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         Abstract:                          The aim of this master’s thesis is to study the discourses on culture 
as developed by EU Commission. The method applied is a 
discourse-based historical analysis, where analysis of arguments 
and metaphors are functional to the enlightening of the construction 
of discourses within EU cultural policy. EU official documents 
constitute the empirical material studied. The theoretical framework 
of the thesis draws upon cultural public sphere theory as well 
instrumentalist cultural policy research. The different discourses on 
culture that the Commission has formulated in the thesis’ empirical 
material are set in relationship with the issues of Europeanisation, 
cultural citizenship and the transformations from a Fordist to a post-
Fordist society. 

The history of the Commission’s cultural policy is 
presented in three phases. In a first phase (1957 -1991) cultural 
policy is an implicit policy area and the Commission’s discourses 
on culture are found to oscillate between a conception of culture as 
singular, a common European culture, as well as plural, i.e. the 
different cultures of the member states. In a second phase (1992 - 
2006), opened by the Maastricht Treaty, cultural policy is an 
explicit policy area and discourses on culture rotate around the 
unity-in-diversity formula, with a stronger accent on diversity 
compared to the past. In a third phase (2007-) cultural policy is 
mainly characterised by a neoliberal discourse on culture as 
economic resource.  Discursive relationships between EU cultural 
policy and other EU policy areas of interest for library and 
information science (information society policy and information 
dissemination policy), are also amongst the thesis’ findings.  
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The orientation of action 
wholly to the rational achievement of ends without relation to fundamental 

values is, to be sure, essentially only a limiting case. 
  

Max Weber (1978, s. 26) 
 
 

1 Inledning 
 
 
Vad det innebär att vara europé, är nog en fråga som inte skulle få ett snabbt svar. De möjliga svaren 
skulle dessutom inte kunna accepteras som - i sig - helt okontroversiella. Trots detta har adjektivet 
”europeisk” satts ihop med ord som kultur och bibliotek i den historiska utvecklingen av den 
Europeiska unionens kultur- och bibliotekspolitik.  
 
Den första presidenten över Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) och den ofta kallade 
fadern av europeisk integration, Jean Monnet, har ofta tillskrivits följande: Om han hade kunnat, 
skulle han ha börjat om byggandet av den Europeiska gemenskapen med kulturen i främsta rummet. 
Men påstående som tillskrivits någon är ibland lika tankeväckande som falska. Monnet sa faktiskt 
aldrig något liknande (Sassatelli 2009, s. 49; Tretter 2011, s. 942). Det var den franska kulturministern 
Jack Lang som hade startat det hela genom att använda sig av Monnet som auktoritet (orsaken var att 
Lang i början av 1980-talet ville övertyga sina motvilliga kollegor från andra medlemsstater i EG att 
träffas). Trots dess felaktighet, har Monnets påstådda ord till och med förekommit inom den 
akademiska litteraturen (jfr Duelund 2004, s. 11). Varför? Är det önsketänkande? Är det så att kultur 
är något högre som har bedömts kunnat rädda EU från dess vulgära ursprung inom det ekonomiska 
området? Är det så att hänvisning till kultur alltid låter bättre än ekonomi eller politik, även på EU-
nivå? Avslöjar det felaktiga citatet kanske ett nära förhållande mellan begreppen Europa och kultur? 
Kan Europa som idé existera utan att man, medvetet eller omedvetet, tänker på något slags 
gemensam kultur för européerna? Eller är interventioner på kulturområdet på EU-nivå så pass 
kontroversiella att de behöver försvaras med Monnets auktoritet, till och med av Frankrikes 
auktoritativa kulturminister Lang?  
 
Denna uppsats behandlar varken idéhistoriska frågor om Europaidén eller vad europeiskheten 
betyder för kulturen. Här föreslås istället en annan typ av historisk resa, och frågan om ett europeiskt 
kulturellt fält blir mött utifrån uppsatsens disciplinära positionering inom kulturpolitisk forskning och 
biblioteks- och informationsvetenskap. Det forskningsspår som denna uppsats föreslår är att letandet 
efter diskurser om kultur i det kulturpolitiska arbetet hos Europeiska unionen, åtminstone delvis är en 
parallell till forskning om Europaidén och europeiskhet, på grund av den historiska utvecklingen av 
en överstatlig organisation som, nog mer än allt annat, har kallats för europeisk.  
 
Inom sammanhanget av Europeiska gemenskapens (och senare unionens) kulturpolitik kunde 
bibliotek presenteras som europeiska i en ny sofistikerad mening, bortom den mer självklara 
betydelsen av bibliotek som befinner sig i Europa (oavsett vad man anser att Europa är för något). 
Bibliotek troddes även kunna bidra till att öka integrationen mellan nationer och individer i Europa. 
En High Level Group för digitala bibliotek utfördes efter Europeiska kommissionens1 beslut (CEC 
2006). Tidigare hade Kommissionen (1991) formulerat en policy för teknologisk utveckling av EU:s 
bibliotekspolitik som hade sin början i Biblioteksprogrammet (se även CEC 1995e). Sprungen ur 
gemenskapens program för ett europeiskt biblioteksnätverk kom 1997 GABRIEL, som var en 
gemensam webbportal för europeiska nationella bibliotek. Utifrån GABRIEL utvecklades The 
European Library år 2005 (Stigter, Chambers, & Edwards 2008). Detta sista projekt låg till grund för 
det digitala biblioteket Europeana, höjdpunkten i EU:s digitaliseringspolitik, eller som Valtysson (2012) 
nyligen argumenterade, höjdpunkten av den digitala konstruktionen av Europas kollektiva minne. 
Ur ett forum organiserat av EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation 
Association) och NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe) utvecklades Wien-
                                                 
1 Hädanefter använder jag benämningen Kommissionen.  
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deklarationen (2009). Med detta dokument presenterade de två organisationerna fyra 
rekommendationer för Kommissionen: en vitbok om folkbibliotek i ett kunskapssamhälle2, ett 
europeiskt centrum för folkbibliotek, ekonomiskt stöd till denna institution, samt en 
upphovsrättslagstiftning för bibliotekens uppdrag som informationsförmedlare. Wien-deklarationen 
är ett exempel på hur lobbyister inom biblioteksfältet har visat intresse för unionens aktioner inom 
detta område.  

 
Utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv är bibliotekslobbyisters intresse för 
EU lika viktigt som unionens intresse för digitalisering och digitala bibliotek. I denna uppsats lyfts 
frågan om den diskursiva bakgrunden till EU:s kulturpolitik vad gäller kultur. Med andra ord, 
presenterar jag en historisk bild av unionens kultur(politik), snarare än en bild av dess (kultur)politik.  
Upplysning om denna bakgrund i denna uppsats vill vara ett bidrag till att belysa kulturpolitiska 
aspekter inom vilken fysiska såväl som digitala bibliotek ofrånkomligen befinner sig i på EU-nivå. 
 
 

2 Uppsatsens disciplinära positionering och professionella 
relevans 
 
Bibliotek som en samhällelig institution har tidigare studerats utifrån ett perspektiv där det uppfattas 
som ett socialt fält inom en större bakgrund av sociala praktiker (Rasmussen & Jochumsen 2003), av 
vilket kulturpolitiken är en del. Denna uppsats är en studie av allmän kulturpolitik som positionerar 
sig inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet genom den historiska utvecklingen av 
kulturpolitik som ett vetenskapligt fält i nordisk kontext.  
 
Den norska forskaren Geir Vestheim (1998) har utforskat bibliotek inom allmän kulturpolitik. Hans 
doktorsavhandlig Fornuft, kultur og velferd (1997) har bidragit till att etablera det kulturpolitiska 
forskningsfältet som studie av biblioteks samhälleliga kontext. Den norska forskaren har skilt mellan: 
(1) ett kulturpolitiskt forskningsfält där man studerar alla kulturella institutioner, samt andra former av 
kulturella aktiviteter, produkter och förmedlingsprocesser och (2) ett bibliotekspolitiskt forskningsfält 
som undersöker en bestämd institution: bibliotek (s. 52-55). ”Institutionsorienterad” i Vestheims 
(1997) mening (dvs. bibliotek som en social institution inom en större kulturpolitisk kontext), är även 
Jenny Johannissons doktorsavhandling Det lokala möter världen (2006, s. 11-13). Avhandlingens syfte 
var att undersöka ”biblioteks- och informationsverksamheters samhällspolitiska villkor, närmare 
bestämt kulturpolitiska sådana” (s. 10). Det är också anmärkningsvärt att även Giuseppe Vitiello 
(2000), tidigare rådgivare för Europarådets3 program Electronic Publishing, har använt ett liknande 
perspektiv som Vestheim och Johannisson, i sin studie av EU:s bibliotekspolitik. Den italienska B&I-
vetaren analyserar kulturpolitiska frågor som rörde det europeiska biblioteksfältet, det vill säga 
kulturell identitet, upphovsrätt, kulturell inkludering, samt kulturindustrier (publicering, audiovisuell, 
musik).4 Denna uppsats anknyter till ett sådant institutionsorienterat perspektiv, enligt vilket 
kulturpolitisk forskning är ett nödvändigt stöd för bibliotekspolitiska studier. Uppsatsens 
professionella relevans består främst i att belysa hur Kommissionen historisk har ställt sig till 
vinstdrivande och icke-vinstdrivande aktörer (däribland bibliotek) inom kulturområdet. 
 
 
                                                 
2 Vita böcker är rådgivningsdokument som innehåller en sammansättning förslag som – om de blir godkända av EU-
kommissionen – blir en grupp lagförslag, ett utkast med riktlinjer eller förordningar (se Hix & Højland 2011, s. 182). 
3 Överstatlig organisation som främst intresserar sig för kultur och kulturpolitik, mänskliga rättigheter och 
demokratifrågor. Europarådet tillhör inte EU, men anses ha haft inflytande på Unionens integrationsprocess 
(MacMuller 2004) och dess kulturpolitik (Sassatelli 2009, s. 43f.).   
4 Om kulturindustrier (film-, musik-, bokindustri och de andra ekonomiska produktionsfälten som är relaterade till 
kultur enligt en estetisk betydelse) se McGuigan (2009a, s. 149-165; 2009b; 2010a, s. 122-124) för en kritik av deras 
inflytande på kulturpolitik som konsekvens av områdets senaste marknadsanpassning enligt nyliberala idéer. För ett 
teoretiskt perspektiv, motsatt McGuigans, för vilket dess inflytande istället är en positiv faktor för samhällets 
kulturella utveckling, se Flew & Cunningham (2010). Se även fotnot 9 om nyliberalism i denna uppsats.  
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3 Problemformulering, syfte och avgränsningar 
 

EU:s kulturpolitik är ett nytt policyområde som rättsligt har berättigats genom artikel 128 i EU-
fördraget signerad i Maastricht år 1992 (European Communities 1992, s. 48-49). 
Kulturpolitiksforskaren Jeremy Ahearne (2009, s. 143f.) skiljer explicit kulturpolitik från implicit 
kulturpolitik. Explicit kulturpolitik definieras av Ahearne utifrån ett nominalistiskt sätt, det vill säga 
som domänen för alla policystrategier som en regering formulerar beträffande kulturområdet (och 
som benämns som kulturpolitik). Implicit kulturpolitik definieras som sidoeffekter från andra 
policystrategier och deras aktionskurser, det vill säga när policystrategierna har för ändamål att 
påverka det kulturella fältet eller att förmedla en dominerande kultur, utan att dessa ändamål på ett 
uttalat sätt presenteras som sådana. Artikel 128 betecknar början av en explicit EU-kulturpolitik. Min 
uppsats har för syfte att undersöka vilka diskurser som berör kultur som har karaktäriserats av 
implicit respektive explicit kulturpolitik på EU-nivå. De diskurserna kommer att ge möjlighet att 
skapa en historisk bild (år 1957-2012) av EU:s kulturpolitik. Denna bild kan eventuellt bidra till en 
bättre förståelse av skiftet mellan EU:s implicita och explicita kulturpolitik, samt det nutida läget av 
unionens kulturpolitik.    
 
På grund av tids- och rumsbegränsningar, avgränsas uppsatsens fokus till de officiella policydokument 
som en särskild EU-institution - Kommissionen - har gett upphov till. Jag har valt att inrikta 
uppsatsens policyanalys till denna institution på grund av dess centrala roll i att initiera 
lagstiftningsförslag (European Commission 2012, s. 5). De fyra frågeställningar som jag besvarar 
genom min historiska analys utgår från uppsatsens syfte. I kommande delar av denna uppsats 
förklarar jag hur termerna ”diskurs”, ”kultur” och ”dokument”, som jag använder i mina 
frågeställningar, uppfattas här. De två första frågeställningarna rör min undersökning om hur 
diskurser beträffande kultur i kulturpolitik har konstruerats på EU-nivå, med syftet att besvara den 
tredje och fjärde frågeställningen.  

 
1) Vilka argument har historiskt använts för att rättfärdiga ”kultur” som ett policyområde i de undersökta 
dokumenten? 
 
2) Vilka metaforer har förekommit som är relevanta för studier av kulturbegrepp och kulturpolitik i de undersökta 
dokumenten?  
 
3) Vilka diskurser om ”kultur” har historiskt framställts i de undersökta dokumenten och till vilka andra diskurser 
har de förhållit sig? 
 
4) Vilken historisk bild av EU:s kulturpolitik sammanställs utifrån återvunna diskurser och uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter?  
 
 

4 Litteraturöversikt   
 
I denna sektion presenteras några fall av tidigare forskning om kulturpolitik. De studier som jag 
omnämner syftar till att skapa en forskningsbakgrund i denna uppsats till vilken min analys på ett 
direkt eller ett indirekt sätt antingen knyter an till eller att ta avstånd ifrån. I denna del diskuterar jag 
även några begrepp som jag senare kommer att referera till, som exempelvis de traditionella 
uppfattningarna om ”kultur” och ”politik” i uttrycket kulturpolitik.  
 
4.1 Kulturpolitik som forskningsområde och dess huvudströmningar 
 
Kulturpolitik i betydelse av maktinnehavares explicita interventioner på kultur har ansetts vara ungt. 
Policyområdets officiella början i sammanhang av den demokratiska staten har anknutits till år 1938 i 
USA (i och med inrättandet av avdelningen för kulturrelationer inom det amerikanska 
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utrikesdepartementet), eller i Europa år 1959 (i samband med inrättandet av det franska 
kulturdepartementet).5 Som ett första exempel på en institution som hade konst och kultur som sina 
uttalade policyobjekt betraktas det brittiska Arts Council, som grundades år 1946 (Frenander 2005, s. 
50-51; McGuigan 2004, s. 63).  
 
Forskningen om kulturpolitik är yngre än själva kulturpolitiken, och karaktäriseras i hög grad av 
tvärvetenskaplighet. Epistemologiska och metodologiska svårigheter för det kulturpolitiska 
forskningsområdet på grund av dess tvärvetenskaplighet har poängterats av Clive Gray (2010, s. 216-
218). Forskningsområdets resultat är, enligt Gray, svåra att generalisera på grund av att de 
vetenskapliga områden som har intresserat sig för kulturpolitik alltid har haft olika ontologiska, 
epistemologiska och metodologiska utgångspunkter. Utöver svårigheten för resultatens 
generaliserbarhet på grund av dessa olikheter mellan disciplinerna, blir generaliseringar även svåra att 
göra, då kulturpolitisk forskning ofta har präglats av lokala och historiska perspektiv (se Frenander 
2007, s. 2). 
 
Flera forskare har granskat kulturbegreppet utifrån ett idéhistoriskt perspektiv (Frenander 2005, s. 33-
51), med utgångspunkt i kulturstudier (McGuigan 2004, s. 12-15; Gray 2010, s. 219-221), eller utifrån 
modern estetik (Bjurström 2008). Alla har påpekat att en entydig definition av kulturbegreppet är 
högst problematisk. Statsvetaren Rolf Hugoson (2000, s. 7-10) skrev i sin avhandling att ordet 
”kultur” brukar användas enligt flera olika tolkningar (trots de vetenskapliga och kunskapsmässiga 
ansträngningarna av kulturstudier och estetik). Detta på grund av att ordet främst används i vårt 
vardagliga språk. Enligt Hugoson kan användningen av ordet ”kultur” alltid, eller åtminstone 
potentiellt, bli utnyttjad av policysättare för att främja en särskild bild av vad kultur är (eller borde 
vara). Detta ger oss skäl till att utforska begreppet kultur och dess användning. 
 
Begreppet kultur har traditionellt sett uppfattats enligt två olika huvudtolkningar. En första tolkning 
har sin utgångspunkt i en snävare, estetisk betydelse, och representeras av de traditionella 
konstarterna (Johannisson 2010, s. 17). Detta första kulturbegrepp skiljer sig från den så kallade 
antropologiska betydelsen.6 Enligt ett antropologiskt kulturbegrepp anses kultur vara som en allmän 
meningsskapande process vars ”slutprodukter” inte är konstverk, utan gruppernas egna sätt att leva, 
att skapa och att socialisera symboler. Svårigheten hos begreppet kultur i den antropologiska 
betydelsen ligger i dess semantiska bredd, eftersom det inte är lätt att sätta gränser för vad som kan 
räknas som gruppernas liv och livets meningsskapande processer (Frenander 2005, s. 34-47; Gray 
2010, s. 210; McGuigan 2004, s. 12). Som Johannisson har skrivit (2006, s. 46-53) står ”kulturer” i 
centrum när ett antropologiskt kulturbegrepp används, till skillnad från ”Kultur” enligt en (mer 
traditionell) estetisk uppfattning om kultur.  
 
Även begreppet politik i kulturpolitik har två huvudtolkningar. Politik kan betraktas utifrån ett snävt 
politikbegrepp, som de offentliga åtgärderna av specialiserade institutioner som intresserar sig för 
kulturområdet. Enligt denna uppfattning prioriterar kulturpolitisk forskning att undersöka hur 
institutioner som Kulturdepartementet, eller andra myndigheter på nationell eller lokal nivå, styr (eller 
har styrt) det kulturella fältet. Enligt en bredare uppfattning av ”politik”, syftar begreppet till alla olika 
typer av samhälleliga interventioner på kulturområdet (Frenander 2005, s. 49). Roger Blomgren (2012, 
s. 528) har nyss skrivit att demokrati är ett tema som inte har utforskats tillräckligt i forskningen om 
kulturpolitik. Ett undantag, enligt Blomgren, är Vestheim, som har framhävt en grundläggande 
motsägelse av demokratisk kulturpolitik. Å ena sidan brukar politiker hänvisa kultur som ”mother of 
democratic policies” (Vestheim, 2007, s. 217). Å andra sidan har kulturområdet ofta uppfattats som 
nedprioriterat av konstnärer och andra aktörer inom fältet, i jämförelse med andra policyområden, 
vilket Anders Frenander (2007, s. 404) också har poängterat. I Vestheims åsikt har denna motsägelse 
orsakats av det faktum att kultur främst är en privat aspekt av medborgarnas liv i västerländska 
                                                 
5 Nazityskland och Sovjetunionens interventioner inom kulturområdet exemplifierar den kulturpolitiska modellen av 
staten som ingenjör för produktion, distribution och konsumtion av kultur (se Hugoson 2000, s. 100f; McGuigan 
2004, s. 37f.; Frenander 2010, s. 2).  
6 Gray (2010, s. 219) påpekar att antropologer inte längre använder ordet ”kultur” för att prata om den 
antropologiska betydelsen, vilket man fortfarande gör inom det kulturpolitiska forskningsområdet.   
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nationer. Trots det har ett särskilt område ändå utformats under den historiska utvecklingen av en 
modern statlig policy. Inom detta policyområde har interventioner främst rört kultur enligt det 
traditionella estetiska begreppet (det vill säga Kultur med stor K). 
 
Enligt Vestheim äger policysättning för kulturområdet rum i enlighet med normer och ideologier, 
vilka definieras av den norska forskaren som grundläggande idéer, principer, inställningar och ideal. 
Enligt Vestheim (s. 226) kommer normer och ideologier till uttryck i officiella policydokument 
utförda av specialiserade politiska institutioner. I de dokumenten kan man hitta kulturpolitikens 
officiella ideologi och dess mål (det vill säga konkreta steg som speglar och operationaliserar den 
officiella ideologin). 
 
En viktig poäng i min uppsats är just Vestheims definition av kulturpolitikens ideologi och hans 
referens till Max Webers (1978, s. 71) forskning om (och kritik av) det kapitalistiska samhället. Enligt 
Weber var en målinriktad rationalisering (Rationaliserung) grundläggande för alla samhälleliga områden 
– från teknik, vetenskap och ekonomi till kultur utifrån ett antropologiskt perspektiv (det vill säga 
som ett sätt att leva [1930]). Även den danska kulturpolitikforskaren Peter Duelund (2004, s. 1-2) har, 
som Vestheim, vänt sig mot Weber och betonat den tyska sociologens vikt för kulturpolitikstudier.  I 
sitt bidrag till den tredje internationella konferensen om kulturpolitisk forskning har Duelund 
sammanfattat Webers definition av rationalisering som “the refinement of instrumental rationality” (s. 
2). Kulturella institutioner är rationella eftersom de struktureras enligt regler som definierar de mest 
effektiva medel för att nå ett mål under en bestämd tid, enligt Duelund (och innan honom Weber).  
Vid ovan nämnda konferens påminde Duelund sina åhörare om att kulturpolitisk forskning har i 
uppdrag att identifiera (och att problematisera) de olika typerna av rationalitet och deras historiska 
förändringar. Vestheim har tillämpat Webers (1978, s. 24-26) skillnad mellan typer av rationalitet till 
kulturpolitisk forskning och åtskilt instrumentell rationalitet (Zweckrationalität) och värdeorienterad 
rationalitet (Wertrationalität) i kulturpolitisk Rationaliserung. Studier av kulturpolitik som rationalisering 
betyder, för Vestheim, studier av de formella, juridiska och institutionella aspekterna av policy (2007, 
s. 228). Detta är endast ett första steg av kulturpolitisk forskning. Undersökningen måste gå vidare 
från detta första steg, dvs. den formella nivå som fokuserar på instrumentell rationalisering, till den 
värdeorienterade studien av policyns rationalitet. Varför man accepterar rationaliseringsprocesser blir i 
detta andra steg den grundläggande forskningsfrågan. Detta är även frågan om hur ideologier bakom 
kulturpolitisk rationalisering försvarar utövning av makt genom policy.7 På Wertrationalität-nivån ska 
forskare undersöka just normer och ideologier i kulturpolitiken, det vill säga vad som gör att 
kulturpolitisk rationalisering blir accepterad.    

                                                 
7 Inom kulturpolitisk forskning har denna fråga anknutit till Antonio Gramscis hegemonibegrepp, se exempelvis 
Frenander 2005, s. 23-25 och 57-73; McGuigan 2004, s. 2–3, 8, och 11–12. Ideologier har definierats av Liedman 
som ”något som kommer till uttryckt” (Liedman och Nilsson, 1989, s. 23). Det är något som uttrycks i en text och 
som består av värderingar, försanthållanden och normer (s. 24) om ett samhälle (Mattlar, 2008, s. 27). Med den typ 
av analys är tanken att nå den semantiska nivån där ord i texten kommer att sträcka sig från den manifesta nivån av 
uttryck eller skrivna ord till dess latenta nivå (Liedman, 1980, ss. 72-73). Så länge man stannar på den manifesta nivån 
av ordens betydelse når man inte nivån där orden är instrumentellt funktionella för att uttrycka andra outtalade 
värderingar, försanthållanden och normer. I sin doktorsavhandling om ”skolbokspropaganda” har Mattlar visat hur 
populära textböcker i svenska för invandrare även kan uppfylla en ideologisk funktion som går bortom det självklara 
att vara läromedel. De böckerna uppfyller en reproduktiv funktion där uppfattningar och värderingar om samhälle, 
medborgarskap, svenska företag osv. betraktas som ”common sense”, enligt Mattlar (s. 28, kursiv i den ursprungliga 
texten).  Jag följer i denna uppsats Liedmans och Mattlars uppfattning om ideologier, som jag anknyter till Vestheims 
användning av Webers Wertrationalität. För en annan uppfattning om ideologi se Dijk, T. (2006). Hans metod för 
ideologisk diskursanalys utgår, istället från ett gramscianskt perspektiv, från kongnitionsvetenskaper; ideologier 
betraktas som ”belief systems” (s. 116, kursiv i den ursprungliga texten) som har för kognitiv funktion att underlätta 
sammanhållning för en social grupps övertygelser. De system av övertygelser (ideologier) anses av Dijk, T. (s. 116-
119) ha särskilda egenskaper, som bland annat att vara relativt stabila över tid och att vara axiomatiska. För van Dijk 
räknas en ideologi inte längre som ideologi, när den blir allmänt accepterad, till skillnad från Mattlar som i detta steg 
betraktar en ideologi som hegemonisk ideologi i form av common sense. I van Dijks kognitionsvetenskapliga 
uppfattning av ideologi, förlorar en ideologi sin funktion att organisera övertygelser för en särskild social grupp (en 
ideologisk grupp) när denna ideologi blir common sense (ideologin blir inte längre ideologi utan en del av bakgrunden av 
sociokognitiva praktiker från vilken ideologier kommer ifrån). För Webers diskussion om ideologisk kamp och klass 
se 1978, s. 871. 
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En viktig utgångspunkt i Vestheims forskning är att kultur inte har ett inneboende värde i sig, utan ett 
instrumentellt värde för olika grupper, vilka utgår ifrån aktörernas olika intressen. Stöd till kultur har ett 
värde som varierar enligt de olika aktörer som är berörda av policystrategier. Enligt Vestheims 
uppfattning om instrumentalism ska forskare studera just kulturpolitikens instrumentaliteter, det vill säga 
typer av instrumentell rationalitet. Med begreppet instrumentell rationalitet vill Vestheim betona att alla 
kulturpolitiker riktar sig mot kulturens producenter, förmedlare och konsumenter. De målen står 
utanför själva kulturpolitiken och uttrycker olika typer av olika sätt att tänka på ändamål och medel, 
och att kombinera dem inom policyutformning.8 I Vestheims typologi om instrumentalitet tillhör 
“aesthetical”, ”educational”, ”democratic” och ”political” instrumentalitet en mer traditionell 
välfärdsstatlig uppfattning om instrumentell rationalitet bakom kulturpolitisk rationalisering, medan 
”economic” och ”social” instrumentalitet, enligt honom, är typiska för de senare uppfattningarna om 
kulturpolitik. Dessa tankesätt beror på nyliberalismens9 påverkan på kulturpolitiken och på New Public 
Management10. Enligt de nya uppfattningarna om kulturpolitik betraktas inte ”kultur” i kulturpolitik 
som demokratins väsen, utan främst som en ekonomisk resurs mätbar ur ”evidence-based hard facts” 
(Vestheim 2007, s. 233). 
 
