018 års 

förslag innehöll dessutom olika ekonomiska argument då kommissionen exempelvis skrev att 

kulturprogrammet skulle införas för att stärka marknadsföringen och varumärkesutvecklingen 

inom kultursektorn108 samt för att öka konkurrenskraften inom den.109 Det tolkades som tydliga 

ekonomiska argument då kommissionen menade att kulturen skulle stödjas för att bidra till 

ekonomisk utveckling genom marknadsföring och konkurrens men även genom skapandet av 

                                                      
100 Europeiska kommissionen, 2018, s. 3. 
101 Europeiska kommissionen, 2018, s. 17. 
102 Europeiska kommissionen, 2018, s. 9. 
103 Europeiska kommissionen, 2018, s. 23. 
104 Europeiska kommissionen, 2018, s. 17. 
105 Europeiska kommissionen, 2018, s. 18. 
106 Europeiska kommissionen, 2018, s. 16. 
107 Europeiska kommissionen, 2018, s. 16. 
108 Europeiska kommissionen, 2018, s. 6. 
109 Europeiska kommissionen, 2018, s. 16. 
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varumärken för att göra kulturella verk mer igenkännbara på marknaden. Kommissionen skrev 

vidare att kulturen skulle stödjas för att stärka distributionen och marknadsföringen av 

kulturella verk110 samt på grund av kulturens ”bidrag till tillväxt och konkurrenskraft, kreativitet 

och innovation”111. Kommissionen upprepade därmed att marknadsföring och konkurrens 

skulle främjas. Att distribution och innovation skulle stödjas tolkades även som ekonomiska 

argument då det innebar att olika verk skulle bli tillgängliga för en större marknad samtidigt 

som kulturen kunde påverka människors kreativitet och bidra till ekonomiskt nytänkande. 

 

5.2 Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen 

I samband med att argumenten i Europeiska kommissionens förslag tolkades kodades de även. 

Utifrån kodningen är det möjligt att tydliggöra i vilken utsträckning som olika argument 

förekom i förslagen. Resultatet av kodningen presenteras i följande tabell. 

 

Tabell 2: Resultatet av kodningen av Europeiska kommissionens fyra förslag. 

Kod Förslaget från 1998 Förslaget från 2004 Förslaget från 2011 Förslaget från 2018 

Europeisk kultur och arv 24 14 8 25 

Bilden av EU 3 7 0 3 

Europeisk identitet 0 1 0 5 

Sammanlagda 

kvalitativa argument: 

 

27 

 

22 

 

8 

 

33 

Sysselsättning 4 0 8 11 

Kreativitet 2 2 7 17 

Stimulering av 

marknaden 

7 17 52 63 

Sammanlagda 

ekonomiska argument: 

 

13 

 

19 

 

67 

 

91 

Välmående 2 0 0 3 

Sammanhållning 36 25 10 40 

Mångfald 12 6 18 20 

Sammanlagda  

sociala argument: 

 

50 

 

31 

 

28 

 

63 

Demokratiska värden 8 7 1 15 

Demokratiska förmågor 0 0 0 15 

Sammanlagda 

demokratiska argument: 

 

8 

 

7 

 

1 

 

30 

Totala argument: 98 79 104 217 

                                                      
110 Europeiska kommissionen, 2018, s. 24. 
111 Europeiska kommissionen, 2018, s. 16. 
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Tabellen visar att alla fyra former av instrumentella argument förekom i alla fyra förslag. 

Sociala argument var de mest förekommande skälen till varför kommissionen menade att 

kulturen skulle stödjas i förslagen från 1998 och 2004. Att kulturen skulle stödjas på grund av 

att den kunde föra människor samman var även det vanligaste sociala argumentet i dem. Det 

var dessutom det mest använda sociala argumentet i förslaget från 2018 vilket även innehöll en 

större mängd sociala argument än 1998 och 2004 års förslag. Det berodde dock på att förslaget 

från 2018 innehöll betydligt fler instrumentella argument än de andra tre förslagen. 

 

Sociala argument förekom även i en viss mängd i förslaget från 2011 men till skillnad från 

kommissionens andra förslag var det vanligaste sociala argumentet i 2011 års förslag att olika 

gruppers befintlighet skulle framhållas genom att stödja mångfalden. Det argumentet förekom 

även i de tre andra förslagen. Att kulturen kunde få människor att må bättre var ett sällsynt 

socialt argument och förekom endast i förslagen från 1998 och 2018 och i en mindre kvantitet. 

 

De mest använda argumenten i förslagen från 2011 och 2018 var ekonomiska argument och 

den vanligaste formen var att kulturen skulle stödjas på grund av att den kunde påverka eller 

stimulera marknaden genom exempelvis spridning av verk eller marknadsföring. Att stimulera 

marknaden var även det viktigaste ekonomiska skälet till varför kulturen skulle stödjas i 

förslagen från 1998 och 2004 och utifrån tabellen kan man se att förekomsten av argumentet 

ökade över tid mellan de fyra förslagen. Andra ekonomiska motiveringar som utgick från att 

kulturen skulle stödjas för att främja kreativitet och sysselsättning upptäckes även i alla förslag 

bortsett från förslaget från 2004 vilket inte innehöll något argument om att kulturen skulle 

stödjas för att den kunde bidra till skapandet av arbete och sysselsättning. 

 

Det mest använda kvalitativa argumentet i alla fyra förslag (och det enda i förslaget från 2011) 

var att kulturen skulle stödjas för att främja den specifika europeiska kulturen eller kulturarvet. 

Idén att specifik kultur kunde främja bilden av unionen upptäcktes även i förslagen från 1998, 

2004 och 2018 och i högst antal i förslaget från 2004. Att kulturen skulle stödjas för att främja 

en europeisk identitet var ett sällan förekommande kvalitativt skäl till varför kulturprogrammen 

skulle bedrivas och kunde endast upptäckas i en låg utsträckning i 2004 och 2018 års förslag. 

 

Demokratiska argument var någorlunda sällsynta men idén att kulturen skulle stödjas för att 

den kunde främja demokratin genom att framhäva demokratiska värden och rättigheter kunde 

upptäckas i alla fyra förslag. Förslaget från 2011 innehöll dock bara ett argument om att 
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kulturen kunde främja demokratiska värden. Angående den andra formen av demokratiska 

argument var förslaget från 2018 unikt genom att det var det enda förslaget som innehöll 

argument som utgick från att kulturen kunde påverka människors demokratiska förmågor och 

göra dem till bättre demokratiska medborgare. Det medförde att 2018 års förslag innehöll 

betydligt fler demokratiska argument jämfört med de andra förslagen samtidigt som kvalitativa, 

demokratiska och ekonomiska argument ändock användes i högre utsträckning i förslaget. 

 

Sammanfattningsvis innehöll förslaget från 1998 framförallt sociala argument men även en viss 

del kvalitativa argument. De mest förekommande argumenten i förslaget från 2004 var av social 

karaktär men förslaget rymde även en någorlunda jämn mängd kvalitativa och ekonomiska 

motiveringar. Förslaget från 2011 innehöll ett övervägande antal ekonomiska argument men 

även en viss del sociala argument. 2018 års förslag bestod av ett flertal ekonomiska argument 

samt en stor del sociala argument. Förslaget innehöll dessutom betydligt fler argument än de 

tidigare förslagen och rymde därför även en mängd kvalitativa och demokratiska argument. 

 

6. Diskussion 

För att återkoppla till uppsatsens syfte och besvara dess frågeställningar kommer analysens 

resultat att diskuteras här. Därefter kommer uppsatsens bidrag till forskningen att beskrivas och 

som avslutning kommer förslag till framtida forskning att presenteras. 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen var att öka förståelsen för varför Europeiska kommissionen, i sina 

förslag till unionens kulturprogram, hade ansett att EU skulle stödja kulturen samt att undersöka 

huruvida den uppfattningen hade förändrats under åren 1998, 2004, 2011 och 2018. Det 

undersöktes med en kombination av en kvalitativ beskrivande idéanalys och en kvantitativ 

innehållsanalys av kommissionens fyra förslag till EU:s ramprogram för kulturen. 