Johannisson (2006, s. 59-60) är en annan forskare som har refererat till det Weberska begreppet av 
instrumentell rationalitet för studier av kulturpolitik, liksom Vestheim och Duelund. Utifrån en 
instrumentalitetsdiskurs om kulturpolitiska policystrategier har Johannisson (2006, s. 8) skilt på 
policyproblem och policyprocess. Med policyproblem anser hon att en sakfråga betraktas som ”i 
behov av politisk åtgärd” och blir ”synliggjord på den politiska dagordningen”, medan 
policyprocesser är de vägar som leder från olika förslag till lösning för ett policyproblem och fram till 
de beslutade åtgärderna när målen (att åtgärda policyproblemet) eventuellt är nådda.   
 
Till skillnad från instrumentalitetscentrerad forskning, anser den brittiska kulturpolitiksforskaren Jim 
McGuigan (2004, s. 134f.) att kultur har ett eget värde bortom all (ekonomisk eller politisk) 
instrumentalism. Kulturpolitikstudier har i detta andra perspektiv den kritiska rollen att upplysa hur 
mycket kultur som uttryck för ett demokratiskt samhälle får plats i policyn. Kultur har i McGuigans 
åsikt ett inneboende värde eftersom de olika konstnärliga och kulturella uttrycksformerna (både som 
finkultur och populärkultur) kan användas för att bygga eller försvara en demokratisk debatt och en 
offentlig granskning av makt. McGuigans position grundar sig på filosofen Jürgen Habermas’ teori 
om offentlighet (public sphere). I teoridelen av denna uppsats diskuterar jag vidare McGuigans position, 
vilken jag inte ser som oförenlig med Vestheims instrumentalism. Deras två positioner kombineras i 
uppsatsens teoretiska ram som jag i detta sammanhang benämner offentlighetscentrerad 
instrumentalism.  
                                                 
8 För en djupare analys av instrumentalitet som sätter dem i förhållande till pragmatism i filosofi, se Johannisson 
2006, s. 20-23.     
9 Nyliberalism definieras av McGuigan (2004, s. 146, kursiv i den ursprungliga texten) som: “the revival of 
nineteenth-century laissez faire (free-trade) economics towards the end of the twentieth century, concerned with 
liberating market forces from state control”. Nyliberalism har uppfattats som en ekonomisk teori som har ersatt 
traditionell välfärdstatlig Keynesianism och som har förvandlats till en dominerande ideologi vilken centrerar 
konsumenters valfrihet, liksom på en ontologisk uppfattning om verklighet vars ekonomiska vinstaspekter har 
betonats. Castells ([1996] 2010a, s. 142-143) och McGuigan (ibid.) har betonat förhållandet mellan nyliberalism och 
globalisering inom sociologiska respektive kulturpolitiska studier. Globalisering definieras av McGuigan (2004, s. 
145) som: ”processes that operate at great speed and in a unitary time frame on a worldwide scale, including cultural, 
economic and political dynamics”.  Nyliberalism som ekonomisk teori och ideologi har varit sätt att tolka (och 
förstärka) krisen av nationalstaten samt utvecklingen av kulturella, ekonomiska och politiska processer orienterade 
mot en global överstatlig nivå (se även Barber [1995] 2003, s. 23-25).  För en analys av nyliberalism utifrån ett B&I-
perspektiv, se Greene & McMenemy 2012; Birdsall 1997, 2010. För en analys av globalisering och kulturpolitik, se 
Johannisson 2010.   
10 Med New Public Management menas en uppsättning av idéer och strategier för att administrera den offentliga sektorn 
baserad på policyparameter typiska för den privata sektorn, såsom ekonomisk lönsamhet och mätbara resultat. Inom 
kulturpolitisk forskning har New Public Management studerats av McGuigan (2004, s. 45-46) i förhållande till 
privatisering av kulturella institutioner och i förhållande till privata företags påverkan på kulturområdet (genom 
exempelvis privat sponsring av kulturella aktiviteter). Ett typiskt fall av denna påverkan är Londons Millennium 
Dome i McGuigans studie (2010, s. 39-57).   
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Inom det kulturpolitiska forskningsfältet har den brittiska kulturpolitiksforskaren Tony Bennetts 
tillvägagångssätt varit särskilt inflytelserik, tillsammans med instrumentalism och 
offentlighetscentrerad forskning. Bennett (2006) använder sig av begreppen det tekniska och 
governmentalitet i Michel Foucaults historiska studie av modern styrning.11 Med detta menar Foucault 
(1991, s. 252) en särskild (modern) typ av maktutövning som riktar sig mot hela befolkningen och 
samtidigt mot varje individ, genom användning av makttekniker: ”oriented towards individuals and 
intended to rule them in a continuous and permanent way” (s. 227).  Kulturpolitik som studie av ”det 
tekniska” betyder för Bennett att man studerar vilka administrativa (governmentalistiska) sätt att styra 
kulturpolitik som driver fram policystrategier i det kulturella fältet. Till skillnad från McGuigans 
forskning, använder Bennett inte den heuristiska åtskiljningen mellan stat, marknad och offentlighet 
(se mer nedan). Fokus i Bennetts studier är istället på vilka lokala strategier som har används i den 
historiska utvecklingen av kulturella institutioner så att de blir styrda och organiserade just på det sätt 
de blir. Trots att detta tillvägagångssätt kan belysa illegitim utövning av makt (se Bennetts referens till 
förhållandet mellan australiensiska museer och rasism, s. 98), har maktfrågan inte samma vikt för 
Bennett, som i McGuigans forskning, såväl som i Foucaults ursprungliga forskning och i Toby Millers 
användning av governmentalitetsteori i kulturpolitisk forskning.  Miller är ännu mer kritisk än 
McGuigan mot Bennetts maktperspektiv (se Miller 1998, s. 71-79; McGuigan 2004, s. 15-17), då 
Miller kritiserar Bennetts nedtoning och menar att det är ett svek mot Foucault. 12 Både McGuigan 
och Miller poängterar i sin kritik att Bennett intresserar sig för hur kulturområdet styrs och hur man 
tekniskt kan förbättra denna styrning. Tillsammans med en nedtoning av maktfrågan, är ideologikritik 
inte längre väsentlig för Bennett. Enligt Bennett (s. 89f.) avleder fokus på olika ideologier bakom 
rationaliseringsprocesser uppmärksamheten från det som huvudsakligen driver kulturpolitik, det vill 
säga processer på administrativ och lokal styrningsnivå, som forskning borde bidra till att förbättra. 
Miller (s. 73) har polemiskt kallat detta tillvägagångssätt för ”consultancy” snarare än kulturpolitisk 
forskning.  
 
I det kommande avsnittet presenterar jag några fall av tidigare forskning om EU-kulturpolitik, och 
delen inleds med en forskare som just har tillämpat Bennetts governmentalitetscentrerade forskning 
till min uppsats intresseområde, EU.    
 
4.2 Tidigare forskning om ”kultur” i EU:s kulturpolitik  
 
Sociologen Monica Sassatelli har studerat ”kultur” i kulturpolitik utifrån konstruktionen av den 
europeiska identiteten. Enligt Sassatelli (2002, s. 436) grundas en europeisk identitet på en symbolisk 
gemenskap som motsvarar en föreställd gemenskap. Sassatelli (2009, s. 26-39) anser att det finns tre 
linjer av retorik i EU:s kulturpolitik som har drivit europeiseringen genom kulturpolitik: En första 
linje av retorik, enhetsretorik som baseras på en traditionell uppfattning av nationell identitet; en 
andra typ av retorik är mångfaldsretorik orsakad av effekter av olika globaliseringsprocesser (främst 
invandring); och slutligen retoriken om EU som enhet-i-mångfald, vilken är en kombination av de två 
första och som har etablerats efter Maastrichtsfördraget. Trots det gemensamma intresset för 
identitetsfrågan befinner sig Sassatelli (s. 75) i åsiktsstrid med forskare som har ett ideologikritiskt 
perspektiv om europeisering (Shore 2006; Stråth 2002; McGuigan 2004, s. 99-111). Sassatelli skriver 
att det inte är tillräckligt att säga att europeisering är en ideologisk process.  Samhällsvetenskaplig 
forskning måste också studera hur retoriken om ”enhet-i-mångfald” governmentalistiskt fungerar på 
en lokal nivå. Hennes verk Becoming Europeans (2009) är en studie av EU:s kulturpolitik, som 
kombinerar ett top-down strategi (studie av officiella policydokument) med ett bottom-up perspektiv, där 
Sassatelli forskar hur identitetsskapande praktiker har utvecklats i två konkreta fall: The European 
Capitals of Culture och The European Landscape Convention. Beträffande Sassatellis (2009) tillvägagångssätt 
bottom-up, kan man anta att det är viktigt att påpeka att Sassatelli även är en av författarna till boken 
Transcultural Europe (Meinof & Triandafylidou, red. 2006) som särskilt präglas av ett lokalt och urbant 
                                                 
11 För en diskussion om användning av Habermas’ och Foucaults (och Antonio Gramscis) teorier inom 
kulturpolitisk forskning som metateoretiska utgångspunkter, se Frenander 2008.   
12 Miller (1998, s. 73) erkänner Bennetts väsentliga bidrag till museistudier som forskningsområde i alla fall. 
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perspektiv inom litteratur gällande EU:s kulturpolitik. Författarna till Trancultural Europe är främst 
intresserade av att undersöka hur kulturell och etnisk mångfald relateras till ett Europa som allt mer 
möter globaliseringens utmaningar med nationella identiteter. Meinof och Triandafylidou använder 
ett bottom-up tillvägagångssätt som utgår från livet hos invånare i europeiska huvudstäder, istället för 
det (mer traditionella) som fokuserar på officiella policydokument.  
 
Enligt Clive Barnett (2001, s. 422) ligger utmaningen i att studera EU:s kulturpolitik genom att 
använda två olika kulturbegrepp, vilka Barnett kallar för ”transformative” respektive ”expressive”.13 
Med en förvandlande betydelse av kultur syftar Barnett på en uppfattning av kultur som instrumentell 
för att stödja EU-medborgares transformation från individer med egna lokala kulturer (mångfald) till 
européer (enhet). Med den expressiva betydelsen av kultur menar forskaren en antropologisk 
uppfattning om kultur som ”det lokala livet”, det vill säga de kulturer som är typiska för EU:s 
regioner. Enligt Barnett, har ekonomin under EU:s historia varit ett nyliberalt 
rationaliseringskriterium. Enligt detta kriterium har mångfald av lokala kulturer tolkats som en 
ekonomisk resurs för att förstärka EU:s kulturindustrier.  Retoriken om enhet-i-mångfald har, för 
Barnett, haft som sitt syfte att skapa en mer effektiv styrning av EU:s ekonomiska kulturella resurser 
(s. 416). Barnetts analys av ekonomins roll i EU:s kulturpolitik stämmer överens med en studie av 
John Agnew gjort (2001, s. 33-35). När Agnew skriver att kriterierna för att bli accepterad inom EU-
familjen för de nya östeuropeiska medlemmarna inte är kulturella, utan främst ekonomiska, syftar 
forskaren på skiftet från realsocialism till marknadsekonomi enligt nyliberala principer. 
 
Antropologen Cris Shore (2006, s. 19f.) har ifrågasatt analyser av den typ som Barnett presenterar. 
Enligt Shore underskattar Barnett retoriken om en europeisk identitet som legitimeringskälla för EU 
som politiskt projekt. På samma sätt som nationalstaters traditionella kulturpolitik ideologiskt har 
använts för att legitimera en politisk status quo, så har kulturpolitiken på EU-nivå, enligt Shores, 
uppfyllt en likadan konservativ funktion (s. 10f.). Liknande Shores uppfattning om identitetens roll i 
EU:s kulturpolitik, är enligt min mening Lidia Varbanovas (2007, s. 60) studie om EU:s utvidgning till 
nya östeuropeiska medlemsstater. Enligt Varbanova skapar identitetsbegrepp inre motsägelser i 
paradigmet enhet-i-mångfald, eftersom en kulturpolitik som i slutändan syftar på unionens enhet, 
alltid kan upplevas av nyare delstater (mångfald) som ett hot. Hotet är mot kulturarv och kulturell 
nationalidentitet. Vestheim (2007, s. 224) har skrivit att globaliseringens utmanande av identiteter kan 
göra kulturpolitik till ett hetare policyområde, från att ha varit marginell och som hittills har verkat för 
den traditionella välfärdsstaten. Att kulturpolitik får mer plats i nationell policysättning på grund av 
identitetsdebatter betyder, enligt Vestheim, inte nödvändigtvis att kulturpolitik i framtiden kommer 
att främja den demokratiska instrumentaliteten, enligt vilken alla ska få tillgång till kultur utifrån en 
framför allt estetisk betydelse.14   
 
Även kulturvetaren Henrik Kaare Nielsen (2010) har fokuserat på identitetsaspekter i EU:s 
kulturpolitik och han hävdar att EU:s senaste kulturpolitik fokuserar på framgång hos 
kulturindustrierna (efter CEC 2007a), vilket inte stämmer överens med senmodernitetens nya 
identitetsskapande processer. Enligt Nielsen behöver demokratiska institutioner och det kulturella 
fältet kunna ge uttryck för mångfalden hos europeiska kulturer.  Enligt Nielsen blir kulturer (i 
antropologisk mening) allt mer komplexa i senmoderna samhällen, på grund av de mångfacetterade 
identiteterna hos de sociala aktörer som globaliseringsprocesser skapar (s. 255-257). Enligt hans åsikt 
underlättade den traditionella välfärdsstatliga kulturpolitiken att konstverk blev identitetsskildringar 
som var öppna mot samhällets kollektiva dimension. Betoningen på ekonomi som han anser 
karaktäriserar EU:s senaste kulturpolitik (se CEC 2007a), förstärker enligt Nielsen just den 
individualistiska identitet som en traditionell välfärdsstatlig kulturpolitik sedan 1960-talet i länder som 
Frankrike, Tyskland och de Skandinaviska länderna, hade försökt motverka. Enligt Nielsen 
inspirerade den traditionella kulturpolitiken även de första kulturpolitiska stegen på Europeiska 

                                                 
13 Kursiv i den ursprungliga texten.  
14 Roger Blomgren (2012, s. 519) har påpekat att demokratibegreppet inom kulturpolitisk forskning, har använts i 
betydelse av folkets ”right to experience that which cultural institutions have defined as good art.” 
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unionens nivå (s. 260-261; se även Meyer & Rutheford, red. 2012 om EU som en potentiell ny 
överstatlig välfärdsstat). 
 
Eliot Tretter (2011, s. 935) har istället fokuserat på relationen mellan ekonomi och kultur i EU:s 
ekonomiska historia. Enligt forskaren kan den Europeiska gemenskapens kulturpolitik under 70-talet 
och 80-talet tolkas genom skiftet från den industriella ekonomin, främst baserad på produktionen av 
materiella varor, till den postindustriella ekonomin baserad på tjänster och immateriella produkter, 
som i fallet av kulturella tjänster och immateriella kulturprodukter (musik, filmer osv.). Raimond 
Minichbauer (2005), kulturpolitisk rådgivare för EU-kommissionen, har uttryckt sig på ett liknande 
sätt som Tretter om de senaste utvecklingarna av EU:s kulturpolitik. För Minichbauer har de olika 
regionerna tillskrivits allt större ekonomisk vikt. Liksom Tretter, refererar han till skiftet från en 
fordistisk (traditionellt industriell) ekonomi, till en ny postfordistisk (postindustriell kunskap och 
informationscentrerad) ekonomi.15 Enligt Minichbauers åsikt har framgången av nyliberala 
avregleringar på marknaden underlättat spridningen av en ekonomisk (men även kulturpolitisk) 
uppfattning, enligt vilken den postindustriella produktionen av immateriella varor alltid måste sättas i 
ett internationellt konkurrensperspektiv. Minichbauer pratar om ett skifte från den fordistiska 
nationella staten, där det var viktigt att rättvist distribuera den nationella rikedomen mellan de olika 
regionerna, till en poststatlig globalisering. Detta förklarar han som en ny typ av ”kulturell” 
regionalism stöttad av EU. Enligt Kommissionens rådgivare är detta ett nytt fenomen: betoning på 
framgång av kulturindustrierna kombineras med intensiv ekonomisk tävlan mellan regioner enligt 
nyliberala principer för avreglering och internationell konkurrens (se även Feldman 2010). 
 
EU-forskaren Annabelle Littoz-Monnet (2012, s. 508-509; 2010) har särskilt undersökt anknytningen 
mellan begreppen kultur och kreativitet i EU:s senaste kulturpolitik. Enligt Littoz-Monnet har 
kreativitetsbegreppet underlättat en omorganisering av diskursen om kultur kring ekonomi, eftersom 
begreppet tillhör en nyliberal språkanvändning, vilket länkar kreativitet till ekonomisk framgång. 
Enligt forskaren (2012, s. 507, s. 511-512 och s. 514) har kulturpolitik som EU-policyområde fått en 
högre status genom att teoretiskt bli länkat till kreativitet, snarare än till själva kulturen (på grund av 
de senaste nyliberala nyanserna av kreativitet i EU:s policyspråk). Littoz-Monnet har också påpekat att 
den nya omtolkningen av kulturpolitik som kreativitetspolitik inte är utan risker för kreationsfrihet 
inom det kulturella fältet, trots kulturens högre status på policyagendan på senare tid.  
 
Som jag ovan har visat, har tidigare forskning redan upplyst om viktiga aspekter av kultur i 
kulturpolitik på EU-nivå. Trots detta finns några skillnader på denna bakgrund och min 
diskurscentrerade och historiska policyanalys. I omfattande studier om kulturpolitik som den av 
Sassatelli (2009) och Naess (2009) är den historiska utvecklingen av detta policyområde inte 
prioriterat, utan mer ett underlag för analysen av studiefall (Sassatelli) eller för att vidare fokusera på 
Kommissionens senaste kulturpolitiska agenda (Naess). I de ovan nämnda fallen, där analysen har 
präglats av ett historiskt perspektiv (se Barnett 2001, Littoz-Monnet 2012, Tretter 2011), har 
argument och metaforer inte varit ett prioriterat intresse, vilket även är sant i fallet med de 
ideologikritiska studierna om ”kultur” på EU-nivå av Shore (2006), Stråth (2002) och McGuigan 
(2004, s. 99-111). Metaforer står definitivt i fokus inom Katerina Kolyvas (2002) skildring av en 
kulturpolitik som bedrivs av EU. Enligt forskaren står EU i en korsning mellan en vertikal och en 
tidsdimensionerad kulturell traditionalism (Europas historia) och en horisontell rumsdimension (det 

                                                 
15 Se McGuigan (2010b, s. 328): ”The crisis of organised capitalism during the 1970s is usually explained in 
connection with the OPEC oil price hike of 1973. Organised capitalism, often named ‘Fordism’, was called into 
question due to its organisational inefficiency and costs, especially labour costs. The neoliberal switch to ‘post-
Fordism’ is characterised by the disaggregation of vertically integrated major corporations, outsourcing, reduction in 
the social wage and faster response to consumer trends facilitated by computerised information systems.” McGuigan 
har även betonat amerikanska kulturindustriernas roll (särskilt Hollywoods filmindustri) i spridning av postfordistiska 
omstruktureringar som framgångsrika strategier. Den amerikanska filmindustrins experimenterade först fram nyare, 
flexibla former av filmproduktion för att sedan minska på produktionskostnaderna (exempelvis genom hyrning av 
studios istället för att äga dem) (s. 328-329). För en analys av postfordismens konsekvenser för arbetskraften 
(prevalens av den flexibla och ospecialiserade arbetstagaren istället för av den specialiserade arbetaren mer typisk av 
ett förstadium av kapitalisk produktion), se Hardt & Negri 2001, s. 409-411.  



 10 

nya Europa som omfattar flera olika stater). Trots ett gemensamt intresse för de metaforiska 
aspekterna av policyspråk, skiljer sig min uppsats även från Kolyvas (övertygande) studie, på grund av 
att jag använder ett historiskt perspektiv och fokuserar på policyargument. Avslutningsvis fokuserar 
jag min policyanalys på Kommissionen, vilket kan ge en särskild heuristisk vinkel jämfört med tidigare 
forskning (samtidigt som detta begränsar min bild av unionens kulturpolitik till denna institution).    
 
 

5 Teori 
 
Två teoretiska utgångspunkter är centrala för min forskningsagenda och val av metod. Den första är 
en konstruktionistisk uppfattning om policydiskurser som fokuserar på argument- och metaforanalys. 
Den andra benämner jag offentlighetscentrerad instrumentalism, vilken utgår från tillämpningar av 
Jürgen Habermas’ offentlighetsteori på B&I och kulturpolitisk forskning, såväl som från Vestheims 
instrumentalism.  
  
 
5.1 Konstruktion av policydiskurser genom argument och metaforer 
 
Ett användbart sätt att tänka på diskurser i policyanalys-sammanhang är genom de lägre och högre 
ordningsperspektiven i James Paul Gees diskursteori. Gee ([1995] 2005, s. 26 ff.) har problematiserat 
skillnaden mellan diskurser och Diskurser.  Med diskurs menar han språkliga uttryck då de är fragment 
i språklig kommunikation (exempelvis en konversation eller en berättelse). För Gee är Diskurser med 
stort D organisationer av diskurser på en högre nivå. De språkliga högre-ordnade organisationerna 
speglar socialt accepterade sätt att använda ett språk, när man kommunicerar i överensstämmelse med 
samhällets dominerande normer. I enlighet med Gees teorier definierar jag diskurser som Diskurser 
med stort D, det vill säga som högre ordnade organisationer av språklig kommunikation (i denna 
uppsats fall, av skriftlig policykommunikation).  
 
Relationen mellan makt och diskurs har särskilt utforskats av den brittiska lingvisten Norman 
Fairclough (2009) genom det som han kallar för critical discourse analysis (CDA). För honom ([1992] 
1993, s. 62), liksom för Gee, är diskurser talat och skrivet språkbruk. Språkbruk är en praktik i att det 
är ett sätt att agera i världen, ”mode of action”, eller ett sätt att företräda, ”mode of representation” 
(Fairclough [1992] 1993, s. 63). Enligt Faircloughs dialektiska perspektiv, är det aldrig uteslutet att 
etablerade diskurser blir opponerade av nyare diskurser. De antagonistiska diskurserna motstår de 
maktrelationer som etableras eller förstärks på grund av existerande diskurser. Diskursstrider äger 
rum inom det som Fairclough, i enlighet med Foucault (1971), kallar för diskursordningar. Med detta 
uttryck menar Fairclough historiskt strukturerade organisationer av diskurser ([1992] 1993, s. 68-71) 
inom vilka diskursmönster kan isoleras och studeras.  
 
För Fairclough ([1992] 1993, s. 60) är diskurser sätt att representera (”referring”) såväl som att 
konstruera (”signifying”) olika diskursobjekt, vilket leder till konstruktioner av identiteter, sociala 
relationer och kunskaps- och trossystem. Diskurser är enligt honom sociala praktiker som representerar 
sina diskursobjekt. På referensnivå motsvarar ett ord ett viss språkligt innehåll (det som ordet 
föreställer). Dess referens till objekt utanför det språkliga planet garanterar, enligt Fairclough (ibid.), 
att språkligt bruk potentiellt kan spegla några aspekter av verkligheten utanför det språkliga planet. 
Detta gäller åtminstone en minimal referensnivå där ord alltid föreställer ett eget innehåll som 
eventuellt finns utanför den lingvistiska kommunikationen. På nivån för språkets användning, 
utnyttjas ord, trots en ursprunglig relation till externa objekt (ordets referens till sitt innehåll), för att 
konstruera föreställningar av verkligheten som motsvarar de sociala gruppernas intresse och som 
förmedlar en bild av verkligheten. Gruppernas (och de sociala klassernas) intresse utformar olika 
föreställningar av sanningen i diskurser, och med ord konstrueras bilder av sociala företeelser, eller av 
olika sociala aktörer. Bland de budskapen, har de som utgår från den ideologi som är dominerande 
(hegemoniska) i samhällets kulturella liv störst vikt, enligt Fairclough (s. 87-91). Den dominerande 
ideologin har som funktion att konservativt reproducera ett etablerat ekonomiskt, politiskt och socialt 
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system genom kulturella system som grundas på diskurser såväl som på samhälliga institutioner, 
exempelvis skolan och massmedier.  
 
Att prata om diskursernas konstruerande karaktär betyder inte att man nödvändigtvis måste vara 
relativist, enligt Fairclough. Hans ontologiska ställning är inte relativism, som i andra uppfattningar av 
diskursanalys (se Bergström & Boreus [2000] 2012, s. 401), utan kritisk realism.  Med detta menas en 
ontologisk uppfattning enligt vilken beskrivningar av verkligheten motsvarar verkligheten (realismens 
del), men endast inom gränserna av de olika teorierna som används för att beskriva verkligheten 
(kriticismens del) (se Budd 2010). Ett skäl till att förneka relativism i diskurskonstruktion är att 
diskurser är konstruerade lika mycket som konstruerande, enligt Fairclough (s. 64-66; jfr Bergström & 
Boreus, s. 357), vilket är en uppfattning som också jag delar. Icke-diskursiva villkor för produktion, 
distribution och konsumtion av texter befinner sig bortom den nivå som karaktäriserar diskursernas 
uttryck i texter. En studie av den icke-diskursiva nivån förklarar en aspekt av den sociala bakgrund i 
vilken diskurser utformas (och även utnyttjas som ideologiska uttryck). En studie av de diskursiva 
villkoren för utformning av policykommunikation (vilket denna uppsats är) har som syfte att förklara 
den diskursiva aspekten av denna kommunikations bakgrund. De diskursiva aspekterna som jag 
försöker undersöka i min policyanalys är främst ideologiska och juridiska.  
 