 

Geir Vestheims teori om att all kulturpolitik är instrumentell användes som teoretisk 

utgångspunkt genom att kommissionens argument och skäl till varför EU skulle stödja kulturen 

med hjälp av de föreslagna kulturprogrammen studerades utifrån deras kvalitativa, ekonomiska, 

sociala och demokratiska instrumentalism. Uppsatsen skulle besvara två frågeställningar. Den 

första var i vilken utsträckning och på vilket sätt som instrumentella argument användes i 

kommissionens förslag till EU:s kulturprogram från 1998, 2004, 2011 och 2018. Den andra 
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frågeställningen var om det var möjligt att upptäckta en förändring över tid angående vilka 

instrumentella argument som användes i kommissionens förslag. 

 

De två frågeställningarna kan besvaras tillsammans. Uppsatsens analys visade att i alla fyra 

förslag från Europeiska kommissionen användes instrumentella argument i form av kvalitativa, 

ekonomiska, sociala och demokratiska argument som skäl till varför EU skulle stödja kulturen 

med hjälp av de föreslagna ramprogrammen. Argumenten förekom dock i olika utsträckningar 

och användes på olika sätt vilket medförde att de fyra förslagen skiljde sig åt. I förslaget från 

1998 användes framförallt sociala argument som gick ut på att kulturen skulle stödjas eftersom 

att den kunde föra människor samman genom att bland annat bidra till ömsesidig förståelse och 

integration. Det var även det mest förekommande argumenten i 2004 års förslag vilket också 

liknade förslaget från 1998 då de båda innehöll flera kvalitativa argument som gick ut på att 

EU skulle stödja kulturen för att främja det specifika europeiska kulturarvet. 

 

Kommissionens två första förslag skiljde sig samtidigt åt då förslaget från 1998 exempelvis 

innehöll vissa sociala argument som utgick från att kulturen kunde stärka människors livskraft 

och därmed påverka deras trivsel och välbefinnande. Liknande argument förekom inte i 

förslaget från 2004 vilket dock rymde ett kvalitativt argument som 1998 års förslag inte innehöll 

då det stod i förslaget att kulturen skulle stödjas för att bidra till skapandet av en europeisk 

identitet. 

 

Förslaget från 2011 bestod av en majoritet av ekonomiska argument och en minskning av både 

sociala och kvalitativa argument jämfört med 1998 och 2004 års förslag. En förändring skedde 

därmed över tid då även om de två tidigare förslagen innehöll ekonomiska argument användes 

de i en betydligt större utsträckning och på ett annat sätt i förslaget från 2011. De ekonomiska 

argumenten i kommissionens förslag från 1998 och 2004 utgick framförallt från att kulturen 

skulle stödjas för att påverka spridningen av kulturella verk. De argumenten förekom även i 

förslaget från 2011 vilket dessutom innehöll en mängd andra argument som utgick från att 

kulturen skulle stödjas för att bidra till ekonomisk utveckling och tillväxt på marknaden genom 

att exempelvis främja kultursektorns konkurrens och marknadsföring. 

 

Argument som gick ut på att kulturen skulle stödjas för att påverka marknaden kunde upptäckas 

i en ännu större utsträckning i förslaget från 2018 vilket medförde att även det förslaget bestod 

av ett övervägande antal ekonomiska argument. Ekonomins betydelse i förslagen från 2011 och 
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2018 tydliggjordes även genom att kommissionen skrev i dem att kulturell mångfald kunde 

splittra marknaden. Alla förslag innehöll sociala argument om att kulturell mångfald skulle 

främjas men genom att den ställdes i relation till marknaden i kommissionens två senare förslag 

klargjordes det att marknaden och utvecklingen av ekonomin hade speciella betydelser i dem. 