Norman Fairclough har tillsammans med Isabela Fairclough nyligen framhållit att diskursanalyser 
inom det politiska fältet främst har fokuserat på diskurser som representationer, mer än som 
handlingar (2012, s. 18-19). Man skulle kunna vända N. Faircloughs kritik mot diskursanalytiker 
angående en överdriven stark betoning på diskurser som representationer, mot hans egna detaljerade 
textanalyser.16 Det går dock inte att veta i hur stor utsträckning denna kritik också, är självkritik, 
åtminstone delvis (jfr även kritiken mot N. Fairclough angående svårigheter i att leverera en tydlig 
förklaring om interaktioner mellan diskursiv och icke-diskursiv nivå i Jørgensen & Phillips 2002, s. 
89). Jag har blivit inspirerad av N. Fairclough när det gäller en kritisk realistisk tolkning av diskurser 
som konstruerade och konstruerande sociala praktiker, och en hermeneutisk uppfattning om historisk 
tolkning av texter (se § 6.1 i denna uppsats).  Jag lånar även några analytiska verktyg från honom i min 
uppsats. De verktyg jag avser är argument- och metaforanalys ([1992] 1993, s. 77, 194-197 och 235) 
som särskilt har utvecklats i N. Faircloughs senaste diskursteori elaborerad tillsammans med 
argumentanalytikern Isabela Fairclough. Argumentgranskning är för I. Fairclough och N Fairclough 
det bästa sättet att undersöka politiska diskurser som handlingar snarare än representationer. 
 
Trots alla de teoretiska bidrag till min uppsats som jag har fått från N. Fairclough, genomför jag inte 
min textanalys enligt den systemiska lingvistikens grundregler, vilket betecknar N. Faircloughs 
klassiska tillvägagångssätt.17 Jag gör inte detta eftersom jag anser att den historiska metoden bättre 
följer uppsatsens syfte (att skapa en bild av Kommissionens kulturpolitik utifrån diskurser om kultur) 
och eftersom jag inte vill binda min analys till en särskild typ av lingvistik, som eventuellt kommer att 
föråldras med lingvistikens utveckling som vetenskapligt fält.18 Den senaste argumentcentrerade 
utvecklingen av N. Faircloughs teori integreras istället i den historiska metoden som jag i använder i 
denna uppsats. I denna följer jag ett etablerat metodspår inom kulturpolitisk forskning som föredrar 
diskurscentrerad historisk analys före diskursanalys (jfr Johannisson 2006, s. 23, fn. 4; McGuigan 
2004; Frenander 2005, 2007). 
 
Utöver Isabelas och Norman Faircloughs argumentanalys, knyter uppsatsen även an till 
argumentbaserad kulturpolitisk forskning av Johannisson (2006, s. 20ff.) och Vestheim (2007, s. 233). 
Argument är en diskursstrategi, genom vilken man konstruerar diskurser genom att logiskt dra 
slutsatser utifrån premisser. Policy kan förstås genom att man tolkar hur den har blivit argumenterad 
                                                 
16 Fairclough ([1992] 1993, s. 62-96) har skrivit att diskurser historiskt ska förstås i sammanhanget av det 
kapitalistiska samhället genom studie av en hermeneutisk kedja.  Den hermeneutiska kedjan utgår från mikronivån 
(diskurser som text), och sträcker sig till mesonivån (diskurser som diskursiva praktiker av produktion, distribution och 
konsumtion av texter), till makronivån (diskurser som sociala praktiker i kontexten av det kapitalistiska samhället).  
17 Micheal Hallidays systemiska lingvistik emfaserar språks funktion i det sociala livet och fokuserar på betydelse och 
grammatisk organisation av språkliga beteendemönster (se Fairclough [1992] 1993, s. 26-30).  
18 Fairclough ([1992] 1993, s. 40) själv har kritiserat Foucault på grund av dennes användning av föråldrad lingvistik.   
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för. Definitioner, förklaringar, berättelser, ingår enligt I. Fairclough och N. Fairclough  (2012, s. 4 och 
94) i argumentationsanalys, eftersom de också är sätt att stödja eller motstå argument, samt att belysa 
vilka representationer som ett viss socialt fenomen har varit underlag för i argumenten (för eller 
emot). Argument emot en policyaktion visar på strid mellan diskurser, vars dialektik – för att använda 
Faircloughs ([1992] 1993, s. 64-66) klassiska terminologi - ska också tolkas utifrån de teoretiska 
utgångspunkter som de argumenterande aktörerna tar. Argument är avslutningsvis målinriktade 
politiska handlingar som syftar till att etablera policy, alternativt att dialektiskt opponera policy genom 
att formulera motargument (Fairclough, I. & Fairclough, N. 2012, s. 29).  
 
I min analys av diskurser ingår också undersökning av metaforer, det vill säga den diskursiva strategi 
enligt vilken man ersätter ett ord med ett annat för att nå en retorisk effekt med eventuella 
konsekvenser på sociala aktörers inställningar till de politiska fenomen som är metaforiskt framställda 
(Dijk, T. 1997, s. 24). I kontexten av denna uppsats uppfattas metaforer, på samma sätt som 
argument, definitioner, förklaringar och berättelser, som strategier för att konstruera policydiskurser. 
Metaforer framhäver retoriken i kulturpolitik. Enligt I. Fairclough och N. Fairclough upplyser 
värdeorienterade aspekter av en policy (2012, s. 59), eller policyns värderationalitet (Wertrationalität) 
och ideologi, om man vill tänka på Vestheims (2007, s. 228) hänvisning till Weber.   
 
Förståelsen av diskurser som sociala praktiker kräver en teoretisk vinkel för att kunna lyfta fram deras 
samhälleliga och historiska betydelse, vilket N. Fairclough till exempel gör när han vänder sig till 
marxistisk samhällsteori. I min uppsats vänder jag mig till Habermas offentlighetsteori (som används 
inom kulturpolitisk forskning och B&I), samt till Vestheims instrumentalistiska kulturpolitiska 
forskning.  
 
5.2 Offentlighetscentrerad instrumentalism 
 
Inom både B&I och kulturpolitisk forskning har Jürgen Habermas’ offentlighetsteori använts för att 
förstå diskurser om bibliotek eller kulturpolitiksdiskurser inom dess samhälleliga kontext.19 Habermas 

                                                 
19 Habermas har först studerat de historiska villkoren för den moderna utvecklingen av offentlighetssfären i några 
europeiska stater och USA. Efter denna historiska analys, har Habermas (1984 och 1987b) tagit en lingvistisk sväng 
och formulerat rationalitets- och möjlighetsvillkor för allmänmänsklig kommunikation. Teorin om kommunikativ 
handling har för syfte att definiera metahistoriska villkor för att en offentlighetssfär kan finnas. Habermas diskurs om 
offentlighet är inte bara historisk och lingvistisk. Diskursen om offentlighet är också etisk-normativ och sätter en 
politisk agenda. Offentlighet bör finnas i demokratier, på grund av att just denna sfär legitimerar demokratiska stater. 
Offentlighet som historisk företeelse har nämnts av Habermas ([1984] 2003a) i två varianter: en borgerlig och en 
plebsisk (s. 10).  Habermas fokuserar sin historiska analys på den första typen, den borgerliga, på grund av att han 
anser att den borgerliga offentligheten har skapat en modell för den plebsiska. Viktiga faktorer som underlättade den 
borgerliga klassen i sin ställning mot kungens absoluta makt var utvecklingen av presstryck, avskaffandet av censur 
och frihet av att möta och diskutera politiska frågor (s. 28-33). Enligt Habermas blev salonger, kaffehus, och 
bibliotek (s. 56) allt vanligare platser för att diskutera nya idéer, efter avskaffandet av censur. De platserna var 
väsentliga för att skapa en litterär offentlighet, vilken la grunden till den politiska och borgerliga offentligheten. Den 
litterära offentligheten var den sociokulturella sfären där individer från en allt starkare borgerlig klass kunde diskutera 
litterära och filosofiska frågor. Avskaffandet av censur underlättade även olika typer av debatter, politiska såväl som 
filosofiska och litterära (s. 56-61). Man kunde materiellt ”lagra” sina åsikter i böcker. Människor som hade ett stort 
geografiskt avstånd mellan sig, kunde åtnjuta av varandras synpunkter. Det skapades en publik som kunde bli rörd 
(och upprörd) av det de läste. Åsiktsrörelser kunde mobilisera och påverka den politiska sfären och den ekonomiska 
sfären genom ny lagstiftning. Exempel på en ny och revolutionär lagstiftning var konstitutioner som avskaffade 
kungens absoluta maktutövning. 
Enligt Habermas medan den ursprungliga borgerliga offentligheten hade en kritisk roll i granskning av den absoluta 
makten, förlorades denna roll och drabbades offentlighet av kris efter sin omvändning till masspublik, följande 
massmedias framgång och dess påverkan på samhället ([1984] 2003a s. 168-172; 1987b, s. 323-326). Ett tecken på 
offentlighetens kris var avpolitisering. Offentligheten la grunden för kulturella och politiska debatter i sin 
ursprungliga version. Den ursprungliga offentligheten förändrades när fler och fler individer blev passiva mottagare 
av en masskommunikation. Offentligheten blev till ett strategiskt mål för propaganda och reklam, från att vara en 
kulturell och social sfär för debatter. Habermas (1987b, s. 356) skriver att offentligheten ”koloniseras” av de två 
systemen: staten och ekonomin (se s. 319-326 för statens och dess ekonomis medium, det vill säga politisk makt, 
respektive pengar). Som exempel på avpolitiseringsstrategier utifrån statens sida nämner Habermas (1987a, s. 58 och 
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har definierat ”offentlighet” som en social sfär ([1984] 2003a, s. 27-28) separerad från den statliga 
apparaten, såväl som från ekonomiområdet. Inom offentlighetssfären uttrycker individer sina åsikter, 
argumenterar, och granskar eventuellt maktinnehavares maktanspråk. Bibliotek inräknas av Habermas 
(s. 56) som en av de moderna institutionerna som har underlättat offentliggörandet av kunskap, 
skapandet av offentliga åsikter och utveckling av en offentlighet – först litterär och filosofisk, och 
sedan politisk. John Bushman (2005a, s. 2) har särskilt ägnat sig åt att tillämpa offentlighetsteori i 
B&I-fältet och skriver att bibliotek uppfyller följande fyra funktioner: (1) bibliotek underlättar 
offentliga åsikter och debatter, genom att tillgängliggöra dokument för alla; (2) bibliotek strävar efter 
att ha sina samlingar intellektuellt balanserade och förvara dem över tid; (3) bibliotek ger sina 
användare möjligheten att bekräfta, eller avböja, auktoritetsanspråk genom att ge möjlighet till att 
kontrollera källor; (4) bibliotek strävar efter att nå icke-användare.20 Dessa funktioner länkas 
teoretiskt av Bushman till en offentlig sfär, där public knowledge (Wilson 1977, passim) försvaras och 
demokratiskt tillgängliggörs för alla. 
 
Vestheims (2007) forskning är en metodmässigt och teoretiskt viktig referens i min uppsats.  Rötterna 
i hans forskning ligger i offentlighetsteorin (1997, s. 65-96), utöver andra teoretiska utgångspunkter 
såsom Max Webers sociologi.21  Liksom Vestheim och andra forskare inom kulturpolitikstudier 
(Duelund 2002; Frenander 2005, s. 20 ff. ; Gray 2010, s. 215), använder även McGuigan sig av 
Habermas’ offentlighetsteori som teoretisk utgångspunkt för policyanalys. Den brittiska kulturvetaren 
och sociologen har också stort inflytande på min uppsats i sitt sätt att kombinera diskursorienterad 
historisk analys med offentlighetsteori. McGuigan (2004, s. 36-59) har teoretiserat tre diskursiva 
huvudformationer som är relevanta för den kulturpolitiska diskursordningen. I McGuigans mening är 
diskursordning en högre-nivå-organisation av diskurser i enlighet med de historiska villkor som gör 
dessa diskurser möjliga. Liksom McGuigan använder jag begreppet den kulturpolitiska diskursordningen i 
min uppsats, i betydelsen av ett diskursivt fält skapat av policydiskurser vars strategiska mål riktas mot 
processer, organisationer och aktörer inom kulturområdet. 
 
Enligt McGuigan behöver man inom den kulturpolitiska diskursordningen, skilja på diskursiva 
formationer definierade som ”the configuration of discourses in a particular historical conjuncture” (s. 
144). I överenstämmelse med Habermas så isolerar McGuigan tre diskursiva huvudformationer: (a) 
den statliga, ”stating” (s. 36-41); (b) den marknadsorienterade, ”marketising” (s. 41-50); (c) den 
civila/kommunikativa, ”communicating” (s. 50-59). Den statliga diskursiva formationen motsvarar 
klassisk välfärdsstatlig kulturpolitisk rationalisering, enligt vilken staten planerar olika former av stöd 
för institutioner och processer inom kulturfältet. Rationaliteten bakom den andra diskursiva 
formationen baseras på det ekonomiska värdet av kultur och på övertygelsen att detta ekonomiska 
värde kan mätas och optimeras. Utifrån McGuigans version av offentlighetsteori ska den 
kulturpolitiska diskursordningen studeras genom fler än endast de två perspektiv av rationalisering, det 
av systemet stat och det av systemet marknad. Med andra ord räcker varken (1) statens politiska-
institutionella sfär och eller (2) marknadens ekonomiska sfär till. Det är väsentligt ett tredje och 
annorlunda perspektiv, det av människans kommunikativa rationalitet som är grund för (3) den 
demokratiska sfären av det civila samhället. 
 
McGuigan anknyter den sista diskursiva huvudformationen till demokrati, eftersom denna sfär 
representerar diskurser från det civila samhället (som är den sfär där icke-vinstdrivande organisationer 
och individer samlas för att driva politiska och samhälleliga frågor och för att påverka allmänna 
debatter och åsikter). Det civila samhället har för McGuigan rollen att lyfta upp ”a practical check on 

                                                                                                                                                         
102; 1987b, s. 350-351) en belöningsmekanisk välfärdsstat för att motverka mer radikala krav på sociala förändringar. 
Som exempel på avpolitiseringsstrategier utifrån ett ekonomiskt perspektiv betraktar Habermas 
transformeringsprocessen från medborgare (i den traditionella borgerliga offentligheten) till konsumenter (1987a, s. 
107).  
20  Om offentlighetsteori i B&I se även Bushman 2004, 2005b, 2006, 2010; Williamson 2000; Greenhalgh, Worpole 
& Landry [1995] 2003. 
21 Webers rationaliseringsteori är även en viktig referens för Habermas (se 1987a, s. 81-90).  
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systemic abuse of democracy” (s. 53).22 McGuigan kallar det civila samhällets diskursiva formation 
kommunikativ, eftersom han syftar på Habermas’ uppfattning enligt vilken en förnuftig 
kommunikation och ömsesidig förståelse (fri från externa påtryckningar, som propaganda och våld) är 
grundvalar för demokrati. Debatt inom offentliga sfärer är det som ska legitimera demokratier, enligt 
den tyska filosofen (1987b, s. 8). För Habermas ska den kritiska debatten inom offentlighetssfären 
utgå från en typ av kommunikativ rationalitet som går bortom rent målinriktad rationalisering (se 
Habermas 1987a, s. 95-99). På detta sätt går Habermas bortom Weber, även om Habermas följer ett 
Weberskt spår när han främst tillskriver systemet stat en juridisk-formell modalitet av att organisera 
ändamål och medel i rationaliseringsprocesser, och systemet marknad en ekonomisk-pragmatisk 
modalitet i första hand. Inom människans vardagliga livsvärldar bör man, enligt Habermas, använda 
det mänskliga förnuftet för att kunna granska rationaliseringsprocesser i de två systemen stat och 
marknad. 23 Den typ av granskning av makt som sker genom en öppen och kritisk debatt, ligger till 
grund för den typ av demokratibegrepp som Habermas (2003b, s. 94) kallar för deliberativ demokrati, 
vars teoretiska relevans för kulturpolitik har framvisats av Grey (2012, s. 514-515).  
 
Enligt McGuigan (2004, s. 133-134) och Kaare Nielsen (2010, s. 261), har Habermas lagt för stor vikt 
vid logiskt resonemang i sitt försvar av offentligheten som demokratins legitimeringskriterium. 
McGuigan teoretiserar ”the cultural public sphere”, och definierar detta begrepp som den typ av 
offentlighet som använder konst (inte bara de traditionella konstformerna, utan även populärkultur) 
för att ifrågasätta maktutövning och främja debatter om politiska och samhälleliga frågor (s. 134). 
 
Att man studerar officiella policydokument, betyder inte att endast den statliga diskursiva 
formationen av kulturpolitiken kan synliggöras. Diskurser från de två andra sfärerna kan också finnas 
i officiella statliga dokument. När diskurser som tillhör en av de tre diskursiva huvudformationerna, 
kommer till uttryck inom sammanhang mer typiska för en annan sfär, skriver McGuigan att en sfär 
diskursivt har koloniserat en annan.24 Den diskursiva koloniseringen äger rum trots att de tre 
diskursiva formationerna är teoretiskt motsatta eftersom stat, marknad och det civila samhället har 
olika ändamål (och organiserar olika medel för att nå dem, i enlighet med skillnaden mellan statens 
lagstiftning, marknadsekonomiska vinster och det civila samhällets kommunikation). McGuigan har i 
sin egen forskning studerat koloniseringsdynamiker mellan sfärer, exempelvis privata företags 
kolonisering av diskurser typiska för konstnärliga och revolutionära offentligheter (2009a).  
 
Bennett (2006) har starkt kritiserat den typ av Habermas-inspirerade tillvägagångssätt som jag 
använder i denna uppsats. Jag förnekar inte att Bennetts tekniska skola har gett viktiga bidrag till 
kulturpolitisk forskning om EU och jag har presenterat några i uppsatsens del om tidigare forskning 
(Sassatellis och Barnetts studier), men enligt min mening underskattar Bennett Habermas (1992) 
utveckling av offentlighetsbegreppet, från en sfär till flera offentligheter enligt klasser, genus, 
kulturella, politiska eller subkultur. Även studier av diskurser om systemen stat och marknad behöver 
inte nödvändigtvis vara studier av monolitiska diskursiva formationer. De tre diskursiva 
formationerna, som jag uppfattar dem, koloniserar varandra och underordnar sig i en pluralitet av 
olika diskurser. Enligt min mening skapar denna mångfald möjligheter för analys, åtminstone lika 
mycket nyanserad som en Bennett-inspirerad analys av ”det tekniska” i kulturpolitik.  
 
Habermas själv har uttalat riktat sitt intresse för offentlighetsteman mot EU. Enligt Habermas ska 
EU:s civila samhälle ligga till grund för en dialogbaserad demokrati, där nationella offentligheter 
öppnar sig för en gemensam offentlig sfär (2003b, s. 98; 2012a; 2012b). Offentlighet på EU-nivå har 
identifierats som den civila debattsfären, där frågor som rör EU som politiskt projekt diskuteras 
(Bruggeman 2005; Wimmer 2005; Wright 2007). Den allmänna debatten om EU, dess grundlag och 
roll, är för Habermas den enda som kan vända EU-projektet (2012b, s. 488) mot en deliberativ 
                                                 
22 Habermas (1987b, s. 185) har påpekat att modern statsteori hade glömt bort ett stabiliserat civilt samhälle som 
grund för statslegitimitet tills Karl Marx’ och Max Webers kritik mot modern kapitalistisk rationaliserig hade placerat 
detta på en revolutionär respektive sociologisk agenda. 
23 Begreppet livsvärld är en fenomenologisk fördjupning av offentlighetsbegrepp och betecknar samhället såsom det 
uppfattas av individerna ur deras eget, vardagliga livsperspektiv (se Habermas 1987b, s. 119-148).  
24 Fairclough (2009, s. 99) har på ett likadant sätt pratat om ”colonisation of orders of discourse”. 
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demokrati (2003b, s. 94). Utifrån offentlighetsteori har forskare inom statsvetenskap och 
Europaforskning använt denna teoretiska ram för att analysera policy på EU-nivå, och EU:s (brist på) 
demokrati (jfr Giorgi, Homeyer & Parsons, red. 2006). EU som överstatlig välfärdsstat bör, enligt den 
tyska filosofen, grundas på EU-offentlighet, vilket är en grundläggande uppfattning om EU som jag 
delar och som präglar min historiska analys av Kommissionens kulturpolitik. 
 
Jag använder instrumentaliteter, det vill säga typer av instrumentell rationalitet enligt Vestheim (2007, s. 233) 
som teoretiskt verktyg. Följande kategorisering av instrumentalitet (a) – (e), inspirerad av Vestheims 
instrumentalism, används i uppsatsens analysdel: 
 
(a) Begreppet politisk instrumentalitet refererar till den typ av instrumentell rationalitet enligt vilken 
förstärkning och legitimering av det politiska systemet är ändamålet. Med politiskt system avser jag 
det som formellt rättfärdigas och förebringas av en lagstiftning. 
 
(b) Med begreppet demokratisk instrumentalitet menar jag den typ av instrumentell rationalitet enligt 
vilken ökningen av medborgares deltagande i de politiska processerna och skapandet av offentliga 
sfärer är ändamålet. 
 
(c) Begreppet estetisk instrumentalitet motsvarar kulturpolitikens traditionella instrumentella rationalitet 
enligt vilken spridning av kultur (oftast utifrån en estetisk uppfattning) ska främjas och de 
konstnärliga (och traditionellt finkulturella) uttrycksformerna ska stödjas. 
 
(d) Med ekonomisk instrumentalitet refererar jag till den typ av instrumentell rationalitet enligt vilken 
ekonomisk tillväxt hos industrier inom det kulturella fältet är kulturpolitikens prioriterade ändamål. 
 
(e) Begreppet social instrumentalitet refererar till den typ av instrumentell rationalitet enligt vilken 
interventioner i det kulturella fältet måste sträva efter att skapa positiva samhälleliga effekter, 
exempelvis ökad integration mellan samhällets olika grupper. Stöd till kultur är typiskt för denna 
instrumentella rationalitet. Det ses som en möjlighet för att förbättra liv på samhällsnivå, snarare än 
för att legitimera det politiska systemet eller för att generera vinster för de kulturella industrierna. 
Liksom de andra instrumentaliteterna, framkommer den sociala instrumentaliteten genom val av ord, 
teman, metaforer och resonemang i kulturpolitisk argumentation (exempelvis i hänvisningen till 
teman som social cohesion och information society inom EU). I min uppsats är det policysättares syften att 
förbättra samhället som poängteras, när de förekommer i de undersökta policydokumenten. 
Eventuella samhälleliga effekter som har orsakats av kulturpolitik på EU-nivå ligger bortom 
uppsatsens avgränsningar. Den typen av sociologiska undersökningar befinner sig utanför uppsatsens 
ambition av att undersöka diskurser om kultur i den officiella policyn. 
 
Enligt Vestheims (2007, s. 233) typologi om instrumentalitet kan man granska policystrategier för 
kulturområdet utifrån deras demokratiska instrumentalitet, det vill säga hur funktionella de är för att 
kunna skapa ett kollektivt, kritiskt samhälle, bortom andra typer av instrumentaliteter typiska för 
ekonomisk eller politisk rationalisering.  Enligt detta offentlighetscentrerade perspektiv kan 
kulturpolitisk forskning bedöma kulturpolitiska strategier utifrån närvaro eller frånvaro av 
demokratisk instrumentalitet i kulturpolitisk rationalisering. Hela Vestheims doktorsavhandling (1997) 
kan, enligt min åsikt, ses som den historiska berättelsen om krisen hos den demokratiska 
instrumentaliteten i den senmoderna rationaliseringen av folkbibliotekspolitik, när nyliberalismens 
ekonomiska instrumentalitet tar över. Enligt min mening kan McGuigans offentlighetscentrerade 
policyanalys och Vestheims instrumentalism kombineras i en enad teoretisk ram som kretsar kring 
demokratisk instrumentalitet. Inom dessa ramar uppfattar jag i denna uppsats demokratisk 
instrumentalitet som den rationalitet som bidrar till utformningen av offentligheter (eller närmare 
bestämt EU-offentligheter). 

 
I min uppsats följer jag Habermas’ spår beträffande Europaforskning, och ställer policydiskurser om 
kultur i förhållande till EU som ett statligt och ett ekonomiskt system, såväl som till EU-offentlighet. 
Jag studerar diskurser om kultur i kulturpolitik för att visa på de instrumentaliteter som dessa 
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diskurser teoretiskt kan knyta an till i EU:s kulturpolitiska diskursordning. Historisk avbildning av 
EU:s kulturpolitik följer en analysmodell utifrån offentlighetscentrerad instrumentalism som jag 
presenterar i kommande sektion. 
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5.3 En analysmodell för kulturpolitisk rationalisering 
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkter som jag har diskuterat ovan, skulle kunna sammanfattas och 
integreras med varandra i ett förslag för en modell för policyanalys. Modellen kan konkretiseras 
genom dess tillämpning inom uppsatsens område, EU:s kulturpolitik. I denna modell är argument- 
och metaforanalys grunden för en analys av diskurser enligt progressivt högra nivåer. Nivåerna 
sträcker sig från enstaka argument och metaforer till den större bilden av kulturpolitik som den 
rationaliseringsprocessen som ger liv till kulturpolitikens officiella ideologi. Modellen, som utformar 
uppsatsens analysdel, kan grafiskt framställas i diagrammet nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En modell för kulturpolitisk policyanalys ur Vestheim (2007) och McGuigan (2004). 

 
 

Argument 
 

 
Metaforer 

 
Policydiskurser 

 
Diskursiva huvudformationer 

 (den statliga,  
den marknadsorienterade  

den civila/kommunikativa) 

 
Instrumentaliteter 

 (demokratisk, politisk, estetisk, social, 
ekonomisk) 

 

Kulturpolitisk rationalisering 
(juridiska och institutionella aspekter av 

policy  
enligt Zweckrationalität,  

kombination av mål och medel  
i policystrategier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturpolitisk 
rationalisering 

(värdeorienterade aspekter av policy 
enligt Wertrationalitität,  

normer och ideologier) 
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Enligt modellen ovan ligger nämnda diskurser som underlag för en analys av de juridiska och 
institutionella aspekterna av kulturpolitisk rationalisering, vilka motsvarar Webers Zweckrationalität. På 
denna nivå undersöker man hur olika mål och medel formellt kombineras i policystrategier. Till en 
diskurs d1 motsvarar den uttalade policysättningen i form av lagstiftning och policydokument, som 
har gjort det möjligt för d1 att komma till liv. Diskursen d1 kan också eventuellt påverka den 
kommande policysättningen, vars bakgrund d1 är en del (exempelvis om d1 blir kritiserad och senare 
ersatt av andra diskurser d2, d3…). Denna interaktion visas grafiskt i diagrammet med pilens 
dubbelriktning mellan policydiskurser och kulturpolitisk rationalisering enligt Zweckrationalität. 
 
Som jag tidigare skrev, är denna typ av analys endast partiell och i behov av en komplettering som 
innebär undersökning av outtalade normer och ideologier (Webers Wertrationalität) i kulturpolitik. 
Dessa normer och ideologier kan utredas genom en hermeneutisk tolkning av argumentation, retorik 
och metaforiskt språk i policykommunikationen. Man ska komma ihåg att ideologiska aspekter av 
policy också har påverkat hur policysättare har argumenterat och använt metaforiskt språk. Även 
denna interaktion visas grafiskt i diagrammet med en dubbelriktning av den pil som sammanlänkar 
argument och metaforer till normer och ideologier.  
 
En annan nivå av analyser är den som fokuserar på de tre diskursiva huvudformationerna enligt 
McGuigan (2004). Diskurserna ska på denna nivå tolkas enligt de diskursiva formationer som 
diskurserna tillhör hemma i, det vill den statliga, eller den marknadsorienterade, eller den 
civila/kommunikativa. På denna nivå av analys undersöks eventuella diskursiva koloniseringar av en 
huvudformation på en annan huvudformation. Undersökningen av diskurser i förhållande till dessa 
tre diskursiva huvudformationer ger oss, enligt denna modell, möjlighet att få en inblick i vilka 
instrumentaliteter (demokratiska, ekonomiska osv.) som policysättarna prioriterar. För att underlätta 
för läsare att följa uppsatsens resultat på denna analysnivå, använder jag tabeller med utgångspunkt i 
Vestheim (2007, s. 233). I dessa tabeller sammanfattas de viktigare typerna av argument som 
historiskt har förekommit i EU:s kulturpolitik. Till varje argumentationslinje refererar jag till en eller 
flera instrumentaliteter som har drivit policyformulering mot strategiska mål relevanta för 
kulturområde. De sammanställande tabellerna ser ut på följande sätt: 
 
Tab. 
 
Typer av Argument                                                                                 Typer av Instrumentalitet                                                                   
 
Argument 1,2,3 ... n Instrumentalitet a, b, c… 
 
Avslutningsvis vill jag påminna att min modell för policyanalys visar vilka teoretiska utgångspunkter 
och prioriteter som har drivit den historiska bilden av EU:s kulturpolitik som jag nedan presenterar. 
Modellens diagram åskådliggör endast en förenklad framställning av den hermeneutiska processen 
typisk för den historiska analysen, vilken jag närmare behandlar i metodavsnittet. 

 
6 Metod 

 
I detta avsnitt diskuterar jag den historiska metod som jag använder för att skapa en bild av 
Kommissionens kulturpolitiska rationalisering, utifrån diskurser om kultur. Diskursernas konstruktion 
har redan betraktats vid ovan nämnd argument- och metaforanalys. I denna metodsektion tittar jag 
närmre på den historiska analysen som forskningsmetod, dess användning i denna uppsats, samt min 
egen informationssökning av källor.   
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6.1 Historisk analys      
 
Policydiskurser kan studeras diakroniskt eller synkroniskt, beroende på vad man vill belysa. Ett 
diakroniskt tillvägagångssätt karaktäriserar historisk forskning, medan samhällsvetenskaplig forskning 
i högre utsträckning präglas av en synkronisk analys om sociala företeelser (Vestheim 1997, s. 38-42). 
Ett diakroniskt tillvägagångssätt har valts i min studie på grund av att uppsatsens syfte är att kasta ljus 
över hur Kommissionens diskurser om kultur har konstruerats.  
 
Chad Morgan och Barbara M. Wildemuth (2009) skriver att den historiska metod som har använts 
inom B&I (se exempelvis Torstensson [2001] 2010) skiljer sig från andra metoder i att 
hypotesbildning inte skiljs från källanalys (Morgan & Wildemuth 2009, s. 148). Fairclough ([1992] 
1993, s. 81) har skrivit om en blandning av en ”bottom-up”- och ”top-down”-interpretation som äger 
rum när man hermeneutiskt tolkar en text. Ett ”bottom-up”-tillvägagångssätt från källan till källans 
kontext behöver, enligt honom, kombineras med ett ”top-down”-tillvägagångssätt som utgår från 
källans kontext. En interpretation av en text t bidrar till att belysa t plus alla (relevanta) källor som 
man studerar efter t, samtidigt som varje interpretation avgränsar hur man kan tolka nya källor. Med 
detta menar Fairclough att det logiskt finns möjliga tolkningar av nya källor som min tolkning av t 
utesluter. På grund av denna progressiva uteslutning blir textens betydelse progressivt mer klar.   
 
Vad gäller frågan om objektivitet, anser jag att filosofen Martin Heideggers reflektioner om historisk 
förståelse klarlägger en avgörande aspekt av allmänhistorisk tolkning som även gäller denna uppsats: 
Människans (Daseins) förståelse är alltid situerad i rum och tid, och utgår - fenomenologiskt - från sitt 
eget perspektiv ([1979] 1992, s. 257-260).25 Som Fairclough ([1992] 1993, s. 198-199) skriver, är alla 
deskriptioner också interpretationer. Även historikern och metodologiforskaren Philip Gardner 
(2010) påminner om att varje historisk analys är en interpretation, där olika hypoteser testas och 
omformuleras med syftet att framställa den bästa bilden av ett studieobjekt utifrån de källor som man 
har samlat. Gardner kallar det för det formella arkivet, vilket syftar på de ursprungliga, primära källorna 
som man måste betrakta för att skriva sin historiska berättelse (s. 33).26 En noggrann källkritik ska 
tillfredställa sanningens krav på historikerns tolkning (mot realismens självbedrägerier om att hitta ren 
sanning) (s. 11-12). Emot postmoderna attacker om begreppet sanning (se Bergström & Boreus 
[2000] 2012, s. 29), anser Gardner (s. 33) att källkritisk användning av ”traces” kraftigt förstärker 
trovärdigheten i historikerns berättelse (s. 24). Inom B&I-litteraturen har B&I-vetaren Patrick Wilson 
(1977, s. 12) uttryckt sig på ett liknande sätt, när han skriver att läsare kan bedöma historikers 
trovärdighet som kognitiva auktoriteter, utifrån deras egna uppfattningar om källorna. När 
sekundärlitteratur har varit relevant för att sätta de relevanta dokumenten i sina historiska 
sammanhang har jag källkritiskt verifierat det som påståtts av den sekundära litteraturen med de 
primära texterna och bedömt efter egen uppfattning.  
 
Källorienterat respektive problemorienterat är två olika sätt att utföra historisk analys enligt 
metodologiforskaren John Tosh ([1984] 1999, s. 83-87). Källorienterad eller problemorienterad 
historia är båda sätt att tolka dokument, det vill säga att förstå textens mening i dess historiska 
sammanhang. Enligt den källorienterade versionen är syftet att låta dokumenten tala för sig själva 
utan att en teoretisk fråga behöver styra analysen. Enligt den andra typen av historisk analys är syftet 
att undersöka en specifik aspekt, eller ett problem, i forskningskällor. För Tosh är de två typerna av 
historisk metod heuristiska abstraktioner snarare än konkreta tillvägagångssätt. Ren källorienterad 
eller problemorienterad historia medföljer olika teoretiska svårigheter. Om historikern främst 
fokuserar på källor, utan ett teoretiskt perspektiv, får han eller hon bara en ”incoherent jumble of 
                                                 
25 Gardner (2010, s. 52) erkänner filosofen Martin Heideggers roll i att främja ett hermeneutiskt tankesätt om 
historia, men han anser också att Heideggers uppfattning är för ontologicentrerad för att vara användbar för 
historiker. Heidegger placerar det tolkande subjektet inom de metafysiska förutsättningarna typiska för den tid som 
subjektet lever i. Det är denna aspekt som – för Gardner - minskar användbarheten av Heideggers historiska analys 
utanför dess ursprungliga filosofiska kontext.  För en djup analys av Heideggers potentiella bidrag till B&I, se Day 
2010.    
26 För en diskussion om svårigheten i att etablera skarpa avgränsningar mellan primära och sekundära källor, se Tosh 
[1984] 1999, s. 57-58.  
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data” (s. 84).  I det problemorienterade perspektivet, består svårigheten istället i att veta vilka källor 
som skulle belysa den teoretiska frågan. Frestelsen kan då ligga i att endast anlita välkända källor. 
Tosh skriver att en god historisk analys är en problemorienterad analys som inte begränsar sig till de 
källor som man vanligtvis brukar sammankoppla med problemet. En historiker ska vara öppen för att 
betrakta ytterligare material som ska kunna nyansera den ursprungliga forskningsfrågan.27 Ett exempel 
på oväntat material som jag har använt i uppsatsen och som inte har använts av tidigare forskning, är 
konferensen om Education cooperation (Marín 1986), vilken enligt min mening bidrar till en studie av 
Kommissionens kulturpolitik, trots att dokumentet uttryckligen berör EG:s utbildningspolitik.    
 
Enligt Tosh (s. 99) är det viktigt att förstå officiella dokument rätt och att känna till deras historia. 
Fairclough ([1992] 1993, s. 101-105) säger på liknande sätt när han benämner ”intertexuality” för att 
beskriva processen när en text citerar en tidigare text, eller blir citerad i en senare text. I mitt fall har 
jag följt Toshs och Faircloughs metodråd i det att jag tittar på rapporter och studier publicerade av 
EU-kommissionen, samt dokument utfärdade av andra EU-institutioner, när de citeras av 
Kommissionen i policydokument. Med policydokument menar jag de dokument som startar en 
rättslig process av policysättning eller som avslutar den, det vill säga meddelande och förslag till 
Europaparlamentet och Europeiska rådet, samt beslut. Kommissionens policydokument har varit den 
ursprungliga kärnan i mitt formella arkiv, för att sedan ha utvidgats intertexuellt genom inräknandet 
av andra relaterade dokument. Dessa andra historiska dokument har varit nödvändiga för att förstå 
dokumentkärnan i policydokumenten (i en strängare mening). I min historiska berättelse diskuterar 
jag de dokument som har varit mest relevanta för uppsatsens syfte (det vill säga bilden av 
Kommissionens kulturpolitik). På grund av detta har även dokument som inte tillhör den 
ursprungliga kärnan (meddelande, förslag, beslut) fått plats i uppsatsens historiska berättelse. Så har 
skett när dokumentet kan kasta ljus på Kommissionens diskurser om ”kultur” (exempelvis när jag 
betraktar Maastrichtfördraget eller Kommissionens rapporter).  
 
 
6.2 Informationssökning  
 
EU har en Internetcentrerad transparenslinje enligt vilken de officiella dokumenten ska vara 
tillgängliga för allmänhet på nätet (CEC 2001, s. 26).28  Relevanta dokument för uppsatsens syfte har 
laddats ned från EU:s webbplats Europa (Europeiska unionen 2013a; Overy [2005] 2010, s. 14). Jag 
har också sökt dokument i databasen EUR-Lex (Europeiska unionen 2013c), där Europeiska 
unionens officiella dokument från Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är tillgängliga som 
eventuellt webbsidor alternativt pdf-filer, och där de minst blir beskrivna i bibliografiska poster. Jag 
avgränsade min informationssökning för att hitta min första kärna av policydokument till all 
lagstiftning inrättad av EU-kommissionen inom tidsramen 1951 - 2012. Jag valde också att söka 
dokument på engelska på grund av att detta är ett av de tre procedurspråken29 som jag behärskar och 
som kunde bli citerade utan ytterliggare översättningar.  
 

                                                 
27 Även Gardner skriver om vikten att vara öppen för nya vägar (s. 85-86). Gardner (inspirerad av filosofen Paul 
Ricoeur) pratar om detours (s. 31-32). Detours är oväntade vägar som historikern ska våga ta för att uppfylla sin 
tolkningsuppgift.  
28 Liksom Curtin och Meijer (2006) skriver, har det funnits en tendens att betrakta transparens för officiella 
dokument via Internet som källa till legitimitet inom EU. Även om författarna kallar kopplingen mellan transparens 
och legitimitet för en myt i EU:s fall, anser Curtin och Meijer att den kopplingen är väsentlig för legitimitet av en 
demokrati. Enligt deras åsikt har EU haft en naiv tillit till Internet som legitimitetsskapande faktor. Med andra ord 
menar Curtin och Meijer (s. 120) att det inte kan finnas legitimitet för demokratiska institutioner utan transparens, 
och att det nuförtiden inte kan finnas transparens utan Internet, men även att Internet-centrerad transparens kan 
minska legitimiteten (till exempel när journalister hittar procedurer som inte följs som de bör). Författarna anser att 
år 2000 kännetecknas av ett väsentligt skifte från en första uppfattning av (negativ) transparens som kontroll över 
maktmissbruk till en andra (positiv) uppfattning av transparens som främjandet av legitimitet (s. 115).  
29 Franska och tyska är också procedursspråk, se EU-kommissionen 2013. Vid de (få) tillfällen där den 
engelskspråkliga versionen av dokument inte var tillgängliga har jag vänt mig till den franska eller tyska versionen. 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv
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Jag har använt mig av tesaurusar in min informationssökning av primära källor (EU:s officiella 
dokument) för att minska antalet irrelevanta träffar. De ursprungliga dokumenten har delvis 
återvunnits genom att använda EUR-Lex’ egen tesaurus och EUROVOC, en specialiserad tesaurus 
för EU-dokument. När det gäller EUR-Lex’ egen klassificering har jag, utifrån de nyckelord som 
tesaurusen erbjöd, använt culture och dissemination of information. För EUROVOC har jag använt sökord 
cultural policy, culture, information society, disclosure of information, librar* (Europeiska unionen 2013b; se även 
European Parlament 1993, s. 21; Morgan & Wildemuth 2009, s. 151; Harpring 2010, s. 24). Jag har 
använt de två tillgängliga tesaurusarna för att minska risken av utelämning av relevanta dokument, på 
grund av själva begreppsstrukturen inom tesaurusarna. 
 
 

7 Kommissionens diskurser om ”kultur” 
 
I denna analysdel presenteras tre faser inom Kommissionens kulturpolitiska diskursordning. Denna 
fasindelning beror på min egen tolkning av mitt teoretiska perspektiv (offentlighetscentrerad 
instrumentalism). Detta betyder att flera möjligheter öppnas för att organisera den historiska 
konstruktionen av det kulturpolitiska diskursfältet på EU-nivå. Kriterium för indelning i faser är att 
varje skifte från en fas till en annan, har motsvarat en radikal omtolkning av vad EU:s inblandning i 
kulturområdet borde handla om, enligt Kommissionen. Om man presenterar en historisk skildring i 
faser som jag gör här, kan man inte undvika att svara på frågan om vad som orsakar de 
omorganiseringar av den kulturpolitiska diskursordningen. Det finns orsakande faktorer som går 
bortom uppsatsens avgränsningar och metodval, som exempelvis diskussioner inom Kommissionen 
som har gett upphov till de dokument som jag undersöker. Några orsakande faktorer är osynliga i 
min analys och kan bäst undersökas med andra metoder, exempelvis intervjuer med dem som har 
deltagit i Kommissionens möten inför redigeringen av de officiella dokumenten. 
 
Den typ av studie som jag här presenterar fokuserar på Kommissionens officiella insatser i 
kulturpolitik. Trots att bottom-up-studier, som Transcultural Europe (Meinof & Triandafylidou, red.  
2006), är väsentliga för att andra sidor av kulturpolitik utöver de officiella, så är top-down-
tillvägagångssättet fortfarande den mest lämpliga utgångspunkten för att undersöka radikala 
förändringar i kulturpolitikens diskursordning, enligt min mening. De förändringarna säger oss att 
den kulturpolitiska diskursordningen historiskt har utformats på ett särskilt sätt. Dessa förändringar 
har inte endast en deskriptiv karaktär, utan har även en förklarande aspekt. De förtydligar varför 
några diskurser försvinner och andra bli allt mer dominerande. Relationer mellan Kommissionens 
dokument och EU-fördrag, vilka jag här försöker ge ljus åt, är exempelvis inte endast av deskriptiv 
karaktär, utan även orsakande. Detta beror på den juridiska naturen i officiell kulturpolitik som 
Rationaliserung. Enligt min mening är detta åtminstone en del av svaret till frågan om varför 
Kommissionens diskurser har varit så som de har varit.     
 
 
7.1 Den första fasen: implicit kulturpolitik (år 1957-1991) 
 
I den första fasen av kulturpolitik sätts fokus på de socioekonomiska aspekterna av kulturområdet. 
Man skulle kunna säga att diskurser om den kulturella sektorn som socioekonomiskt fält följer efter 
den ekonomiska karaktär som EG får efter andra världskriget. EG var en ekonomisk organisation 
som skulle ha förenat stater som tidigare hade varit fiender, genom gemensam politik kring 
energiresurser, stålindustri och, senare, frihandel.30 Om man läser Kommissionens dokument om 
kulturfältet, blir andra aspekter synliga, vilka enligt min mening är svårtolkade om man endast placerar 

                                                 
30 De gemensamma handlingsmönstren berörde kol- och stålindustri först (sedan år 1951 med den överstatliga 
organisationen European Coal and Steel Community), och sedan år 1957 omfattas även kärnkraft och frihandel (med 
European Atomic Energy Community och European Economic Community). Se George 2008, s. 19-23 för en kronologi om 
EU:s historiska utveckling.  
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dem inom ekonomiska ramar. Det är de kulturella aspekterna som är relevanta för studien av implicit 
kulturpolitik i denna historiska tidsperiod.   
 
 
7.1.1) Den kulturella sektorn  
 
Kultur, som inte var ett område där EG kunde starta policysättning, var ett känsligt ämnesområde för 
lagstiftning. Att det inte var en lätt uppgift att betrakta kultur utifrån ett rent ekonomiskt perspektiv 
visas i relation till nationella skatter. Enligt artikel 36 i Treaty establishing the European Economic 
Community år 1957 kunde medlemsstater protektionistiskt förbjuda export av konstverk av nationell 
relevans (Communauté économique européenne 1957, s. 37), så länge detta inte var ett sätt för att 
påverka den fria marknaden inom EG (CEC 1977, s. 7). I artikel 36 hittar man två olika diskurser om 
”kultur” som är motsatta. Å ena sidan uppfattas kultur enligt en estetisk betydelse som nationell 
finkultur. Diskursen om nationella skatter ska här förhållas till medlemsstaternas nationella stolthet 
vilken EG var försiktig med att inte kränka.  Å andra sidan var EG ett projekt för frihandel mellan 
nationalstater vilkas stolthet inte borde ha stoppats, eftersom frihandelstanken radikalt stöttade hela 
föreningsprocessen. Det finns två sätt att tolka ”det kulturella” här, som (a) identitetsskapandet för 
EG:s enskilda nationalstater, och (b) som ekonomisk resurs att reglera. Diskrepanser mellan de olika 
kulturerna i medlemsstaterna var bortom den ekonomiska naturen i EG:s lagstiftning. Diskrepanser i 
medlemsstaters lagstiftning om kultur som ekonomisk resurs var det som EG kunde och ville 
återgärda juridiskt.    
 
Reglering av kulturbärande varor presenterades i det första meddelandet om kulturområdet Community 
Action in the Cultural Sector (CEC 1977) som en del av EG:s juridiska harmoniseringsprocess.  
Argumentet för en EG-inblandning i kulturområdet riktar sig inte mot kultur som meningsskapande, 
utan mot kultur som säljbara varor.  Underförstått i den sistnämnda meningen är en finkulturell 
uppfattning av kultur som kulturvaror med ekonomisk värde. Enligt min mening är det intressant att 
se hur kultur som ekonomisk tillgång inte beskrevs som en väsentlig resurs för EG i denna första fas. 
De ekonomiska varor som hade denna status inom EG:s överenskommelse mellan stater var kol, stål 
och kärnkraft. 
 
Premissen i argumenten för EG-inblandning i en reglering av kultur som ekonomisk resurs, var att 
stöld av kulturvaror allt mer förekom inom och mellan medlemsstaterna. Ett argument som byggde 
på denna premiss framfördes: EG-nivå ansågs vara den rätta nivån för att tackla stöldproblemet. I 
stöldfrågan ser man redan argumentation för vad som senare kom att kallas för 
subsidiaritetsprincipen. EG:s (och senare unionens) policysättning för kulturområdet skulle alltid 
behöva motiveras, just på grund av kravet ställt av det rättliga begreppet subsidiaritet: Endast om den 
nationella nivån inte var tillräcklig för att tackla ett problem, fick policyn ta ett steg upp till EG-nivå. 
Detta gällde om policyområdet inte var ett område där EG har rätt till exklusiv styrning (exempelvis i 
fallet av organisering av marknaden för kol och stål). I följande delar kommer den historiska 
utvecklingen av EU:s subsidiaritetsbundna lagstiftning om kulturområdet att visas. Hänvisningen till 
stöldproblematiken i CEC (1977) ska tolkas som redan då en först framställning av juridisk 
subsidiaritet på europeisk nivå. Kommissionen skriver i det första meddelandet att:    

 
as the world framework is too broad, because of the differences in situations and methods, the national 
framework is too narrow in so far as the first thought for thieves and illicit dealers is to get their loot out 
of the country. The intermediate scale and relative homogeneity of the Community seem to provide the 
best framework in which to combat thefts of cultural goods.  

 
(CEC 1977, s. 7) 

 
I texten presenteras EG-nivån som en medelväg mellan nationell stat och värld, vilket här lyfts fram 
som den bästa för hantera den svarta sidan av frihandeln, det vill säga friare stöld.  
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Att definitioner bidrar till att konstruera diskurser är något som har påpekats av Fairclough ([1992] 
1993, s. 190-194). Detta kan till fullo uppskattas i Kommissionens diskursiva skapande av den 
kulturella sektorn som ett policyområde. Begreppet cultural sector definieras som: ”the socioeconomic 
whole formed by persons and undertakings dedicated to the production and distribution of cultural 
goods and services” (CEC 1977, s. 5). Denna begreppsförklaring ska, enligt min mening, tolkas som 
en förankring av den kulturella sektorn i den ekonomiska sfären där EG:s policyaktioner redan är 
rättfärdigade och legitima. Trots denna ekonomiska förankring, finns det något speciellt med ”det 
kulturella” i den kulturella sektorn som policyområde. Detta har jag tidigare kallat för diskursen om 
nationalstatens stolthet för sina kulturella skatter. Här projekteras diskursen om stolthet från 
nationalstatlig nivå till EG:s överstatliga nivå. Idén om ett enat Europa blir ett underförstått budskap 
att sprida i diskurser om kultur, även i denna första implicita fas av kulturpolitik. Kommissionens 
retoriska och ideologiska användning av Europa som ett enande identitetsbegrepp finns tidigt i denna 
första fas, när kontinentens mångfald tonas ner. Kommissionens retorik handlade om det europeiska 
folkets gemensamma arv, trots dess ytliga mångfald. Europa är något som ska ses utifrån, från 
perspektivet av folk som inte är européer. För en japan är Dürer, Tiepolo, Hogarth och Poussin först 
europeiska konstnärer och i andra hand en tysk, italiensk, brittisk och fransk konstnär, skrev 
Kommissionen i en exemplarisk formulering om ”europeiserad” nationell stolthet (CEC 1977, s. 22-
23).  
 
Kommissionens första meddelande om kulturområde behöver ställas ”intertextuellt” med två andra 
dokument som blir citerade i detta dokument. Dokumenten är Declaration on European Identity 
(European Union [1973] 2012a) och den så kallade Tindemans-rapporten (Tindemans 1976; se även 
Sassatelli 2009, s. 49). I det första dokumentet bestämde sig statscheferna (alternativt statsministrarna) 
för de nio medlemsstaterna31 att explicit tala om en europeisk identitet som baserades på en 
”common European civilization”, bortom ”diversity of cultures” (European Union [1973] 2012a, s. 
2). EG presenteras som ett projekt för “survival” av denna civilisation, som ansågs vara gemensam 
för medlemsstaternas folk (ibid.). En sådan hänvisning till Europas gemensamma kulturella bakgrund 
och identitet fyller funktionen att framställa en enad bild av EG på världens scen. Shore (2006, s. 13) 
har på ett övertygande sätt länkat detta dokument med den samtida oljekrisen, som försämrade den 
internationella bilden av EG:s länder som var lika fattiga på olja som rika på ”values and aspirations 
based on a common heritage” delad med USA (European Union [1973] 2012a, s. 4). Dokumentet 
saknar helt perspektivet av involverade medborgare i detta nya Europa som EG skulle skapa. 
Declaration on European Identity är främst ett utrikespolitiskt dokument med utgångspunkt i 
medlemsstaternas påstådda gemensamma intressen. I Declaration kan man läsa att:  

 
[t]he European identity will evolve as a function of the dynamic construction of a United Europe. In 
their external relations, the Nine propose progressively to undertake the definition of their identity in 
relation to other countries or groups of countries. They believe that in so doing they will strengthen 
their own cohesion and contribute to the framing of a genuinely European foreign policy. They are 
convinced that building up this policy will help them to tackle with confidence and realism further stages 
in the construction of a United Europe thus making easier the proposed transformation of the whole 
complex of their relations into a European Union.  
 

(ibid.) 
 
Europeisk identitet inom området internationella relationer ska erkännas av ickeeuropéer utifrån deras 
externa perspektiv som främlingar. Utifrån samma externa perspektiv skulle man kunna uppskatta 
den gemensamma europeiska identiteten som grundades på de finkulturella mästerverken. 
 
Ett tydligt medborgarperspektiv presenteras istället i Tindemans-rapporten, som Belgiens statsminister 
Leo Tindemans förberedde för Europeiska Rådet. Författaren skriver att ingen “wants to see a 
technocratic Europe. European Union must be experienced by the citizen in his daily life” (s. 12).32 

                                                 
31 Frankrike, Tyskland, Belgien, Holland, Luxemburg, Italien, Storbritannien, Irland, Danmark (se George 2008, s. 
19-20).  
32 Det kan jämföras med Habermas (1987a, s. 105) diskussion om skillnader mellan teknokratier och demokratier.  
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Enligt statsministern måste det enade Europa vara synligt för medlemsstaternas medborgare som 
deras ”common destiny” (s. 28). Tindemans skrev att:  

 
[t]he construction of Europe is not just a form of collaboration between States. It is a rapprochement of 
peoples who wish to go forward together, adapting their activity to the changing conditions in the world 
while preserving those values which are their common heritage. In democratic countries the will of 
governments alone is not sufficient for such an undertaking. The need for it, its advantages and its 
gradual achievement must be perceived by everyone so that effort and sacrifices are freely accepted. 
Europe must be close to its Citizens.  
 