 

I 2018 års förslag förekom dock en mängd argument som inte var ekonomiska. I förslaget ökade 

antalet sociala och kvalitativa argument jämfört med förslaget från 2011 vilket medförde att en 

förändring skedde mellan dem och att förslaget från 2018 liknade 1998 och 2004 års förslag. 

Förslaget från 2018 innehöll därmed flera argument om att kulturen exempelvis skulle bidra till 

en social sammanhållning och att specifik europeisk kultur skulle främjas. 2018 års förslag 

bestod även av argument som gick ut på att kulturen skulle stödjas för att bidra till människors 

välmående och trivsel i likhet med förslaget från 1998 samt argument som utgick från att 

kulturen skulle stödjas för att främja en europeisk identitet i likhet med 2004 års förslag. 

 

2018 års förslag innehöll även en större mängd demokratiska argument jämfört med de tre 

tidigare förslagen. Det innebar att det var det enda förslaget som innehöll argument om att 

kulturen skulle stödjas för att den kunde påverka människors demokratiska förmågor genom att 

kommissionen exempelvis menade att konstnärlig frihet kunde stärka människors möjligheter 

att göra välgrundade politiska val. Förslaget från 2018 skiljde sig därmed från de tidigare 

förslagen vilket påvisade att samtidigt som kommissionens användning av instrumentella 

argument i de olika förslagen i vissa fall liknade varandra skiljde de sig även åt på varierande 

sätt. Då alla förslag skiljde sig åt kunde en förändring över tid i en tydlig riktning inte upptäckas 

utöver det faktum att ekonomiska argument användes i ökande grad mellan de olika förslagen. 

 

Slutsatserna som kan dras i uppsatsen är därmed att kommissionens förslag har förändrats över 

tid genom att ekonomiska argument har blivit allt viktigare och mer förekommande skäl till 

varför kommissionen anser att EU ska stödja kulturen. Samtidigt har alla förslag och speciellt 

det från 2018 innehållit en mängd olika instrumentella argument angående varför kulturen ska 

stödjas. I alla förslag har det därigenom argumenterats att kulturen ska stödjas utifrån 

intentionen att bland annat främja den specifika europeiska kulturen eller kulturarvet, individers 

kreativitet, den sociala sammanhållningen samt olika demokratiska värden. Det innebär att 

kommissionen alltid har ansett att EU ska stödja kulturen på grund av dess kvalitativa, 

ekonomiska, sociala och demokratiska instrumentalism även om sociala eller ekonomiska mål 

har framställts som mer betydelsefulla än andra. 
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Det är dock viktigt att påpeka att uppsatsens slutsatser är baserade på innehållet i särskilda 

dokument i form av kommissionens förslag till EU:s kulturprogram. Resultatets 

generaliserbarhet ska därmed inte överskattas då kommissionen kan presentera andra argument 

angående varför EU ska stödja kulturen i andra dokument. Det är även viktigt att 

uppmärksamma att slutsatserna är baserade på tolkningar som en annan analytiker inte 

nödvändigtvis hade gjort.  

 

Vissa argument i det studerade materialet hade inte alltid en tydlig intention vilket medförde att 

exempelvis argumentet att kulturen skulle stödjas för att påverka spridningen av verk tolkades 

utifrån dess antagna ekonomiska syfte. I kommissionens argument kunde även social och 

demokratisk instrumentalism i vissa fall överlappa varandra vilket medförde att vissa argument 

både uppfattades som sociala och demokratiska. Det är möjligt att göra invändningar mot dessa 

tolkningar. Att fenomen kan tolkas på olika sätt kan dock inte motverkas men i uppsatsens 

analys gjordes en ansträngning att klargöra hur olika argument tolkades och varför för att 

därigenom stärka uppsatsens trovärdighet. 