(Tindemans 1976, s. 26) 
 

Statsministerns rapport betecknar ett skifte från en tidigare typ av statlig diskurs om ett enat Europa 
(som Declaration on European Identity exemplifierade) till en medborgardiskurs. I Tindemans förslag om 
medborgarskap verkar kulturområdet spela en avgörande roll (exempelvis i initiativ som en kulturell 
European Foundation och ett utbytesstudentprogram som enligt Tindemans syftade till att synliggöra 
EG:s gemensamma arv) (ibid.).  
 
Jämfört med Declaration och Tidemans’ rapport är Kommissionens meddelande om den kulturella 
sektorn - trots sina retoriska referenser till Dürer och andra - försiktigare i att explicit tillkalla ett 
gemensamt öde för Europas kulturer. Kommissionen presenterar sitt meddelande som ett dokument 
som inte rör kulturpolitik över huvud taget. Uppdraget att inspirera medlemsstaters kulturpolitiska 
program enligt en europeisk anda återlämnas till Europarådet med sin rådgivande funktion (CEC 
1977, s. 6). 
 
I Kommissionens meddelande förekommer en diskurs om de kulturella evenemangen som ”cultural 
democracy” (s. 24). Denna diskurs påminner om demokratidiskursen i Tidemans-rapporten, där 
statsministern Tidemans skrev att Europa behövde vara nära sina medborgare. Trots Kommissionens 
pragmatiska undvikande av ”det kulturella” i sin definition av ”den kulturella sektorn”, hänvisar 
meddelandet till skillnaden mellan ett elitistiskt och ett demokratiskt kulturbegrepp. Denna skillnad 
ska förstås i relation till skiftet från en tolkning av kultur som finkultur till populärkultur, men inte 
bara till denna, enligt min mening.33 Ett paradigmskifte hade enligt McGuigan (2004, s. 119-121) varit 
aktuellt inom diskursordningarna av kultursociologi och kulturstudier, efter en banbrytande studie av 
Herbert Gans (1974). Efter detta skifte, skapat av Gans arbete i USA (och av Pierre Bourdieus 
forskning om kulturellt kapital i Europa) på 70-talet, var det, enligt McGuigan, omöjligt att utesluta 
populära konstformer från diskurser om kultur. Kommissionens referens till kulturell demokrati34 ska 
betraktas i relation till det som Sassatelli (2009, s. 63) kallade för Europarådets ”official account” om 
kulturell demokrati. Med detta syftar sociologen på Europarådets adoptering av kulturens definition 
från en ny kultursociologi som var vänligt inställd till populärkultur. Detta förändrade uppfattningen 
om vad kulturpolitik skulle handla om, en ändring från ett klassiskt välfärdstatligt uppdrag av 
förmedling av finkultur till massorna, till fokus på massornas rättighet till egna kulturella uttryck (se 
även Johannisson 2006, s. 49). Kommissionen lämnar den avgörande rollen som en ”high-level, 
fundamental research on culture itself (definitions, subject matter, aims, development, etc.)” till 
Europarådet (CEC 1977, s. 6). Precis som Sassatelli (2009, s. 63) poängterar, övertog Kommissionen 
den nya kultursociologin via Europarådet.  

                                                 
33 Som McGuigan (2004, s. 99) har poängterat, är dikotomin finkultur-populärkultur inte exakt motsvarande 
skillnaden mellan ett estetisk och ett antropologiskt kulturbegrepp, trots att det ibland har tänkts så inom 
kulturpolitikstudier (hans polemiska mål här är Tony Bennett). Populärkultur, dvs. icke-traditionella konstformer 
brukade av en masspublik, motsvarar inte exakt det antropologiska kulturbegreppet, enligt McGuigan. Andra 
aspekter av kultur, som livets aspekter, kommer inte till uttryck genom konstnärliga kanaler, oavsett fin- eller 
populärkulturella företeelser. Trots detta menar McGuigan att skiftet visar från en diskurs om finkultur till en om 
populärkultur att en estetisk kulturuppfattning närmar sig det antropologiska kulturbegreppet.  
34 Nielsen (2007, s. 100) har definierat kulturell demokrati som ”pluralistisk konsensus i samfundet” skapad av ett 
långvarigt och socialt brett tryck för att demokratisera ”kulturkampen”, så att även populära kulturformer blir 
inräknad i kulturbegreppet. Se även Bourdieu (2010, s. 55-61) för illegitimitet av populära kulturuttryck i jämförelse 
med legitim finkultur.  
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Om man räknar Kommissionens olika sätt att prata om kultur i meddelandet hittar man följande 
betydelser för det kulturella: 
1) finkultur (”the so-called  ‘higher’ or ‘noble’ genres”);  
2) populärkultur (“genres which were previously considered minor or popular”); 
3) vetenskap och teknologi; 
4) ”a physical side (sports, open-air life)” av kultur; 
5) kulturens “social side”, det vill säga kultur enligt en antropologisk betydelse: “man in his working 
environment, in the context of everyday living, the economy and politics” (CEC 1977, s. 24).  
 
Kommissionens diskurser om kultur riktar sig mot finkultur på grund av en traditionell uppfattning 
om att stöd till finkultur är statens uppdrag, men vikten läggs även på populärkultur och – bortom 
den – på ett antropologiskt kulturbegrepp. Det är också intressant att sport får en egen kategori i 
Kommissionens klassificering av kulturbegreppet, vilket motsvarar sportens särskilda relevans i 
Kommissionens meddelande, tillsammans med dess svarta sida, huliganism (ibid.). Man kan fundera 
över de strategiska skälen bakom en sådan semantisk bredd i användningen av kulturbegreppet, som 
inte endast motsvarar det klassiska välfärdstatliga försvaret av finkultur. Förutom legitima svar som 
kopplar Kommissionen till Europarådet och till den nya kultursociologin av Gans, kan ett annat svar 
ges bortom den officiella berättelsen, enligt min mening. En förklaring ligger nog i förhållandet 
mellan populärkultur (eller även kultur i antropologiskt mening) och kulturpolitikens ideologi. En 
retorisk användning av kulturområdet för att sprida politiska budskap kan dra mer nytta av en 
uppfattning om kultur som populärkultur än som finkultur då den når ut till en bredare publik i det 
första fallet än i det andra, enligt min åsikt.35 Nazityskland och Sovjetunionen har varit exempel på 
denna användning av populärkulturella uttryck för att sprida sina respektive ideologiska budskap till 
så många som möjligt (se McGuigan 2004, s. 94). Kommissionens diskurs om kulturell demokrati 
bortom juridisk harmonisering av den kulturella sektorn (vilken följer den formellt målinriktade 
rationaliteten, Zweckrationalität) ska förstås som värdeorienterad rationalitet (Wertrationalität): en 
ideologi som kretsar kring Europabegreppet.  Med den typen av Europaideologi menas ett 
”försanthållande” (Liedman & Nilsson 1989, s. 24) att det finns ett gemensamt kulturellt arv bland 
länder som tillhör enheten Europa. Begreppet Europa är nog ett passande exempel på det som 
Habermas (1984, s. 107) har kallat för ”symbolically prestructured objects”36 som tillhör domänen av 
en ”pretheoretical knowledge”, vilken man tar för givet. Europa är EG:s förgångna och samtidigt 
dess framtid. Europa är en gemensam kulturell bas som kom till uttryck även under EG:s rent 
ekonomiska föreningsprocess. Denna ideologiska bas har effektivt definierats av Shores (2006, s. 14) 
som europeiseringen av den kulturella sektorn. Denna process är ett tidigt exempel på kulturell 
europeisering, vilket jag använder i betydelse av processen av europeisering genom referens till 
kulturbegrepp eller till kulturområde. Europeanization har verkningsfullt definierats av statsvetaren 
Bache (2008, s. 10) som den dubbelprocess enligt vilken (a) EU försöker påverka medlemsstaters 
policystrategier, och (b) medlemsstater försöker förtjäna inflytande på EU-nivå genom att anpassa 
sina policystrategier till EU:s sätt att definiera de olika policyproblemen.  
 
Populärkultur och massmedier uppfattas i meddelandet som verktyg för kulturell europeisering (och 
för den relaterade spridningen av Europaideologi). Kommissionen skriver följande: 

 
[t]he major cultural phenomenon of the last twenty years is that radio and television penetrate daily into 
the homes of all Europeans, including those who, through lack of education, money or time, do not 
read, do not travel and do not go to museums, theatres or concert halls. This phenomenon is more 
positive than negative, and it could be even more positive, since, besides mediocre programmes, there 
are many excellent broadcasts which testify that culture is not systematically ignored or distorted by 

                                                 
35 Jag vill förtydliga att jag betraktar populärkulturens möjlighet av att sprida ideologiska budskap på grund av dess 
större publik jämfört med traditionell ”högre” kultur, men jag tror inte på ett lägre estetiskt värde hos den första i 
jämförelse med den andra. Se även Millers (1998, s. 7-11) försvar av populärkultur mot anklagelser av denna typ (och 
från andra ”anti-popular culture themes”, s. 245).  
36 Kursiv i den ursprungliga texten.  
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radio and television and that it is not impossible to extend the range of subjects and improve the general 
level.   

(CEC 1977, s. 25) 
 
Förmedling av kultur via massmedier presenteras som en möjlighet för kulturproducenter att nå 
medborgare som varken läser, reser, eller besöker museer. Detta är den traditionella funktionen hos 
statens kulturpolitik (och bibliotekspolitik), som av Vestheim (1997, s. 129-147) har kallats för 
folkupplysning.  Uppdraget att upplysa folket, som staten traditionellt hade reserverat för kulturella 
institutioner som bibliotek och museer, överlämnas här av Kommissionen till radio och television. 
Media- och kulturpolitiksforskaren Toby Miller (1998, s. 12) har kallat folkupplysning genom 
massmedier för ”TV citizenship education”. Miller (2007, s. 51) har skrivit att medborgarskap alltid 
har varit ”cultural”, vilket nog är ett lämpligt sätt att tolka in kulturell europeisering och massmedial 
folkupplysning i vårt sammanhang. Millers definition av cultural citizenship är ett sätt att grunda 
medborgarskap på, ett slags ideologiskt krav på en gemensam kulturell identitet. Enligt Miller har 
paradigmet med kulturellt medborgarskap historiskt kombinerats med ett juridiskt paradigm av 
medborgarskap i USA, enligt vilken alla medborgare är lika värda (s. 52). För att se saker med 
Vestheims (och Webers) ögon, skulle man kunna säga att kulturellt medborgarskap är en 
värdeorienterad ideologisk komplettering av det politiska medborgarskapet som juridisk-formell 
rationalisering. Även Habermas ([1998] 2001, s. 37) har poängterat att den moderna staten 
förvandlades till nationalstat genom den symboliska konstruktionen av ett folk. Kommissionens 
dokument visar, enligt min tolkning, den symboliska konstruktionen av ett europeiskt kulturellt 
medborgarskap. Enligt Miller har massmedier och TV från början haft en väsentlig roll i att sprida en 
kulturell uppfattning om medborgarskap. Kommissionens diskurs om populärkulturella evenemang 
främjade en kulturell och identitetsbaserad uppfattning om medborgarskap, tidigare än det politiska 
och juridiska-formella EU-medborgarskapet.  
 
EG:s kulturella medborgarskap krävde allt deltagande som massmedier kunde garantera. Att endast 
förknippa europeiseringen till en uppfattning om kultur som finkultur skulle ha uteslutit alla som inte 
hade tillräckligt akademiskt och kulturellt kapital (Bourdieu 2010, s. 73-74) för att njuta av finkultur.37 
Processen av kulturell europeisering via audiovisuella medier, och särskilt genom stora 
sportevenemang, presenteras av Kommissionen som demokratisering av den kulturella 
konsumtionen. Bortom Kommissionens uttalade budskap om kulturell demokratisering ska denna 
referens till populärkultur historiskt förstås som en utvidgning av europeiseringspropaganda för att 
även nå dem med mindre kulturellt kapital och mindre utbildningskapital, enligt min åsikt. Europeiska 
populärkulturella upplevelser (som exempelvis stora sportevenemang) kunde, enligt Kommissionen, 
göra Europa till något meningsfullt för medborgarnas liv. Planen för EG:s inblandning i det 
audiovisuella området var något mer än ett strategiskt försök till att styra en marknad som var hotad 
av Hollywood. Det gemensamma europeiska arvet var inte bara finkultur som eliten kunde uppskatta. 
Alla medborgare behövde bli påminda om sin europeiska identitet, även hemma när de tittade på 
teve. Identitetsskapandeprocessen, enligt vilken medlemsstaters medborgare skulle ha känt sig som 
européer, behövde vara ett massprojekt för att lyckas.  
 
Utöver främjandet av kulturell masskonsumtion, kunde EG - enligt Kommissionen – även öka 
kvaliteten i det europeiska folkets kulturella konsumtion genom att stödja bättre ”research” (CEC 
1977, s. 25). Med en bättre och europeiserad forskning, stöttad på EG-nivå, kunde en balans hittas 
mellan ”cheap popularization” hos populärkultur och ”pedantry” hos finkultur (ibid.). Kommissionen 
refererar till två premisser: Den första var att europeisk integration underlättade forskning; den andra 

                                                 
37 Bourdieu (2010) har - efter egna statistiska undersökningar - argumenterat att det finns en typ av kulturellt kapital 
som består av kulturella preferenser (rätt smak), vilket delvis är ett arv från familjen och delvis överförd genom 
skolning (som utbildningskapital och vidare som akademiskt kapital). Enligt Bourdieu finns mekanismer för 
reproduktion av kulturellt kapital liksom av ekonomisk kapital, enligt vilka social stratifiering skapas enligt 
diskrimineringsprocesser efter socialt legitima/illegitima uttryck av smak. Rätt smak anses av Bourdieu vara en 
påverkande faktor för social och ekonomisk framgång. I detta har kulturellt kapital inflytande över de sociala nätverk 
som individer skapar (socialt kapital) och deras ekonomiska framtid (ekonomiskt kapital). För en användning av 
Bourdieus teori inom B&I se Seldén  (2004).    
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var att bättre forskning kunde motstå både popularisering och intellektualisering. Den första är nog 
lättare att köpa än den andra, på grund av den abstrakta naturen hos det andra målet (motverkandet 
av popularisering och intellektualisering samtidigt). Det är anmärkningsvärt att Kommissionen 
nämner informationsvetenskap när de pratar om forskning. Kommissionen påpekade att detta 
vetenskapliga område var ett ungt forskningsfält som skulle kunna bidra till en förhöjd kulturell nivå 
hos massmedia (ibid.). Argumentet enligt vilket EG hade kunnat öka kvalitetsnivån på den kulturella 
konsumtionen genom att stödja europeisk forskning, speglar en typisk problematik hos statlig 
folkupplysning – paternalism (se McGuigan 2004, s. 67). Staten stödjer kultur för att förbättra den, 
vilket tydligt signalerar att de ”vet bättre” än dess medborgare. 
 
Kommissionens referens till populärkultur och kultur enligt ett antropologiskt begrepp, förhåller sig 
både till massmediafolkupplysning och till europeisering som ideologi. Man behöver också i denna 
historiska tidsperiod vara uppmärksam på den ekonomiska vikten av ett kulturellt medborgarskap 
inom EG. Identitetsskapandeprocessen enligt vilken medborgare skulle erkänna sitt gemensamma 
europeiska arv behövde vara lockande för de flesta. Den processen behövde upplevas som något 
eftersträvansvärd, cool-kapitalistiskt för att framkalla McGuigans (2009a) teoretiska ramverk enligt 
vilken upplevelser kommer att vara allt mer centrala i övergången från industriell till postindustriell 
kapitalism grundad på immateriella varor och tjänster.38 Att vara europé var något som skulle 
upplevas mer än att förstås, menade Kommissionen. Demokratiseringen av kultur och europeisering 
sammankopplades av Kommissionen med framgången hos den postindustriella upplevelseekonomin, 
närmaste sagt, med emfas på framgång inom massmedie- och sportindustrin.  
 
Utöver harmoniseringen av stöldlagstiftning, samt förbättring och ”europeisering” av populärkultur, 
förekommer det i policydokument ett till argument för EG:s inblandning i kulturområdet. 
Upphovsrättsfrågan presenteras av Kommissionen i meddelandet som en oroväckande fråga som 
motiverade EG:s inblandning i kulturområdet. Spridning av kopior som en följd av de nya 
teknologierna av dokumentreproduktion (kopieringsmaskiner, mikrofilm mm.), beskrivs som ett hot 
mot dem som hade rättigheterna till de ursprungliga dokumenten. Kommissionen visade sig 
exempelvis vara orolig över de nya möjligheterna att skaffa kopior av dokument på bibliotek såväl 
som på skolor och universitet. Spridning av kopior på dokument via kopieringsapparater ansågs 
exempelvis av Kommissionen (CEC 1977, s. 13) kunna göra slut på dokument att kopiera över huvud 
taget. Detta var, minst sagt, överdrivet. Enligt min mening tillhör argumentet för en homogeniserad 
lagstiftning om upphovsrätt till den typ av riskargumentation som även ligger bakom Kommissionens 
diskurs om stöld och huliganism. Ett enat Europa ökade farorna för ”kultur” (som konstverk och 
dokument, och i nyare former, som sport). Mot de farorna presenterades EG:s inblandning i den 
kulturella sektorn som ett skydd.  
 
Ett spår av argumentation för Europeiska gemenskapens inblandning i kulturområdet är det om 
kulturarbetares rättigheter att arbeta i andra medlemsländer inom EG. Statsvetaren Willem Maas 
(2007, s. 29-43) har hävdat att rättighetsargumentation har varit motorn för skapelsen av ett 
europeiskt politiskt medborgarskap, vars rötter låg i ett tidigt försvar av arbetsrätten. I 
Kommissionens meddelande om den kulturella sektorn, ser man ett exempel på EG:s skydd för 
sysselsättningsrelaterade rättigheter. En referens till några särskilda aspekter typiska för kulturområdet 
färgar detta försvar, vilket framställs väl i följande excerpt: 

 
freedom of movement and establishment have still to become a reality; to achieve this, workers must be 
informed of opportunities for employment in the Community countries to which they plan to go to 
pursue their trade. Cultural workers are particularly ill-served in this respect. They can scarcely rely on 
private agencies, impresarios' offices and other 'artistic agencies', whose activities could not be said to be 
primarily guided by social or cultural considerations. 
 

(CEC 1977, s. 10)   
 

                                                 
38 För upplevelseekonomi inom B&I-förskning, se Jochumsen, Rasmussen & Skot-Hansen, Dorte (2012).  
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Kommissionen ansåg att “regular and objective information” (ibid.) inom kulturområdet skulle 
underlättas genom stora insatser, för att kunna minska just de problem som kulturarbetare dagligen 
var tvungna att möta. I Kommissionens referens till informationsvetenskap, vilken jag tidigare har 
refererat till, hittar man även i förhållandet till arbetsrätt ett spår av argumentation som handlar om 
information.   
 
År 1982 betraktar Kommissionen kulturområdet igen i sitt nya meddelande Stronger Community Action 
in the Cultural Sector. I dokumentet klargörs det tydligt att dess förslag till förbättringar för det 
kulturella fältet fortfarande inte handlar om explicit kulturpolitik. Här kan man läsa att:  
 

[t]here is no pretension to exerting a direct influence on culture itself or to launching a European 
cultural policy; what stronger Community action in the cultural sector means in effect is linking its four 
constituents - free trade in cultural goods, improving the living and working conditions of cultural 
workers, enlarging the audience and conserving the architectural heritage - more closely to the economic 
and social roles which the Treaty assigns to the Community, to the resources - mainly legislative- that it 
provides, and to the various Community policies (vocational training, social and regional).  
 

(CEC 1982a, s. 21) 
 
Ovan sammanfattar Komissionen fyra aspekter av sin policyaktion om den kulturella sektorn: (1) fri 
handel, (2) kulturarbetets livs- och arbetsvillkor, (3) demokratisering av kulturell konsumtion, (4) 
försvar av kulturarv. Alla fyra är områden där Europeiska gemenskapen anses kunna bidra med sitt 
”europeiska mervärde” genom att bättre lösa policyproblem än vad de enskilda medlemsstaterna 
skulle kunna göra. En diskurs som understryks mer i detta meddelande än i det tidigare är den om 
kultur som ekonomisk resurs. Insatser på kulturområdet anses kunna främja både sysselsättning inom 
den kulturella sektorn (s. 8) och inom turism (s. 19f.). 
 
Trots uttalandet om att Kommissionen endast betraktar den kulturella sektorn - och inte kultur i sig - 
använder detta nya meddelande begreppet europeisk kultur, vilket bedöms vara det förenande arvet för 
de olika kulturerna inom medlemsstaterna (s. 5). Användning av ordet kultur är fortfarande mångtydig 
i denna historiska tidsperiod, med en konstant utväxling mellan singular- och pluralform, vilket även 
karakteriserade det tidigare meddelandet (se exempelvis CEC 1982a, s. 5, 17; CEC 1977, s. 22-24). 
Det nya meddelandet liknar det förra i dess huvudpunkter, men i det nya försvinner de negativa 
referenserna om brister på kunskap om andra medlemsstater inom EG, och hur de olika 
medlemsstaterna hade varit (eller fortfarande var) misstänksamma mot varandra (se CEC 1977, s. 21).  
 
Det finns andra punkter som särskilt karaktäriserar det nya meddelandet: en starkare betoning på 
mångfald av de regionala kulturerna inom medlemsstaterna (CEC 1982a, s. 14 och 20-21) och en 
mindre förlåtande inställning till protektionistiskt skydd av nationella skatter enligt artikel 36 i EG-
fördraget. Denna typ av försvar framställs som anakronistisk, eftersom Kommissionen önskar 
etablering av ett nytt begrepp, ”Community heritage” (s. 5), som skulle ha ersatt det om individuella 
nationalstaters kulturarv.  Vid detta tillfälle betonade Kommissionen den äkta andan av EG-fördraget 
bortom frestelsen av nationell protektionism. Europeiska gemenskapens anda representerades av 
artiklarna 30 och 34 om frihandel, vars öppenhet markerades i meddelandet (s. 4-5).  
 
I meddelandet om turism år 1982 förbands EG:s ekonomiska framgång till den symboliska 
integrationen av folken i ett och samma Europa (CEC 1982b, s. 1). Här betraktades arkitektur som 
både ekonomisk resurs och som bidrag till ”European cultural identity” (s. 41). Stöd till kulturell 
turism argumenterades också ligga som grund för regional utveckling, samtidigt som det var en 
motiverande faktor till att försvara kulturarvet. Kommissionens diskurs om kulturell turism stämmer 
överens med McGuigans (2004, s. 94) analys om allmänna tendenser sedan 1980-talet, enligt vilka 
turism var en externt medverkande kraft för att rättfärdiga offentlig finansiering inom kulturområdet, 
enligt en tydlig ekonomisk instrumentalism. Detta meddelande visar även ett spår av argumentation 
för EG:s inblandning i livet av medlemsstaternas medborgare. Detta spår gäller turism såväl som det 
kulturella fältet: rättigheter av medlemsstaternas medborgare av att fritt flytta, bo och arbeta inom 
turismsektorn (CEC 1982b, s. 5) såväl som inom den kulturella sektorn (CEC 1982a, s. 13) inom 
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Europeiska gemenskapens gränser. Denna rättighetsbaserade argumentationslinje som ligger till grund 
för det framtida politiska medborgarskapet kommer att färgas allt mer med en symbolisk och kulturell 
klang, vilket följande avsnitt visar.    
  
 
 
7.1.2) Symbolism och demokrati 
 
Kommissionens diskurs om kultur som identitetsskapande faktor stöttades av den så kallade Adonnino 
Report, författad av ad hoc-kommittén för Europeiska rådet ”A people’s Europe”39 (Adonnino 1985). 
Rapporten är ihågkommen (Sassatelli 2009, s. 51) på grund av dess framgångsrika förslag om 
symboler såsom Europeiska gemenskapens flagga och Europahymnen ur Beethovens nionde symfoni 
(Adonnino 1985, s. 29). 
 
En väsentlig punkt i rapporten, utöver EG:s symbolism och referensen till turism (s. 10), är 
medborgarnas deltagande i den politiska processen. Adonnino-rapporten lyfte ärendet om hur 
medlemsstaters medborgare kunde bli mer intresserade av frågor om EG, vilket enligt Habermas är 
utgångspunkten för skapandet av en europeisk offentlighet (Adonnino 1985, s. 19-21; Habermas 
2012b, s. 488). Kommittén uppmuntrade att tänka på ett folk när EG:s lagstiftning skulle utvecklas. 
Medlemsstaternas medborgare behövde exempelvis kunna använda ett europeiskt körkort inom EG:s 
gränser (Adonnino 1985, s. 21) och kunna rösta fram kandidater till Europaparlamentet från andra 
medlemsstater (s. 19). I både Tindemans-rapporten (s. 28), och Adonnino-rapporten betraktades 
information om hur EG har kommit till liv som en avgörande premiss för utformningen av en 
europeisk identitet. Kommittén uttryckte sin oro över att ”the people of Europe” ännu inte visste om 
”the construction of Europe” (Adonnino 1985, s. 22). Information om EG:s historia ansågs ändå inte 
som äkta basen för dess demokratiska utveckling. Den typen av informationsspridning riktar sig dock 
inte mot att skapa en kritisk offentlighetssfär utifrån ett Habermasianskt perspektiv, enligt vilket 
information om unionen är nödvändig för att kunna delta i dess politiska liv, som jag tidigare skrev. 
EG framställs i Adonnino-rapporten som ett historiskt öde efter andra världskriget, snarare än som 
ett möjligt val. Detta kommer till uttryck i följande textutdraget: 

 
the proposals, limited as they are by the nature of the report, deal with important aspects of special 
rights of citizens, of education, culture and communication, exchanges, and the image and identity of the 
Community; they are meaningful to the citizen in various aspects of his daily life and are a substantial 
contribution to the realization of an ever closer union among the peoples of Europe. The Committee 
has kept in mind that most of what has been achieved until now in Europe has been the work of those 
who experienced the horrors and destruction of war. Continuation of this venture rests on the 
assumption that future generations will also understand and appreciate one another across borders and 
will realize the benefits to be derived from closer cooperation and solidarity. 
 

(Adonnino 1985, s. 18)  
 

Adonnino-rapporten som dokument syftar främst till att legitimera Europeiska gemenskapen, att göra 
den mer trovärdig, mer ”credible” (s. 9).  Å ena sidan förelåg ett traditionellt, symboliskt 
tillvägagångssätt för skapandet av en nationell identitet (som exempelvis flaggan) i dokumentet. Å 
andra sidan poängterade kommittén att det fanns ett underskott av medborgardeltagande. På detta 
sätt sträcker sig rapporten bortom ett symboliskt paradigm för att – delvis - nå fram till ett 
demokratiperspektiv. Ett ökat deltagande i EG:s politiska liv ska planeras av systemet stat, snarare än 
som effekt av allmän åsiktsbildning inom offentlighetssfärer. Man kan tolka rapportens formulering 
om deltagandet som ett förslag till EG:s kolonisering av medlemsstaters nationella offentligheter, 
snarare än som ett förslag till bildandet av en europeisk offentlighet. Det är viktigt att påpeka att 
information om EG skulle ha spridits lokalt (s. 23), enligt rapporten, så att idén om en europeisk 
gemenskap mellan stater skulle ha funnits ”in the minds of its people” (s. 21) som del av deras liv och 
kultur (i en antropologisk betydelse).  
                                                 
39 Kommitténs ordförande var Pietro Adonnino (Democrazia Cristiana).  
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Adonnino-rapporten var en referens till talet av Kommissionens biträdande president, Manuel 
Marín40 (1986) på konferensen Education cooperation år 1986. Enligt Marín behövde Europa (med 
begränsade energiresurser och råmaterial), rikta sin ekonomi mot ett mer intensivt bruk av mänskliga 
resurser och till förmågan av förnyelse (s. 1). En punkt är avgörande i Maríns tal – när gäller skifte 
från en industriell till en postindustriell ekonomi. Å ena sidan pratade Marín om de typiska dragen för 
en ny postindustriell och flexibel ekonomi (se McGuigan 2009a, s. 103, 186; Doust 2010). Livslångt 
lärande presenterades som ett svar på medborgarnas behov av att byta jobb flera gångar under livet, 
samt behovet av teknologisk utveckling (Marín 1986, s. 2). Å andra sidan påstådde Marín också att en 
blind anpassning till en konkurrensbaserad marknad var farlig för denna europeiska föreningsprocess 
som Adonnino-rapporten hade hyllats för (ibid.). De europeiska programmen om samarbete mellan 
universitet och ungdomars utbyte av erfarenheter beskrevs av Marín som möjligheter till att förbereda 
sig inför en postfordistisk ekonomi (med dess strängare krav på ökad teknologisk nivå och flexibilitet) 
(s. 3). 41 De programmen ökade i hans åsikt också medborgarnas känsla av att tillhöra ett och samma 
Europa. Maríns tal betraktade programmen utifrån ett ekonomiskt systemperspektiv, men även med 
utgångspunkt i medborgarnas liv, eller – med Habermas’ språk – i deras livsvärldar. 
 
Konferensen Education Cooperation var ett tillfälle där en kulturpolitisk uppfinning, enhet-i-mångfald, 
kraftfullt kommer till uttryck.  I Maríns tal framställdes Europa som en kulturell enhet berikad av sin 
mångfald (s. 5). På samma konferens använde den holländska statsministern Ruud Lubbers42 (1986) 
en nästan poetisk metafor som ger en bild av den typ av Europaretorik som kommer att styra den 
framtida utvecklingen mot explicit kulturpolitik. Europa jämfördes med en diamant med många 
glittrande fasetter (s. 11). Detta enade och plurala Europa ansågs ha kulturella utmaningar framför sig, 
det vill säga utvidgningen av den europeiska civilisationen (Marín 1986, s. 5), och den mer konkreta 
utvecklingen av en postindustriell ekonomi.  
 
 
7.1.3) European cultural area bortom den kulturella sektorn 
 
I sitt tredje meddelande om den kulturella sektorn, A Fresh Boost of Culture in the European Community 
(CEC [1987] 1988, s. 6) skrev Kommissionen att EG:s symboler speglade en gemensam kulturell 
dimension, väl grundad i Europas invånares kollektiva medvetande. Trots att denna symbolism kom 
ovanifrån, genom insatser som exempelvis ad hoc-kommittén ”A people’s Europe” och Adonnino-
rapporten, åskådades i detta meddelande en konsekvens av en inbyggd känsla av att vara europé. 
Symbolismens funktion var att avslöja något som redan var där, som det kollektiva medvetandets 
dolda drivkraft. 
 
I A Fresh Boost of Culture kan man även läsa om en radikal omtolkning av den kulturella sektorn som 
policyområde. Nu börjar diskurser om den kulturella sektorn även röra ekonomi, men inte längre 
endast ekonomi (ibid.), som tidigare påståtts. Nu anser Kommissionen att EG - på ett uttalat sätt - 
behöver vårda medborgarnas Europakänsla, om EG vill utvecklas från ”A people’s Europe” till en 
verklig europeisk union. Kommissionären med särskilt ansvar för kulturområdet, Carlo Ripa di 
Meana43, skrev att en sådan union av stater hade ”goals other than economic and social integration, 
important though these may be” (s. 5). I detta meddelande ansåg Kommissionen att en explicit 
kulturpolitik inom ramen för subsidiaritetsprincipen var nödvändig för den framtida utvecklingen av 
EG som en politisk union. Idén om en europeisk kultur var ändå dubbeltydig, eftersom EG:s 
inblandning på kulturområdet berättigades som en nödvändighet grundad i medborgarnas kollektiva 
medvetande, och fortfarande som den kulturella sektorn, det vill säga som blott ett socioekonomiskt 
fält. 
 

                                                 
40 Partido Socialista Obrero Español.  
41 COMETT, ERASMUS, ”YES for Europe”.  
42 Christen-Democratisch Appèl.  
43 Partito socialista italiano.  
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Kommissionen använder i meddelandet både orden ”culture” (passim) och ”cultures” (s. 5-6) enligt ett 
utifrånperspektiv och ett inifrånperspektiv. Ordet ”kultur” används i singularform när Kommissionen 
betraktar dialogen mellan Europas kultur och ”the major cultures of the world” (s. 24). Kultur står i 
pluralform när det gäller perspektiv inifrån och syftar på Europeiska gemenskapens nationella och 
lokala kulturer. 
 
Liksom Marín gjorde i sitt tal ett år tidigare, uttryckte Kommissionen i meddelandet en oro över att 
en europeiskt enad marknad kunde regleras enligt rena nyliberala principer: ”[t]he sense of being part 
of European culture is one of the prerequisites for that solidarity which is vital if the advent of the 
large market, and the considerable changes it will bring about in living conditions within the 
Community, is to secure the popular support it needs.” (CEC [1987] 1988, s. 6) En europeisk kultur 
av demokrati, rättvisa och frihet betraktades som grund för denna solidaritet, som även rent 
ekonomiskt ansågs nödvändig för Europeiska unionens framgång. I meddelandet syftar solidaritet på 
integrationsprocessen mellan medlemsstater, som ska göra den ekonomisk-politiska harmoniseringen 
till en naturlig process. Kommissionens argument för främjandet av en europeisk kultur grundas här 
på premissen att det kulturella medborgarskapet ska fungera som ett klister för en fungerande 
europeisk marknad. Habermas ([1998] 2001, s. 37-38) har ansett att medborgerlig solidaritet, grundad 
på kulturellt medborgarskap, i den moderna staten hade utvecklats för att frambringa en annan typ av 
solidaritet mellan medborgare, den som är till grund för välfärdsstater. Habermas ansåg att 
nationalstatens historiska utveckling till välfärdsstat innebar en bekräftelse på en kohesion mellan 
medborgare som rörde viktiga områden av livet och som var ett demokratiuttryck av den juridiska 
apparaten (”de sociala, teknologiska och ekologiska levnadsvillkor som ger alla samma möjlighet att 
utnyttja de jämlikt fördelade medborgerliga rättigheterna”, s. 38).  44 
 
I EG:s fall var kulturellt medborgarskap, enligt min mening, främst funktionellt för att få kontroll 
över EG som ett marknadssystem, om man tänker på den ekonomiska naturen av en gemensam 
europeisk kultur som ett slags solidariskt klister. Trots detta gäller Kommissionens uttalande om 
solidaritet även om – åtminstone potentiellt - unionens egen legitimering som ett demokratiskt, 
statligt system (och ekon av en välfärdstatlig ideologi ska uppmärksammas i detta).  Meddelandets 
referens till demokrati och solidaritet ska sättas i historisk relation till The Single European Act år 1986 
(European Communities 1987). Denna nyare version modifierade det EG-fördrag som hade signerats 
i Rom 1957 (Romafördraget) med effekten att social kohesion mellan regioner etablerades som ett 
område för EG-policy (European Communities 1987, s. 233-236). Enligt denna nya bearbetning av 
fördraget skulle frihandel balanseras med andra kohesionsstrategier så att mindre resursrika 
medlemsstater och regioner inte skulle bli efterlämnade. Etableringen av de solidariska 
kohesionsstrategierna var ett steg mot den Europeiska unionen som politisk institution. The Single 
European Act inräknade även en referens till demokrati (s. 527-528) som inte fanns i Romafördraget 
och som genererade ett spår av europeisering som skulle ha gett liv till begreppet EU-medborgarskap i 
ett senare stadium av EU:s utveckling som överstatlig organisation, som vi kommer att se i § 7.2 av 
denna uppsats.  
 
A Fresh Boost of Culture karaktäriseras av ett inledningsvis blygt kulturpolitiskt förslag till kulturell 
komplettering för EG:s juridiska harmonisering. Meddelandets förslag syftar inte till att stödja 
solidaritet och kohesion. En större insats inom kulturområdet har för syfte att motverka en negativ 
effekt av globalisering, en ökad internationell konkurrens. Inblandning i den audiovisuella sektorn 
(särskilt i mån av stöd för filmindustri) är nog det viktigaste exemplet på Kommissionens motvilja att 
lämna Hollywoods globala koncerner som huvudaktörer i ett sådant ekonomiskt avgörande område.45 
 
I detta policydokument betraktade Kommissionen även hur de nya teknologierna var på väg att 
förändra den europeiska ekonomin från industriell till postindustriell, där kulturbärande ekonomiska 

                                                 
44 Habermas refererar här till den västerländiska välfärdstaten i allmänhet, trots han använder Tyskland som exempel.  
45 I meddelandet skriver Kommissionen om skapandet av en ”European cooperative” för distribution av 
lågbudgetfilm som ”the first attempt to set up a transnational film distribution network in Europe” (CEC [1987] 
1988, s. 15).  
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aktiviteter var en växande del av den totala ekonomin i behov av reglering (CEC [1987] 1988, s. 6). 
Skiftet från fordism till postfordism är en premiss i argumentet för EG-inblandning i kulturområdet. 
Postindustriella ekonomiska utvecklingar, enligt vilka ”mjuka” varor producerade av immateriellt 
arbete ersatte allt mer ”hårda” produkter av materiellt industriarbete, krävde en motsvarande politisk 
utveckling. Under denna historiska tidsperiod är EG-inblandning i kulturfältet en del av den politiska 
utveckling som behövde reglera de ”immateriella” kulturvarorna av bok-, film- och musikindustri. 
Harmonisering av bokpriser och en europeisk upphovsrätt poängterades som två konkreta områden i 
behov av en sådan reglering (s. 12). 
 
I A Fresh Boost of Culture argumenterade Kommissionen också för en önskad spridning av information 
om det som kallades för “det kulturella Europa”: ”[t]he gaps in cultural statistics, now unreliable and 
scarcely comparable, must be bridged as soon as possible so that those active in the cultural field, 
administrators and political authorities in the Community can base their decisions on accurate 
information on cultural life in the Community seen against its socio-economic background.” (s. 11) 
Argumentet handlar här om att EG-inblandning i den kulturella sektorn kan förbättra statistisk 
kunskap om den Europeiska gemenskapens kulturella liv. Statistiska och sociologiska undersökningar 
skulle ha presenterat en bättre bild av både kulturella aktiviteter och vanor (habits) hos ”the people of 
Europe” (ibid.). Med andra ord använder Kommissionen både ett estetiskt och ett antropologiskt 
kulturbegrepp i sina planer för att använda statistiska metoder inför en rationalisering av 
kulturområdet på europeisk nivå. 
 
Kommissionen hade tidigare talat om informationsvetenskap som en ny och lovande disciplin 
användbar inom mediepolitik (CEC 1977, s. 25). I det tredje meddelandet har informationsspecialister 
uppdraget att uppdatera allmänheten om EG:s kulturområde, det så kallade European cultural area 
(CEC [1987] 1988, s. 11).  Datoriserade informationssystem uppfattas av Kommissionen som ett 
verktyg för att sprida information om europeisk kultur genom att skapa en ”European cultural diary” 
(ibid.). Här hittar man en metafor: en kulturdatabas som dagbok. Denna dagbok vill Kommissionen 
att professionella aktörer såväl som den allmänna publiken skulle läsa. Metaforen om en kulturell 
dagbok skapad genom datoriserade teknologier är ett tecken på Kommissionens tidliga planering för 
EG som ett informationssamhälle. Informationsvetaren Eugene Garfield (1979, s. 209-211) skrev att 
ett informationssamhälle är det samhälle där information är tillgänglig för en allmän publik, som är 
medveten om att information finns att hämta (information conscious society) och som kan de datoriserade 
teknologierna för att hämta den (information litterate society). Som argument för en europeisk kulturell 
dagbok förevisar Kommissionen att informationsspecialisternas arbete ska stödja, synliggöra och 
tillgängliggöra Europas kulturella liv genom att samla och förmedla information för specialister såväl 
som för den allmänna publiken. Allmänhetens vikt betonas precis som i Garfields (tidiga) 
diskussioner om vad mest typiskt skulle ha karaktäriserat kommande informationssamhälle. 
 
I det första meddelandet om den kulturella sektorn är Kommissionens inställning mot teknologier 
misstänksam på grund av upphovsrättsfrågan. Men Kommissionens försiktiga attityd om en 
implementering av nya teknologier och dess risker, ändrades dock radikalt tio år senare (trots att 
publiceringspolicy på europeisk nivå fortfarande beskrevs som ”complex”, se CEC [1987] 1988, s. 
12). I A Fresh Boost of Culture hänvisade Kommissionen till Europeiska rådets beslut om bibliotek 
(European Communities [1985] 1994), på grund av det samarbete mellan bibliotek hade satts på 
Europeiska gemenskapens kultur- och informationspolitiska agenda. Europeiska rådet hade även 
redan gett Kommissionen ansvar för ESPRIT, ett europeiskt program vars syfte var att utveckla en 
specialiserad informationsmarknad grundad på datoriserade teknologier (European Communities 
1984). I Kommissionens tredje meddelande om kulturområdet nämndes de kommande utmaningarna 
för bibliotekens modernisering: 
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… there are clearly a number of problems which will first have to be ironed out at Community level, 
and possibly throughout Europe, including the harmonization of the cataloguing and indexing standards 
now in use in the Member States, and the promotion among European manufacturers of common 
standards for systems interconnection.  
 

(CEC [1987] 1988, s. 13)  
 
 
Standardiseringen av kataloger och datorisering av bibliotek uppvisar även en annan attityd till nya 
teknologier som ett stöd för kulturområdet, jämfört med den tidigare skeptiska attityden som 
grundades på upphovsrättsrisker.  Denna attityd hittar man i en metafor om en europeisk datoriserad 
databas som kulturell dagbok: 
 
 

[t]he explosion of new technologies which is currently transforming our industrial society into a 
civilization based on information and communication presents a triple challenge: Europeans must 
preserve the special features of their culture, adapt to new means of expression, particularly in the 
audiovisual field, and become competitive in new forms of trade. The stakes are high because the links 
and interrelationship between the economy, technology and culture mean that cultural activities now 
account for an increasing proportion of the economy as a whole. 
 

(CEC [1987] 1988, s. 6) 
     

Man kan hitta tre premisser i Kommissionens argument för en större användning av informations- 
och kommunikationsteknologier (IKT:er) inom det som nu benämns som ”a European cultural area” 
(s.4).  
 
En första premiss kan kallas för den ontologiska premissen: medlemsstaternas samhällen befann sig i 
övergången till ett informationssamhälle och detta gick inte att motstå. Kommissionens bild av ett 
informationssamhälle var, enligt min åsikt, ett uttryck för det som McGuigan ([1996] 2002, s. 158) 
kallar för teknologisk determinism, det vill säga en uppfattning enligt vilken förändringar i samhället 
främst orsakas av den teknologiska utvecklingen.46 Till denna aspekt bör man också referera till de 
konstanta jämförelserna mellan Europa och andra mer teknologiserade länder, särskilt USA och 
Japan, som lyfts fram i den inflytande studien Library Automation in North America (Hildreth & CEC 
1987).  
 
En andra premiss, den ekonomiska premissen, berör markandrelevansen av en datorisering: att EG 
inte borde missa chansen av att vara huvudaktör på den europeiska marknaden. Denna chans skulle 
Hollywoods företag inte ha missat om EG inte klart hade bestämt sig för en anpassning till nya 
teknologiska krav. Två exempel är HD-television (se CEC [1987] 1988, s. 16), och automatiserade 
bibliotekssystem vad gäller B&I (se § Modernizing libraries — An economic necessity i CEC 1991, s. 7-8).  
 
En tredje premiss, nätverkssamhällets premiss, är att IKT:er förstärker EU, både som nätverk av 
stater och som ett nätverk  av medborgare (jfr Dijk, J. 2007; Castells, [1998] 2010c, s. xxii). En 
”European data bank” presenterades som ett strategiskt verktyg för en ”European market for 
culture” (CEC [1987] 1988, s. 12).  Datoriserade teknologier föreställdes i meddelandet som en resurs 
för harmoniseringen av den kulturella sektorn. Förutom att vara ekonomiskt lönsamma, ansågs 
datoriserade teknologier vara ett stöd för skapandet av nätverk för konstnärer och andra aktörer inom 
fältet. De teknologierna bedömdes kunna ge möjlighet till ett samarbete över nationella gränser 
mellan de olika aktörerna och på så sätt skapa ett europeiskt mervärde inom kulturområdet. Det ska 
inte glömmas att detta mervärde också var det som juridiskt rättfärdigade EG:s inblandning i 
området.  
                                                 
46 Teknologisk determinism inom informationssamhällesstudier är uppfattningen att en omstrukturering av samhället 
till informationssamhälle främst orsakas av själva utvecklingen av datoriserade teknologier, jfr McGuigans kritik 
(2010, s. 86) mot Castells ([1996] 2010a).  
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Till skillnad från tidigare dokument angående den implicita kulturpolitiken om den kulturella sektorn, 
sträcker sig det tredje meddelandet om kulturområdet bortom paradigmet av den kulturella sektorn 
som en ren socioekonomisk helhet. Argument för ett European cultural area, baserades på två 
utgångspunkter och presenteras i det tredje meddelandet: 
 
(a) användning av begreppet europeisk kultur enligt både en mer traditionell estetisk, och en nyare 
antropologisk tolkning, innefattar det europeiska folkets kulturella identitet och vanor och syftade till 
att främja solidaritet mellan medlemsstater (enligt denna uppfattning var de olika folken kulturellt inte 
så långtifrån varandra och kunde därför samarbeta och stödja varandra); 

 
(b) ett förslag till en mer bestämd styrning av den kulturella sektorn genom en bredare användning av 
IKT:er. 
 
De två utgångspunkterna ska, enligt min mening, sättas i relation till det väsentliga skiftet från fordism 
till postfordism, vilket även Marín refererade till. Ett förslag till en starkare styrning av den kulturella 
sektorn hade som mål att svara för de typiska dragen hos 1980-talets ekonomi där immateriellt arbete 
av kulturell typ var allt mer central. Samtidigt skapade de nya utvecklingarna även oro. Den flexibla 
ekonomin verkar uppfattas av Kommissionen som ett behov av en motverkande faktor. Denna 
faktor skulle ha behövt skapa förutsättningar för ökad kontroll. Begreppen europeisk kultur och 
solidaritet presenterades i detta meddelande som just faktorn som kunde begränsa frihandelsfaror 
genom att främja social kohesion och solidaritet mellan medborgare av olika EG-länder.  
 
Europeiska gemenskapen hade även som strategiskt mål att motstå Hollywoods globala företag 
genom att främja den europeiska kulturen – trots svårigheter att säga vad det ”europeiska” egentligen 
var. Ett upplysande uttryck av Europaideologi är förslaget om att välja den grekiska staden Delfi som 
mötesplats för European Cinema and Television Year (CEC [1987] 1988, s. 17). Referensen till Delfi 
ingår i den retoriska berättelsen om Europa grundad på antikens Grekland, vilken var en väsentlig 
aspekt av Europas genealogi som myt och ideologi. Även i denna preliminära fas av kulturpolitik på 
EG-nivå, presenterades gemensamma kulturella rötter som nödvändiga för att ge hela projektet en 
symbolisk mening av en ekonomisk union mellan (några) europeiska stater. 
 
Allt detta visar på en motsägelse i Kommissionens diskurser om den kulturella sektorn. Å ena sidan 
skriver Kommissionen att endast de socioekonomiska aspekterna av kulturområdet skulle ha 
betraktats; å andra sidan förekommer en del symbolism om ett enat Europa som går bortom den rent 
socioekonomiska nivån. Man kan undra huruvida Kommissionens mål av att inte betrakta de 
kulturella aspekterna av den kulturella sektorn var möjlig att nå, eller om detta uppdrag var på väg att 
misslyckas redan från början. Som jag skrev, så ska symbolen förstås i ljuset av begreppet kulturellt 
medborgarskap. Kulturellt medborgarskap, social kohesion och solidaritet är alla aggregerande 
diskursiva strategier för att svara på oroväckande postfordistiska utvecklingar av den europeiska (och 
globala) ekonomin. Barnett (2001, s. 407) anser att de teoretiska ramarna för en ideologikritik om en 
europeisk identitet och om Europasymbolik, inte är ett fruktbart forskningsspår. Enligt Barnett ska 
man utlämna ideologikritik och istället undersöka konkreta styrningsstrategier, de tekniska aspekterna 
av kulturpolitik, efter Bennetts (2006) användning av begreppet det tekniska. A Fresh Boost of Culture 
visar enligt min mening att ideologikritiken är nödvändig, eftersom Europaideologin driver en särskild 
värdeorienterad rationalitet (Wertrationalität) som på ett väsentligt sätt bidrar till EG:s juridiska och 
ekonomiska Rationaliserung över det kulturella fältet. Denna ideologiska värdeorienterade rationalitet 
syftade till att försöka öka kontrollen över oroväckande marknadskrafter i en allt mer postindustriell 
ekonomi. 

 
 
7.1.4 Sammansatt bild av den första fasen  
 
Om man tolkar den första fasen om implicit kulturpolitik översiktligt utifrån perspektivet av 
McGuigans tre diskursiva huvudformationer visas en tendens: Tendensen i Kommissionens tre första 
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meddelanden om kulturfältet är ett förslag till en statlig kolonisering av marknadssfären, det vill säga 
den kulturella sektorn, genom att utnyttja retoriken om europeisk kultur. Exempel på denna retoriska 
strategi var gemenskapens stöd till filmindustrin och betoningen på social kohesion. I den första fasen 
ser man även ett första, blygsamt förslag till statlig kolonisering av offentlighetssfären, när 
Kommissionen adopterar symbolismen från Adonnino-rapporten. 
 
När det gäller konstruktionen av diskurser om kultur i denna första tidsperiod, använder 
Kommissionen både en estetisk och en antropologisk definition av kultur i förhållandet till retoriken 
om ett enat Europa. Svårigheter visar sig även i att bestämma huruvida den framtida kulturpolitiska 
utvecklingen ska gälla Europas kultur eller kulturer. Trots en uttalad agenda enligt vilken Europeiska 
gemenskapen endast ska blandas in i de socioekonomiska aspekterna av kulturområde, är 
konstruktionen av diskurser om kultur underordnad idén om ett enat Europa (det som jag har kallat 
för Europaideologin).  Detta skapar en polarisering mellan det europeiska och det icke-europeiska, 
med oklarhet över det som främst betecknas som europeiskt. I det tredje meddelandet läser man om 
Kommissionens önskemål om en explicit kulturpolitik (som kort därefter förverkligas).  
 
Begreppet information visar sig i två sammanhang: (a) som information om EG och (b) som 
information som arbetare inom en europeisk kulturell marknad ska växla med varandra. Typiska 
argument för en EU-inblandning i det kulturella fältet som förekommer i denna fas kan sammanfattas 
i tabellen enligt Vestheim (2007): 
 
 
Tab. 1 - Den första fasen (år 1957-1991) 
 
Typer av Argument                                                                               Typer av Instrumentalitet                                                                   
 
Harmonisering av lagstiftning/Rättigheter för medborgarna av 
medlemsstater 

politisk instrumentalitet  

Förstärkning av Europakänslan  politisk och social 
instrumentalitet 

Solidaritet och kohesion social och ekonomisk 
instrumentalitet  

Utveckling från en industriell till en postindustriell 
ekonomi/Förbättring av IKT:ers nivå inför ett europeiskt 
informationssamhälle 

social och ekonomisk 
instrumentalitet 

Försvar av den europeiska audiovisuella markanden ekonomisk instrumentalitet 
Folkupplysning/Forskning/Ökning av kvalitet för den kulturella 
konsumtionen 

demokratisk och estetisk 
instrumentalitet 

Minskandet av risker (Stöld/Huliganism/Brott mot 
upphovsrättslagstiftning) 

ekonomisk och social 
instrumentalitet  

 
 
7.2 Den andra fasen: explicit kulturpolitik (år 1992-2006) 
 
Maastrichtfördraget skapar en helt annan rättslig bas för EG:s kulturpolitik än tidigare. Fördraget 
expanderar Europeiska gemenskapens jurisdiktion till nya fält, såsom kulturområdet, vilka tidigare 
hade lämnats till medlemsstaternas enstaka jurisdiktion.  Maas (2007, s. 45) skriver att 
Maastrichtfördraget, efter Berlinmurens fall, öppnar den konstitutionella tid, ”constitutional 
moment”, när tidigare rättigheter på europeisk nivå förvandlas till den nya juridiska kategorin av EU:s 
medborgarskap. Som vi har sett argumenterar Kommissionen för en inblandning på unionens nivå så 
att medborgares rättigheter, såsom kulturarbetares rättigheter att söka jobb i andra EU-länder, lättare 
kunde försvaras. I de kommande avsnitten presenteras på vilka sätt denna konstitutionella tid har 
påverkat den historiska konstruktionen av diskurser inom kulturpolitikens diskursordning.   
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7.2.1 Maastrichtfördraget och Kommissionens första rapport om kultur 
 
Juridisk bas för EU:s explicita kulturpolitik blev artikel 12847 i Maastrichtfördraget,48 vilken signerades 
år 1992 (European Communities 1992). Enligt artikel 128 ska två mål uppnås: främjande av ett 
gemensamt europeisk kulturarv och försvar av nationell och lokal mångfald: ”[t]he Community shall 
contribute to the flowering of the cultures of the Member States, while respecting their national and 
regional diversity and at the same time bringing the common cultural heritage to the fore.” (s. 48) 
Som tidigare i The Single European Act, förekom en tydlig referens till solidariteten mellan folk som 
levde i olika medlemsstater även i Maastrichtfördraget (s. 124). I denna, senaste version av EG-
fördraget fanns målet: “to deepen the solidarity between their peoples while respecting their history, 
their culture and their traditions” (s. 3). Två begrepp är avgörande för att förstå den typ av 
kulturpolitik som Maastrichtfördraget framställer: solidaritet och respekt. EU:s kulturpolitik ska 
underlätta integration mellan medlemsstaternas befolkning, samt ge själva EU-projektet symbolisk 
mening. Solidaritetsbegreppet motsvarar i Maastrichtfördraget den teoretiska enhetsdelen av den 
kulturpolitiska nyskapelsen enhet-i-mångfald.  
 