 

Det är även möjligt att göra en invändning mot modifieringen som gjordes av Vestheims 

kvalitativa argument då det kan uppfattas som självklart att EU:s kulturpolitik ska stödja 

europeisk kultur. Eftersom att det upptäcktes att utsträckningen och användningen av 

kvalitativa argument skiljde sig mellan förslagen kunde dock modifieringen bidra till att en mer 

genomgripande analys gjordes av varför kommissionen ansåg att EU skulle stödja kulturen. En 

invändning kan även göras mot Vestheims faktiska teori då enligt teorin är målet att stödja 

kulturen för att främja kreativitet ett ekonomiskt argument. Visserligen bedöms det stämma 

överens med hur kommissionen argumenterade men det är ändå möjligt att ifrågasätta att 

innovation och nyskapande alltid endast ska främjas utifrån ett ekonomiskt syfte. 

 

6.2 Studiens bidrag till forskningsfältet 

Uppsatsens resultat och slutsatser kan relateras till den tidigare forskningen om EU:s 

kulturpolitik. I likhet med Delgado-Moreiras studie kom uppsatsen nämligen fram till att 

kommissionen framförallt avsåg att främja en sammanhållning med det föreslagna kultur-

programmet från 1998. Som en uppföljning till Delgado-Moreiras studie har dock denna 

uppsats även påvisat att kommissionen hade andra instrumentella mål med sitt förslag som 

exempelvis gick ut på att främja det specifika europeiska kulturarvet och att framhålla 



 

 33 

befintligheten av den kulturella mångfalden i unionen. Uppsatsens resultat visade även att idén 

att kulturen kunde användas för att föra människor samman fortsatte vara ett framträdande 

argument i kommissionens förslag från 2004 men att idén överskuggades av ekonomiska 

argument i 2011 och 2018 års förslag. 

 

Att uppsatsen har visat att ekonomiska argument blev viktigare skäl till varför kommissionen 

menade att kulturen skulle stödjas i dess senare förslag kan fungera som en vidareutveckling 

av resultatet i Littoz-Monnets studie. Det visade nämligen att samtidigt som kommissionen 

hade börjat framhäva ekonomins betydelse för att få en större kontroll över kulturpolitiken hade 

även antalet ekonomiska argument ökat i kommissionens förslag till EU:s kulturprogram. 

Samtidigt användes olika instrumentella argument i alla förslag och framförallt i förslaget från 

2018 och det kan liknas med resultatet av Staigers och Sassatellis tidigare arbeten. I sina studier 

kom Staiger och Sassatelli fram till att EU:s institutioner har använt kulturpolitiken för att 

främja kulturpolitiska mål på olika sätt. Denna uppsats har påvisat att kommissionen menat att 

EU ska stödja kulturen på grund av flera olika skäl och att kommissionen därmed har haft flera 

intressen på det kulturpolitiska området under åren 1998, 2004, 2011 och 2018. 

 

6.3 Förslag på framtida forskning 

Framtida studier skulle kunna studera hur andra institutioner utöver kommissionen ser på EU:s 

kulturpolitik. I den tidigare studien av Delgado-Moreira gjordes en jämförelse av 

kommissionens och Europeiska regionkommitténs syn på EU:s kulturpolitik. Då den här 

uppsatsen har påvisat att förändringar har skett i kommissionens argumentation om varför EU 

ska stödja kulturen med hjälp av unionens kulturprogram skulle en framtida studie exempelvis 

kunna undersöka om regionkommitténs syn på EU:s kulturprogram har förändrats över tid. 

 

Då unionens kulturprogram bidrar till att finansiera olika kulturella verksamheter i Europa 

skulle framtida studier även kunna undersöka hur olika aktörer inom kultursektorn ansöker om 

bidrag från EU. Frågan är om de ansöker om finansiering utifrån att de ska arbeta med kulturen 

för kulturens egen skull eller om de gör hänvisningar till kulturens olika instrumentella värden. 

En sådan studie skulle kunna undersöka om aktörer som är verksamma inom kultursektorn 

anpassar sitt språk i enlighet med EU:s kulturpolitik och om kommissionens användning av 

instrumentella argument därmed har blivit normerande och påverkat hur andra aktörer ser på 

och argumenterar om kulturen. 
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