Subsidiaritetsprincipen, som rättsligt etableras med detta namn i denna version av EU-fördraget, blir 
det typiska draget av unionens juridiska rationalisering för explicit kulturpolitik. 
Ett policyändamål kan formuleras på EU-nivå, med villkor att det ska finnas underlag för att betrakta 
EU:s aktioner mer effektivt än de interventioner som enskilda medlemsstater eventuellt skulle kunna 
driva fram.  EU:s explicita kulturpolitik har inga stränga riktlinjer att ge. Det formella 
rationalitetskriteriet (eller Zweckrationalität) bakom EU:s kulturpolitiska rationalisering är endast 
integrerande och stödjande.  Enligt fördraget ska subsidiaritetsprincipen garantera att EU:s beslut 
fattas så nära medborgarna som möjligt (s. 4). Subsidiaritetskrav är den rättsliga garantin för en 
integrering av institutioner och medborgare i en union som inte ska kränka lokala kulturformer. 
Habermas (2012a, s. 54) har poängterat något som är relevant för att förstå subsidiaritetsbegreppet, 
nämligen att ”peoples” (uttryck som föreställer de olika medlemsstaterna i EU-rätt) och EU-
medborgare delar suveränitet som konstitutionella subjekt inom EU:s lagstiftning. 
 
Den explicita kulturpolitikens instrumentalism uttrycks som estetisk instrumentalitet i artikel 128, det 
vill säga som blomning av medlemsstaters kulturer (European Communities 1992, s. 48), men även 
som (indirekt) politisk instrumentalitet. Den önskade blomningen av medlemsstaters kulturer 
uppfyller enligt min mening en legitimeringsfunktion för EU som den överstatliga institution som 
främjar ett gemensamt kulturellt medborgarskap, såväl som ett politiskt medborgarskap. 
Europaideologin är fortfarande i Maastrichtfördraget ett värdeorienterat rationalitetskriterium som 
står bakom unionens kulturpolitiska rationalisering. Europas kulturella identitet är just vad som är 
värdet i denna Wertrationalität. Det finns ändå en viktig skillnad från tidigare uttryck beträffande denna 
ideologi som behandlar hur europeisk identitet ska uppfattas. Den äldre vision om européer som ett 
folk som särskilt förekommer i Adonnino-rapporten, försvinner från Maastrichtfördraget vid denna 
tidpunkt. Det handlar nu om att främja de olika europeiska folkens kulturer (European Communities 
1992, s. 49). Europa är just alla dessa olika kulturer. 
 
En tidigare blygsam inblandning av EU i den kulturella sektorn ersätts av en uttalad diskurs om 
blomning av kulturer. Blomning är en metafor som avslöjar den estetiska instrumentalitet som är 
typisk för den traditionella välfärdstatliga kulturpolitiken. I Maastrichtfördraget behandlas kultur - det 
vill säga kulturer - fortfarande som ett socioekonomiskt område, liksom i de tidigare diskurserna om 
den kulturella sektorn, men ordet kultur får också en ny betydelse. Enligt en ny explicit tolkning av 
den kulturella sektorn innebär kultur nu även: ”culture and history of the European peoples” (ibid.). 

                                                 
47 Artikel 128 i Maastrichtfördraget ändrades till artikel 151 i Amsterdamfördraget signerade år 1997 (European 
Communities 1997, s. 196-197) och artikel 167 i den konsoliderade versionen av Treaty on the Functioning of the 
European Union (se European Union 2012b, s. 121-122).  
48 Även kallad TEU från Treaty on European Union.  
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Tiden är mogen (om man fortsätter med metaforer) att placera kultur på den kulturpolitiska agendan, 
bortom den rent implicita kulturpolitiken för den kulturella sektorn.  
 
Efter Maastrichtfördraget publicerade Kommissionen den första rapporten där kulturområdet 
granskas i ljuset av det nya ansvaret som EU hade enligt artikel 128 (CEC 1996a). I en textexcerpt 
från rapportens inledning (där Kommissionen presenterar den officiella versionen av kulturpolitik 
enligt Maastrichtfördraget), kan man läsa följande: 
 

European union, the principal elements of which have been linked historically to economic and 
commercial activities, is … required to deepen, over a wider basis, which is likely to increase citizens' 
involvement and reinforce the sense of belonging to the European Union, whilst respecting the diversity 
of the national and regional traditions and cultures involved. In this respect, cultural action has a major 
role to play. 
 

(CEC 1996a, s. 1)  
 
Argumentet för en explicit kulturpolitik, som Kommissionen här beskriver det, grundas på premissen 
att EU-projektet har kommit ett steg framåt jämfört med den ursprungliga ekonomiska karaktären av 
EG. Argumentationen syftar här på en eftersträvad fördjupning av EU-medborgarkänslan (med full 
respekt för mångfald på nationell och regional nivå då). Idén om ett europeiskt gemensamt kulturarv, 
Europaideologin, grundar sig på känslan av att tillhöra en och samma politiska entitet (den 
Europeiska unionen), trots kulturella olikheter på nationell och lokal nivå. 
 
EU:s inblandning i kulturområdet presenteras som ett sätt att öka deltagandet i den politiska 
processen. Detta verkar i första hand vara i det gamla argumentet som man hittar i Adonnino-
rapporten och som har tolkats så av Shore (2006, s. 16f.). Antropologens tolkning är lämplig eftersom 
argumentet för delaktigheten i Adonnino-rapporten, såväl som i Kommissionens rapport, rör den 
Europeiska gemenskapens kulturella medborgarskap. Enligt min åsikt har något, som är värt att 
poängteras, ändå hänt på vägen. Begreppet mångfald, motsägelsen till Europas enhet, får en central 
plats i definitionen av europeisk kultur och identitet enligt Maastrichtfördraget, vilket inte fanns i 
Adonnino-rapporten. I sin artikel tonar Shore ner vikten av mångfald i uttrycket enhet-i-mångfald, 
genom att prata om den byråkratiska karaktären av enhet-i-mångfald som kulturpolitisk formel, och 
genom att säga att den redan hade använts när Indiens statsminister Nehru hade pratat om indisk 
nationell identitet och även när de kommunistiska partierna ville främja eurokommunism i 
Västeuropa.  Enligt min åsikt visar formeln enhet-i-mångfald istället att policysättning inte kunde 
fortsätta att betrakta unionen som en kulturell enhet om denna enhet inte var synlig. Denna 
kulturpolitiska formel är på detta sätt mer än en byråkratisk uppfinning. Formeln ställer mångfald i en 
policyagenda som hittills hade kännetecknats av föreställning om ett enat Europa. Policysättare var 
tvungna att vända sig till begreppet mångfald, som i min åsikt ska betraktas som antitesen i en 
policydialektik som hittills främst hade kretsat kring enhet, det vill säga om tesen om ett enat Europa. 
Det är nog värt att mer detaljerat betrakta Kommissionens diskurser om enhet och mångfald. I 
argumentet för kultur som enhet-i-mångfald kan man hitta följande tre premisser: 
 
(1) ett gemensamt arv sammankopplar medlemsstaters medborgare (tesens premiss); 
 
(2) medlemsstaters medborgare har olika kulturer (antitesens premiss); 
 
(3) olika kulturer utesluter inte ett gemensamt kulturellt arv (syntesens premiss). 
 
Dessa tre premisser motsvarar tre olika diskurser som man kan hitta i Kommissionens rapport (se 
nedan). Enhet-i-mångfald blir slutsatsen som logiskt kombinerar alla tre premisser. När det gäller 
diskursen om enhet-i-mångfald är Kommissionens osäkerhet vid alla tre premisser tydlig, vilket kan 
relateras till svårigheterna med att på ett okontroversiellt sätt definiera vad både det europeiska och 
det kulturella betyder. Å ena sidan använder Kommissionen ”European culture” (enhet), som ett 
uttryck som inte behöver ytterligare förklaring. Å andra sidan balanseras Kommissionens referens till 
Europa (enhet) med en hänvisning till pluraliteten av medlemsstaternas olika kulturer (mångfald). 
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Användning av kultur i meningen av en europeisk enhet kommer till uttryck i den följande 
textexcerpten: 
  

… the Commission is currently working on guidelines on state aid for culture, the arts and the 
audiovisual sector in which it confirms its favourable approach to aid for television programmes and 
film production, including videos and musical recordings, as long as the aid is shown to be necessary for 
the promotion and/or the preservation of European culture. 
 

(CEC 1996a, s. 19) 
 
I rapporten kan man också läsa om kulturer,  till exempel när det står att ”[t]he Commission believes 
that public service broadcasters have a crucial role to play in the promotion of regional, national and 
European cultures and the flowering of Europe’s audiovisual industry.” (s. 19-20) En variant till 
uttrycken ”kultur” och ”kulturer” som Kommissionen använder i rapporten, är kultur(er): “[t]he 
Union's technological development and research policy as a whole thus has an undeniable cultural 
dimension. It reinforces the position of science and technology in European culture by stimulating 
the expression of European culture(s) in this field” (s. 72). Som vi redan ovan har sett visar denna 
textdel på Kommissionens osäkerhet över vad europeisk kultur som enhet-i-mångfald kan vara. 
Kultur(er) blir den strategiska benämningen (Fairclough [1992] 1993, s. 190ff.) som underlättar 
hanteringen av denna osäkerhet. 
 
Min åsikt är att det är viktigt att understryka Kommissionens användning av uttrycket kulturell 
dimension i rapporten, när man pratar om olika EU-program som inte främst berör det kulturella 
fältet. Begreppet kulturell dimension i sig betraktas inte i djupt, utan presenteras som själklart för 
rapportens läsare: Till orden kulturell dimension anknyter Kommissionen ord som ”undeniable” 
(CEC 1996a, s. 72), ”obvious” (s. 47), ”obviously” (s. 76). Frågan som ska ställas är när en kulturell 
dimension gäller för ett projekt eller ett program på EU-nivå. Några svar kan man få fram i 
rapporten. Ett program (eller projekt) har en kulturell dimension när programmet rör följande 
semantiska områden: 

 
1) kultur som den kulturella sektorn, det vill säga när ekonomiska och sysselsättningsmässiga 

aspekter av kulturområdet berörs (s. 46);  
2) humanistisk eller samhällsvetenskaplig forskning (s. 76);  
3) kulturella institutioner som museer och bibliotek (s. 54); 
4) kultur enligt en estetisk betydelse (s. 50f.);  
5) kultur enligt en antropologisk betydelse, exempelvis i förhållandet till turism och miljö (s. 70f. 

och 66f); 
6) interkulturalitet (s. 50). 

 
Man kan säga att Kommissionen till fullo utnyttjar den semantiska bredden i kulturbegreppet. 
Kulturbegreppet utvidgas här från en estetisk till en antropologisk betydelse, från enhet (europeisk 
finkultur) till mångfald (interkulturalitet), samt från vetenskapligt arbete till fritid. Interkulturalitet är 
en nyare uppfattning om hur det kulturella ska tolkas. 
 
Kommissionen lyfte i sin rapport upp den kulturella dimensionen av EU:s program som inte främst 
är kulturell. Enligt min mening ska man inte underskatta den metaforiska användningen av begreppet 
dimension. Som Vestheim (2012, s. 495) skriver är implicit kulturpolitik ”cultural policies embedded in 
other policy areas”, vilket motsvarar just den typ av implicit kulturpolitik som de icke-kulturella 
programmen framkallar med sin ”kulturella dimension”. I Kommissionens rapport förekommer ofta 
begreppet dimension i relation till kultur (CEC 1996, s. 3 och 32), Europa (s. 49) och interkultur (s. 48). 
Användningen av ordet dimension ska, enligt min mening, tolkas som en (retorisk) 
rationaliseringsstrategi för att kunna relatera till kulturfältets program som inte explicit utgick från 
detta område, enligt punkt 4 av artikel 128: ”[t]he Community shall take cultural aspects into account 
in its action under other provisions of this Treaty.” (European Communities 1992, s. 49) Med andra 
ord påpekade Kommissionen i sin rapport att unionen var mer kulturinriktad än man hade tänkt sig, 
när man vände sig till den kulturella dimensionen i de ”icke-kulturella” programmen.  
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I kommande avsnitt betraktar jag Kommissionens diskurser om kultur i några policydokument som 
berör EU-program av en helt annan typ: Kaleidoscope 2000, Raphael, Ariane samt Mediaprogrammet, 
vilka har legat till grund för unionens Culture Progamme. Till skillnad från EU-program med endast 
kulturell dimension, som jag ovan har betraktat, är dessa fyra andra program (tillsammans med det 
kommande Kulturprogrammet) ett definitivt uttryck för EU:s explicita kulturpolitik.  
 
 
7.2.2 Fullkomligt kulturella EU-program 
 
Precis som Vestheim (2012, s. 495f.) påminner om, är EU-program inte det enda sättet genom vilket 
EU ger ekonomiskt stöd till kulturområdet. Projekt inom kulturområdet kan finansieras genom EU:s 
strukturella fonder som är ekonomiska bidrag i fälten för ekonomisk och social kohesion inom 
unionen (se European Communities 1992, s. 203). Finansiering via strukturella fonder är ytterligare 
ett fall av implicit kulturpolitik i EU. Trots denna parallella finansiering av kulturområdet, är EU-
program om kultur unionens största insatser på det kulturella fältet.  
 
Man kan säga att dessa program konkretiserar kulturpolitikens subsidiaritetsbundna rationalisering. 
EU-program tillåter överstatlig koordination och planering av finansiellt stöd, samtidigt som de är 
frivilliga. De förmedlar EU:s vision och belånar de kulturella aktiviteter som anses ha ett så kallat 
europeiskt mervärde, med andra ord aktiviteter som främjar europeisk integration. Programformeln 
garanterar samtidigt att EU:s kulturpolitik inte blir för dominerande.  En EU-inblandning via 
program distanserar EU och medlemsstaternas egna kulturpolitiska rationaliseringar på nationell nivå. 
Maastrichtfördragets artikel 128 låg till grund för Kommissionens förslag till Kaleidoscope 2000 (CEC 
1995a), Ariane (CEC 1995b), Mediaprogrammet (CEC 1995c), samt Raphael (CEC 1996b).49 
Avståndet mellan EU och den lokala nivån, som subsidiaritetsprincipen ställde krav på, hindrade inte 
Kommissionen från att tydligt markera prioriterade områden inom EU:s kulturpolitik. Dessa 
områden var: kulturella aktiviteter av europeisk relevans (Kaleidoscope 2000), försvar av kulturarv 
(Raphael), bok och läsning (Ariane), samt den audiovisuella sektorn (Media II).  
 
Som man kan se utifrån de teman som kulturella program behandlade, var det främst ett estetiskt 
kulturbegrepp som Kommissionen använde. I överstämmelse med artikel 128 förevisade 
Kommissionens diskurser om dessa program en uppfattning om kultur som en underlättande faktor 
för att uppleva tillhörighet i EU (se CEC 1995a, s. 6; CEC 1995b, s. 7). En gemensam kultur som 
bygger på sin mångfald enar inte längre ett svårdefinierbart Europa. Det är EU som står i centrum nu. 
Europeisk kultur ska inte längre stödja Europakänslan av folken som ännu inte visste att de var 
européer. Efter Maastrichtfördraget skulle en europeisk kulturell dimension komplettera EU-
medborgarskap, trots att det kulturella i unionens kulturella medborgarskap fortfarande var lika oklart 
som självklart, borde man tillägga. 
 
I Kommissionens riktlinjer för Ariane relaterades främjandet av läsning och översättningsarbete till 
EU som ett kunskaps- och informationssamhälle. De kulturella programmen utgick rättligt från 
artikel 128. En annan linje av europeiska interventioner hade istället artikel 130 av EU-fördraget som 
juridiskt utgångspunkt. Denna artikel rörde ”better exploitation of the industrial potential of policies 
of innovation, research and technological development” (European Communities 1992, s. 53). 
Interventioner ur artikel 130 syftade till att bygga ett europeiskt informationssamhälle. Som vi tidigare 
har sett, hade diskursen om ett informationssamhälle redan förekommit i den första fasen av implicit 
kulturpolitik, men uttrycks nu explicit som ”information society” i kulturpolitiska dokument (se CEC 
1996b, s. 2). Inom den kulturpolitiska diskursordningen kombinerades diskursen om kultur enligt en 
estetisk betydelse med diskursen om de nya teknologierna och om ett informationssamhälle. Ett 
exempel på denna kombination var EU-programmet INFO 2000 som behandlade användning av 
multimediainnehåll (CEC 1995d). I den inflytelserika Bangemann-rapporten om EU:s 

                                                 
49 De programmen kombinerades i ramprogrammet Culture 2000 (se European Communities, 2002, s. 103) som 
utvecklades till The EU Culture Programme (2007-2013) (se CEC 2007b). 
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informationssamhälle skrev man att EU behövde utveckla sitt informationssamhälle enligt ett – 
nyliberalt - marknadsorienterat utvecklingsspår för att effektivisera ekonomiska resurser av kulturell 
typ och för att motstå extern konkurrens (Bangemann, Martin et al. / Council of the European Union 
(1994), s. 10-15; se även Sevaes 2003).50 
 
Programmet Ariane som inriktas mot böcker och läsning (CEC 1995b) har en särskild relevans för 
min uppsats när det gäller den allmänna kulturpolitiken, men även ur ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv. Mångfald som kulturpolitiskt tema kommer tydligt fram just i 
samband med detta program.  Kommissionens stöttande av Ariane ansågs vara en komplettering av 
själva Biblioteksprogrammet. Kommission hade år 1989 skapat en handlingsplan om samarbete 
mellan bibliotek i samband med stödplan för ett europeiskt informationssamhälle (Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften 1989). Handlingsplanen låg till grund för Telematics for Libraries 
Programme, vilket startade år 1990 som en del av det tredje ramprogrammet (CEC 1991).51 
Avdelningen inom Kommissionen som ansvarade för Biblioteksprogrammet var Generaldirektoraten 
XIII för telekommunikationer, informationsindustri och förnyelse, istället för Generaldirektoraten X 
som ansvarade över den kulturella sektorn. Kommissionen påpekade att samarbete mellan bibliotek 
även rekommenderades av Europarådet, såväl som av UNESCO (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) och IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions). 
Utöver att framkalla idén om enheten Europa, föreställdes samarbete mellan bibliotek av 
Kommissionen som en självklar aspekt av deras verksamhet (s. 4). Ett av målen med Ariane var: 
 

[s]upporting the initiatives developed by networks of libraries in Europe and professional organizations 
in the field, aimed at pooling experience at European level on the promotion and development of 
European literature and other themes of common interest. This activity complements the schemes 
developed by DG XIII in the field of library automation. 

(CEC 1995b, s. 20)  
 
Betydelsen av beskrivning av riktlinjer för Ariane förklarades som främjande av mångfald genom att 
öka översättningar mellan språk använda inom EU, med en särskild betoning på mindre talade språk. 
Programmet döptes figurativt Ariane efter den mytologiska figur som hjälpte Theseus att komma 
levande ur Kretas labyrint. Kännedom av andra länders litteratur ansågs vara ett sätt att hitta tillbaka 
enhet i den labyrintiska mångfalden av EU. Som jag skrev ovan, går uttrycken om Europa och 
europeisk kultur igenom en radikal omtolkning efter artikel 128 i denna andra kulturpolitiska fas. 
Trots att uttrycken inte försvinner i sig, refererar de till en ekonomisk, politisk och kulturell EU-i-
mångfald, snarare än själva Europa i betydelse av en kontinent med en ursprunglig kulturell enhet. 
Biblioteksprogrammet ansågs spela en viktig roll i själva processen av integration mellan EG:s länder. 
Ett European library area, det vill säga det europeiska nätverket av bibliotek, som programmet hade 
som mål att skapa, fick en tydligt kulturpolitisk omtolkning i sammanhanget av Ariane. 
Biblioteksnätverket var en Arianes-tråd där mångfald inte uteslöt enhet. Kommissionens budskap var 
att mångfalden hos de europeiska biblioteken var en berikande faktor för unionen, med villkoret att 
mångfalden skulle integreras och koordineras genom datoriserade teknologier. 
 
Även i ett policydokument om Raphael, nämndes bibliotek som ett försvar av unionens rika kulturarv. 
I överstämmelse med den multikulturella och teknologiinriktade kulturpolitiken i denna andra fas, 
uppmuntrades bibliotek att förbereda multispråkliga och multimediala presentationer och 
utställningar (CEC 1996c, s. 28). Inom ramen för Culture 2000 som följde Ariane, Kaleidoscope 2000 och 
Raphael, blev Jyväskyläs folkbibliotek (Finland) ledarorganisation för projektet Baltic Ring år 2003-
2004.  Ett av projektets mål var att främja användningen av nya digitala teknologier för att sprida 
mindre läst litteratur från nordiska delar av EU (CEC 2007b, s. 10; CEC 2008). 
 
Även diskursen om EU:s yngre medborgare får ett mångfaldsperspektiv när de sätts i relation till 
diskursen om social inkludering. I ett policydokument om Kaleidoscope 2000 skriver Kommissionen att: 
                                                 
50 Detta stämmer överens med Hassans (2008) historiska analys om förhållandet mellan nyliberalism och 
informationssamhällespolicy i USA.  
51 För omfattande analyser om Biblioteksprogrammet se Dierickx 1992 och Hagerlind 1995.  
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“it is also important to encourage all citizens, especially young people – and more particularly those in 
less-favoured circumstances, especially those who live in outlying regions and rural parts of the Union 
- to become more involved in culture so as to promote greater mutual respect and knowledge” (CEC 
1995a, s. 6). Man läser här om ”respect” som var Maastrichtfördragets nyckelord i sammanhanget av 
social kohesion, tillsammans med solidaritet, som jag tidigare skrev. Att investera i ungdomar hade 
enligt Kommissionen betydelse av ”the fight against racism and xenophobia” (CEC 1994b, s. 7), 
vilket är risken med olika sammanlevande kulturer inom enheten EU. Om kultur är den viktigaste 
aspekten av Europa före de geografiska, politiska, ekonomiska och sociala aspekterna, som 
Kommissionen skriver, är ”critical assessment” (CEC 1995a, s. 5) av kulturella värderingar – ett 
uttryck som enligt min åsikt visar en mer pluralistisk inställning till kulturell identitet, vilket betecknar 
denna andra kulturpolitiska fas som öppnades i Maastricht.  
 
Vad som inte ses som en motsägelse är att en diskurs om öppenhet mot ”den andra” samtidigt 
kombineras med Europeiska unionens formuleringar om en gemensam europeisk kulturell identitet. 
Kulturellt medborgarskap verkade vara en komplettering till ett politiskt medborgarskap som inte gick 
att undvika.  
 
 
7.2.3 EU:s kulturella offentlighet och informationsspridning 
 
EU:s kulturella program kan tolkas som statens försök till att kolonisera den kulturella offentligheten, 
om man ser programmen som verktyg för att skapa en dialogsfär mellan den Europeiska unionen och 
aktörer inom kulturområdet, med syftet av att göra EU meningsfullt för medborgarna. 
Offentlighetssfärer inom konstvärlden försökte Europeiska unionen överta. Dess kulturella program 
uttrycker en mjuk styrningsform enligt vilken aktörer inom kulturområdet måste producera kulturella 
slutprodukter av en ”European dimension” för att erhålla ekonomiskt stöd från unionen (CEC 1995a, 
s. 5). Den kulturella offentligheten är McGuigans (2004, s. 134) benämning av den sociokulturella 
sfären där man skapar, socialiserar och opponerar meningar genom användning av fin- och 
populärkultur som uttryck. EU försöker förknippas med kulturella offentligheter i syfte att förstärka 
ett europeiskt kulturellt medborgarskap. Detta fungerade som en vidare förstärkning av EU:s politiska 
medborgarskap. Unionens försök till att kolonisera den kulturella offentligheten ska förstås i 
förhållande till Kommissionens mer allmänna försök att bygga en EU-offentlighet genom en 
systematisk förmedling av information om EU.  Ett exempel där informationsutbyte mellan aktörer 
inom det kulturella fältet uppmuntras av EU, är följande textdel ur ett policydokument om Ariane: 

 
[g]rants for the translation of reference works are intended to facilitate the exchange of information and 
pooling of experience, thereby fostering cooperation between Member States in the areas referred to in 
Article 128 of the Treaty establishing the European Community, and in particular the areas to which the 
Community has accorded priority in its cultural policy. 
 

(CEC 1995b, s. 17) 
   
Skapandet av ett informationsnätverk inom kulturområdet genom informationsutbyte är enligt min 
åsikt en aspekt av EU:s strävan efter att diskursivt kolonisera dialogsfären av den kulturella 
offentligheten. Den dialogsfären reducerades till en typ av monolog om en europeiserad kulturell 
identitet som i tidigare policydokument om den kulturella sektorn. För att historiskt bättre förstå 
Kommissionens diskurs om informationsutbyte mellan aktörer inom kulturområdet, måste man 
vända sig till utvecklingen av EU:s informationsspridningspolicy, och till en särskild institution, 
bibliotek, som befann sig i en korsning mellan två policyspår av rationalisering på EU-nivå: 
kulturpolitik och informationsförmedling.  
 
Som även Adonnino-rapporten hade betonat, påpekar Kommissionen i sitt dokument Public Sector 
Information att EU behövde vara något betydelsefullt för sina medborgare. Unionen skulle annars 
endast ha varit ett tomt ord och EU-medborgare skulle ha levt sina liv utan att i praktiken dra nytta av 
sina rättigheter (1999, s. 3-4). Kommissionen skrev: 



 42 

 
[a] Citizens’ Europe [fetstil i den ursprugliga texten] will only come about if citizens are to participate 
effectively in the building of the European Union. Such participation implies that they are well informed 
on issues related to the functioning of the EU and its activities. Access to information at both European 
and national level can greatly facilitate this. 
 

(CEC 1999, s. 3) 
 

Kommissionen ansåg att bibliotek skulle kunna synliggöra och göra EU:s institutioner meningsfulla. 
Biblioteken var också viktiga aktörer inom nätverket European Documentation Centres (EDCs) vars 
huvudsyfte var att sprida kunskap om EG (CEC 2001). EDC-direktören och B&I-vetaren Ian 
Thomson (1990, s. 109) har särskilt betonat folkbibliotekens roll inom detta nätverk.52 Enligt honom 
hade Kommissionens inkludering av folkbibliotek i EDCs-nätverket år 1963 visat en större öppenhet 
mot den allmänna publiken än tidigare (se även Emery 2008). 
 
En process av öppning mot allmänheten var grundsteget mot en kritisk debatt om EU och EU-frågor 
som en EU-offentlighet skulle ha kunnat lyfta fram. I denna process markerade Amsterdamfördraget 
år 1997 ett steg mot informationsspridning om unionen. Denna version av EU-fördraget, med sin 
artikel 191a, etablerade en rättsligt, öppen informationspolitik enligt vilket Europaparlamentets, 
Rådets och Kommissionens officiella dokument skulle ha varit tillängliga för unionens medborgare 
(CEC 1999, s. 4; European Union 1997, s. 46).53 En kulturell institution – bibliotek – inräknades 
bland de organisationer som hade som uppgift att hjälpa medborgare i att vara medvetna om deras 
rättigheter, EU-frågor och EU:s lagar. Idén om A People’s Europe som stod bakom Adonnino-
rapporten var inte längre attraktiv. EU föredrar - åtminstone efter Amsterdamfördraget - informerade 
medborgare framför ett symboliskt enat folk. Om man betraktar de informerade medborgarna som 
en potentiell EU-offentlighet, kan man säga att bibliotek tillhör de institutioner som främjar den 
demokratiska utvecklingen av en EU-offentlighet enligt Habermas’ uppfattning om demokrati 
grundad på en öppen debatt. Mellan år 1998 och 2002 finansierades projektet EUROPUB (The 
European public space observatory) (CEC 2007c), genom vilket allmänna inställningar mot EU undersöktes 
statistiskt. Något som är värt att poängtera är att uppmuntrandet av informationsutbytet mellan 
aktörer inom kulturområdet historiskt är parallellt (och nära inom EU:s diskursordning) med 
informationsspridningspolicyn som formulerades för att underlätta utformning av en europeisk 
offentlighet. Diskurser om kulturella nätverk i den andra fasen av EU:s kulturpolitik ligger nära 
unionens informationssamhällespolicy (som jag tidigare skrev om idén om en ”europeisk kulturell 
dagbok”), såväl som informationsspridningspolicy. Medan den första diskursiva närheten har 
poängterats av Littoz-Monnet (2006), har den andra inte fått den uppmärksamhet inom 
Europaforskning som den, enligt min mening, förtjänar.      
 
När Kommissionen organiserade en utvärdering om Kaleidoscope, Ariane, Raphael, var ändå 
utvärderingen negativ för vad som specifikt gäller spridning av information om programmen hos 
aktörerna inom det kulturella fältet. Konsulter som granskade programmen hade också upptäckt att 
konstnärer som hade deltagit i programmet hade upplevt att kvalitet hos deras verk inte hade erkänts 
av EU. Med andra ord var även dialogen mellan EU och konstnärer bristfällig och visade att mycket 
mer behövdes göra för att skapa en kulturell offentlighet i dialog med unionen (CEC 2004, s. 12). 
Konsulterna ansåg även att bristen på information inte bara motverkade programmens syfte (”help to 
improve Europe's image with the general public”), utan också var ett hinder för programmens 
sidoeffekter (”promoting public access to culture”).   
 
 
 
 

                                                 
52 Europeiska dokumentationscentrerna riktade sig mot båda akademiker och den allmänna publiken (CEC 2001, s. 
30).  
53 Man ska lägga till att denna, mer öppna informationspolitik inte endast gällde medborgare, utan även alla naturliga 
och juridiska personer som bodde (eller som hade sitt kontor) inom EU:s gränser.    
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7.2.4 Sammansatt bild av den andra fasen  
  
Diskursen om politiskt medborgarskap enligt Maastrichtfördraget och den om den informerade medborgaren 
enligt Amsterdamfördraget, påverkar den kulturpolitiska diskursordningen under denna historiska 
tidsperiod. Huvudsyftet med EU:s inblandning är inte längre en juridisk homogenisering av den 
kulturella sektorn som socioekonomisk entitet. Tidigare förslag gällande statens kolonisering av 
offentlighetssfärer (som i Adonnino-rapporten) blir allt mer aktuella efter Maastrichtfördragets nyhet 
om medborgarskap inom EU. Den explicita kulturpolitiken, såsom rationalisering, stödjer unionens 
kulturella medborgarskap, vilket är ett identitetsmässigt komplement till dess politiska 
medborgarskap. Inom de ännu teoretiskt odefinierade ramarna för ett europeiskt kulturellt 
medborgarskap spelar information om EU en viktigare roll nu. Unionens medborgare ska känna till 
EU:s lagar, roll, historia, och kulturer, vilket sätter kulturpolitik i relation till 
informationsspridningspolicy. I tabellen nedan sammanfattas de typer av argument för explicit 
kulturpolitik som främst karakteriserar denna andra fas. 

 
Tab. 2 - Den andra fasen (år 1992-2006) 
Typer av Argument                                                                                Typer av Instrumentalitet                                                                   
 
Medborgarskap politisk och demokratisk 

instrumentalitet  
”Blomning” av medlemsstaters kulturer enligt ett estetiskt 
kulturbegrepp  

estetisk instrumentalitet 

Solidaritet och regional kohesion social och ekonomisk 
instrumentalitet  

Utveckling av ett EU-informationssamhälle social och ekonomisk 
instrumentalitet 

Försvar av mångfald  politisk och demokratisk 
instrumentalitet 

Försvar av den europeiska audiovisuella markanden ekonomisk instrumentalitet 
Informationsbyte mellan olika aktörer inom det kulturella fältet estetisk och ekonomisk 

instrumentalitet 
 

 
7.3 Den tredje fasen: senare kulturpolitik (år 2007- ) 
 
Efter valet till Europaparlamentet år 2004 installeras Kommissionen ledd av José Manuel Durrão 
Barroso.54 Denna nya Kommission ger kulturområdet en betydelse som går bortom EU:s 
kulturpolitik som hittills etablerats av artikel 128. Kommissionen skapar en kulturpolitisk agenda för 
EU, vilket innebär en omorganisering av den kulturpolitiska diskursordningen enligt de drag som 
diskuteras nedan.  
 
 
7.3.1 Kultur: ekonomisk resurs eller allmännytta?  
 
År 2007 författade Kommissionen meddelandet On a European agenda for culture in a globalizing world 
(CEC 2007a). Meddelandet rörde inte främst den kulturella sektorn eller utformningen av EU:s 
kulturella offentlighet. Huvudfrågan i detta policydokument var inte hur EU kunde bidra till 
blomningen av en europeisk kultur som består av medlemsstaternas kulturer. En ny diskursiv fas 
öppnades. Inom kulturpolitikens diskursordning ändrades perspektivet i diskursernas utformning och 
betoning lades i denna historiska tidsperiod på ett utifrånperspektiv, nämligen europeisk kultur i 
kontexten av världen. Huvudfrågorna var nu hur EU positionerade sig kulturellt i ett internationellt 
sammanhang, och hur EU kunde vara ekonomiskt och politiskt framgångsrik i en sådan kontext. I 
                                                 
54 Partido Social Demokrata.  
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detta meddelande presenterades retoriken återigen om EU:s enhet genom en referens till begreppet 
Europa. Kommissionen skrev att:   
 

[k]ulturverksamhet och efterfrågan på kulturprodukter sprider sig och möjligheterna att få tillgång till 
kultur är större än någonsin tack vare nya kommunikationsverktyg. Samtidigt har globaliseringen fört 
med sig exponering för mer olikartade kulturer från hela världen. Detta har ökat vår nyfikenhet och 
förmåga till utbyte med andra kulturer för att på så sätt ta del av dem, och bidragit till mångfalden i våra 
samhällen. Emellertid har detta också ökat känslan av osäkerhet om identitet och väckt frågor om 
Europas identitet och dess förmåga att se till att de interkulturella samhällen det utgörs av också har god 
sammanhållning. Världsomfattande kulturell mångfald och dialog mellan kulturerna har blivit stora 
utmaningar för en global ordning som bygger på fred, ömsesidig förståelse och respekt för gemensamma 
värderingar som skydd för och främjande av mänskliga rättigheter och skydd för språk. … Europas 
kulturella rikedom och mångfald är nära kopplad till dess roll och inflytande i världen. 
 

(EU-kommissionen 2007, s. 2-3) 
 
Den europeiska kulturella identiteten presenterades i detta dokument som viktig för internationella 
relationer. Den utrikespolitiska diskursen om en europeisk identitet gentemot resten av världen kom 
tillbaka efter Declaration on European Identity år 1973. I meddelandet från år 2007 hittar man referenser 
till de utmaningar som globaliseringen gav Europa i en kontext där kulturella värderingar hade blivit 
allt viktigare på den politiska scenen efter 9/11-attackerna och USA:s krig mot internationell 
terrorism och dess allierade. Sociologen Manuell Castells ([1997] 2010b, s. 352) har helt korrekt 
påpekat att EU:s kulturella gemensamma identitet sattes på prov av krigen mot Saddam Hussein, när 
europeisk mångfald kom till uttryck i polariseringen mellan ett USA-vänligt ”New Europe”, och ett 
USA-fientligt ”Old Europe” med Frankrike i ledningen som opponerade sig mot den amerikanska 
visionen av den globala ordningen av staternas internationella relationer. 
 
Utöver en tolkning av Kommissionens uttryck om Europas ”inflytande i världen” utifrån ett 
utrikespolitiskt perspektiv, behöver uttrycket även interpreteras utifrån ett ekonomiskt (och 
identitetsmässigt) perspektiv. Statsvetaren Benjamin Barber ([1995] 2003, s. 24) har skildrat de 
nationella staternas protektionistiska tendenser gentemot en globaliserad ”McWorld” karaktäriserad 
av en nyliberalt avreglerad ekonomi.55 Enligt honom är den typ av nationalstatlig protektionism en 
annan sida av globaliseringen. Om man tänker på Barbers skildring av kampen mot ”McWorld” kan 
man säga att Kommissionens referens till Europabegreppet i meddelandet nog har ett defensivt syfte 
mot internationaliseringens faror (se referensen till mångfald som utmaning ovan). En sådan 
användning av Europadiskursen hade tidigare funnits inom historien av unionens kulturpolitik, 
särskilt beträffande det audiovisuella området och övermakten hos Hollywoods globala företag inom 
detta. Diskursen om massmediers marknad är, förresten, fortfarande levande i detta sista meddelande 
(s. 5f.). 
 
En aspekt av Kommissionens policydokument är den mest avgörande utifrån ett argument- och 
diskursperspektiv: Det hela kulturpolitiska paradigmet av enhet-i-mångfald blir omtolkat utifrån 
ekonomiska ramar. Det är inte bara Europa och det europeiska som är en avgörande ekonomisk 
resurs som i fallet med det audiovisuella fältet, utan även unionens mångfald. I meddelandet läser 
man: 
 

[e]ftersom vi lever i alltmer mångkulturella samhällen behöver vi främja den interkulturella dialogen och 
interkulturella färdigheter. De är också väsentliga i en global ekonomi med tanke på att konstnärer och 
yrkesverksamma inom kultur bör bli mer anställbara, anpassbara och rörliga, samt med hänsyn till 
rörligheten för konstverk. Eftersom medborgarna är bland dem som har störst glädje av den kulturella 
mångfald som utvecklas behöver deras tillgång till kultur och kulturella verk underlättas. 
 

(EU-kommissionen 2007, s. 8) 
                                                 
55 Barber ([1995] 2003, s. 25) skriver att det dock har blivit allt svårare att bestämma huruvida produkter är nationella 
eller inte under globaliseringstidens uppdrag, på grund av att en stor del av produktion ofta äger rum i 
utvecklingsländer.   
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Den interkulturella dialogen är inte bara nödvändig för att lyfta fram den integrerande aspekten av 
EU och dess demokratidiskurs (som tidigare i Single European Act). Frågan är inte längre om solidaritet 
(inom en enhet) och respekt (för mångfald), utan om anställningsbarhet och anpassning till den 
globala marknaden. Nielsen (2007, s. 100ff.) har (i ett danskt sammanhang) särskilt studerat hur 
diskursen om mångfald har subsumerats under marknadsdiskursen. I meddelandet är mångfald ”en 
ekonomisk resurs som kan inverka direkt på den socioekonomiska utvecklingen” på regional och 
lokal nivå (s. 10). Den klassiska välfärdstatliga kulturpolitiska diskursen av folkhemmet hade, enligt 
Nielsen, opponerats av sociala och politiska rörelser som hade kämpat för att försvara de olika 
gruppernas intresse (enligt kön, sexuell orientering, etnicitet, social klass) ända sedan mitten av 70-
talet. Enligt Nielsen hade den kulturpolitiska forskningen (särskilt den engelskspråkiga) inte tagit 
hänsyn till att nyare kulturella uttryck av mångfald progressivt blivit ekonomiska vinster för en 
specialiserad kulturell marknad. Denna marknad riktades mot att tillfredsställa denna mångfald som 
kunder. Två år efter Nielsens anklagelse, och ur den specifikt engelskspråkiga kulturpolitiska 
forskningen, kom McGuigans Cool Capitalism (2009a) ut. Boken är en omfattande studie om 
marknadsanpassningen till mångfald, men även om hur dessa mångfaldiga kulturella uttryck har 
bidragit (ofta motvilligt) till det kapitalistiska ekonomiska systemet, genom att förbättra bilden av 
kapitalism i folkets ögon, så att systemet har kunnat presentera sig som lockande för så många kunder 
som möjligt. Kommissionens referens till mångfald i detta sista meddelande ska, enligt min mening, 
förstås inom kontexten av den större bilden av både: 
 
(a) marknadsanpassningen till kulturell pluralism för större vinstmöjligheter; 
 
(b) kosmetisk självbearbetning av en ”cool” kapitalism som dynamisk, flexibel, revolutionär, och på så 
sätt potentiellt lockande för flera olika kulturer (i en antropologisk mening). 
 
Unionens kulturpolitiska agenda riktades i sin senaste fas mot att behålla den retoriska och 
ideologiska sidan av EU:s kulturpolitik (både som enhet och mångfald), men genom dess radikala 
omtolkning genom den ekonomiska inriktningen. Textutdraget ovan kan jämföras med det som 
Miller (1998, s. 94) har skrivit om relationerna mellan stat, ekonomi och mångfald i samtida 
kulturpolitik i USA och Australien: ”[p]ublic policy today is driven by the desire of the state to make 
markets, arenas where it excludes itself and encourages new entrants to industry to stimulate 
competition—a desire for diversity.” Miller finner det ironiskt att den kapitalistiska ekonomiseringen 
av mångfald kombinerar två motsatta diskurser om de sociala aktörerna: först en som syftar på de 
olika facetterna av konsumenttyper, och en annan diskurs som syftar på ”an understanding founded 
on sexless, stateless, colorless, ageless, classless, and irreligious actants or spectators” enligt vilken 
mångfald blir ”reunited in the sovereign consumer” (s. 95).   
 
Betoningen på de ekonomiska aspekterna av kultur i den senaste kulturpolitiken inom EU har 
uppmärksammats av flera personer (vilket avsnittet om tidigare forskning i denna uppsats visar). 
Samtidigt som man kan prata om en ekonomisk omtolkning av retoriken om enhet-i-mångfald, är det, 
enligt min åsikt, också viktigt att påpeka en annan aspekt av EU:s senaste kulturpolitik: dess 
demokratiska sida, vilket forskning inte har betonat särskilt mycket. Den nya versionen av Fördraget om 
Europeiska unionen enligt artikel 8 i Lissabonfördraget (undertecknad år 2007) prioriterade att EU-
institutioner skulle befinna sig närmare EU:s medborgare och det civila samhället. En institution som 
medborgare röstade för, EU-parlamentet, fick också en starkare roll (European Union 2007, s. 14-16). 
I meddelandet påpekar Kommissionen vikten av att garantera tillgång till kultur som ”resurs av egen 
rätt” (EU-kommissionen 2007, s. 10). Kommissionen hänvisar till diskussionen om den klassiska 
skillnaden mellan ett estetiskt och ett antropologiskt kulturbegrepp, men fördjupar sig inte i detta. Ett 
antropologiskt kulturbegrepp verkar föredras före ett estetiskt. Kultur i antropologisk mening anses 
ha ”en grundläggande roll i mänsklig utveckling” (s. 4). Detta är överraskande om man tänker på 
EU:s kulturella program och dess inriktning på kultur i estetisk mening. Å andra sidan är det inte 
första gången som det antropologiska kulturbegreppet aktualiseras i EU:s kulturpolitik. Det 
antropologiska kulturbegreppet har blivit mer intressant i On a European agenda for culture. Nu blir EU:s 
uppdrag att vara ”en förebild av en ’mjuk makt’ som grundar sig på normer och värderingar som 
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mänsklig värdighet, solidaritet, tolerans, yttrandefrihet, respekt för mångfalden och interkulturell 
dialog” (s. 3). Kommissionen visar en attityd till kultur i kulturpolitik som i botten är pragmatisk. I 
meddelandet kan man se en uppfattning om kultur som är grundad på ”utarbetandet av strategier 
både inom EU och med tredjeländer” (s. 4). Dessa strategier är dem som EU stödjer i denna 
historiska tidsperiod, bortom de olika uppfattningarna – estetiska och antropologiska – om vad kultur 
är för något. 
 
Dikotomin som skapar en spänning i meddelandet är inte mellan en estetisk och en antropologisk 
betydelse av kulturbegreppet, utan den mellan kultur som ekonomisk resurs och som allmännytta. 
Det demokratiska spåret av Kommissionens kulturpolitiska diskurs som hade karakteriserat den andra 
fasen med betoning på mångfald, blir synlig även i sammanhanget av denna senaste kulturpolitiska 
agenda med globaliseringen i fokus. I meddelandet utgår Kommissionen från artikel 128 när de 
informerar om att ett program om aktivt medborgarskap (”Ett Europa för medborgarna”) utgått, och 
att detta program stod nära de program som behandlar interkulturell dialog och livslångt lärande (s. 
5). I detta ser man den diskursiva närheten mellan den interkulturella diskursen och den demokratiska 
diskursen om kultur, som kommer ifrån en grundläggande gemensam premiss (vilket vi redan har sett 
i kulturpolitikens andra fas). Premissen är att EU behöver vara betydelsefull i medborgarnas allt mer 
mångfacetterade livsvärldar, om EU-medborgarna ska vara delaktiga i unionens politiska processer.    
 
Jämfört med den interkulturella diskursen, den demokratiska diskursen, den utrikespolitiska diskursen, väger den 
marknadsorienterade diskursen ändå tyngre i den senaste versionen av kulturpolitikens diskursordning. 
Utifrån offentlighetsteorin ska det marknadsorienterade spåret och det demokratiska spåret ses som 
antinomiska, där antinomin består i polariseringen av ett demokratiskt (gratis och för alla) och 
kommersiellt (begränsad efter betalning) tillgång till kultur. Följande textutdrag sammanfattar 
mängden av kulturpolitiska argument som Kommissionen placerar på sin agenda: 
 

Europas kulturrikedom som bygger på dess mångfald är också numera i allt högre grad en viktig tillgång i en 
immateriell och kunskapsbaserad värld. Den europeiska kultursektorn utgör redan en mycket dynamisk 
drivkraft för ekonomisk verksamhet och sysselsättning i hela EU. Kulturverksamhet hjälper också till att 
främja ett samhälle för alla och bidrar till att förebygga och minska fattigdom och socialt utanförskap. 
 

(EU-kommissionen 2007, s. 3, min kursiv) 
 
Här hittar man en klassisk retorisk referens till Europabegreppet. Europa underordnar andra viktiga 
begrepp: EU som enhet-i-mångfald, kultur som ekonomisk resurs och kultur som en underlättande 
faktor för social inkludering. Om man läser meddelandet utifrån offentlighetsperspektiv ser man att 
dokumentet inte ger en reell hänvisning till EU-offentlighet, eftersom demokratiaspekten är 
underordnad marknadsaspekten. Man skulle kunna säga att Kommissionens meddelande stödjer 
marknadens, snarare än statens, kolonisering av EU-offentligheten. Om man tänker på Habermas’ 
teori om rationalisering, skulle man kunna säga att systemet stat få en sekundär roll nu i jämförelse 
med det andra systemet, marknad, vad gäller Europas kulturella liv. Statens försök till att kolonisera 
EU-offentligheten är något som karakteriserar den andra fasen av kulturpolitik, som jag tidigare skrev. 
I denna sista fas ser man ett väsentligt skifte i kulturpolitisk rationalisering från en kulturpolitisk 
modell – den traditionella välfärdsstaten som mecenat – till en annan – staten som ”underlättare” och 
som bara minimalt stödjer det kulturellt fältet (Frenander 2010, s. 2).  Den första modellen, unionen 
som en mecenat - dock bunden av subsidiaritetsprincipen - är tydlig i artikel 128, enligt vilken EU har 
som uppdrag att på armlängds avstånd, via EU-program och de strukturella fonderna stödja 
kulturområdet, genom att belåna vinnande kulturella projekt av en europeisk dimension. Den nya 
agendan riktar den kulturpolitiska rationaliseringen mot den (typiskt amerikanska) modellen med 
staten som underlättare, enligt vilken statsmakten endast skapar minimala förutsättningar för att 
gynna det kulturella fältet (exempelvis genom skattereducering för sponsring). I 
underlättningsmodellen, vilken unionens senaste kulturpolitiska agenda föredrar, måste kulturområdet 
definitivt regleras enligt sina inre ekonomiska krafter för att blomma av sig själv. 
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7.3.2 Entreprenörskap och kreativitet 
 
Trots en uttalad referens till kulturens egenvärde (kultur som ”central för människans utveckling och 
civilisation”, s. 2), är evidensbaserade bedömningsgrunder huvudkriterier för stödjandet av Europas 
kulturrikedom och dess mångfald (EU-kommissionen 2007, s. 14). Kommissionen kommer att 
”uppmuntra arbete i nätverk”, det vill säga att ge ekonomiskt stöd genom sina program ”för de 
aktörer som medverkar i konsekvensbedömningen och utvärderingen av kulturpolitiken på europeisk, 
nationell, regional eller lokal nivå” (s. 13).  
 
Den inkluderande demokratiaspekten av europeisk kultur blandas i denna fas med den ekonomiska 
framgången av de olika kulturella aktiviteterna. Kommissionen tolkar kulturbegreppet utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv, vilket historiskt stämmer överens med den så kallade Lissabonstrategin 
(European Communities 2004). Denna planläggning för unionens ekonomiska tillväxt var en 
rationaliseringsstrategi som grundades på begreppet entreprenörskap (s. 27-30) och som hade som sitt 
syfte att göra EU till ett vinnande kunskapssamhälle. Entreprenörskap är också ett centralt begrepp 
inom McGuigans (2009a, s. 140ff.) skildring av den nyliberala enterprise culture, centrerad på 
kundfiguren och på det systematiska kommersiella utnyttjandet av vinstmöjligheter. Unionens strategi 
för ökat entreprenörskap blev formellt legitimerad av själva Lissabonfördraget (European Union 
2007, s. 259).”Entrepreneurship is thus a vocation of fundamental importance, but Europe is not 
‘entrepreneur-minded’ enough”, skrev Lissabonstrategins High Level Group. (European Communities 
2004, s. 28). Kulturområdet uppfattas enligt denna rationaliseringsstrategi som en arena där 
gammaldags eller – bättre – nygammal retorik om ett kulturellt enat Europa lever tillsammans med en 
ny postfordistisk retorik som handlar om entreprenöriellt bruk av ”intellectual capital” (s. 8). Enligt 
en postfordistik uppfattning om arbetskraft, är mänskliga resurser allt mer viktiga tillgångar. 
Lissabonstrategins hänvisning till begreppet intellektuellt kapital är ett uttryck för postindustriella 
uppfattningar om kunskapsmässigt kapital inbäddat i de mänskliga resurserna, vilka allt mer anses 
centralt för ekonomisk framgång i ett informationssamhälle (se Doust 2010 om kognitivt kapital). 
Som jag har påpekat angående Bangemann-rapporten, ska den postfordistiska uppfattningen om 
intellektuellt kapital förstås i relation till nyliberalism som ekonomisk teori och ideologi, vilken är allt 
mer framgångsrik på EU-nivå. Inom B&I-forskning har nyliberalismens framgångar redan 
poängterats, dock utifrån ett nordamerikanskt sammanhang (se Stevenson 2011; Birdsall 2010). Ett 
entreprenöriellt tänkande ska kunna tillfredsställa konsumtionsönskemål hos en ”European public” 
(CEC 1995a, s. 6). I denna senaste kulturpolitiska fas innebär en europeisk publik kunder som söker 
efter sin egen nytta, snarare än en EU-offentlighet. 
 
Diskurser om historiskt entreprenörskap relateras i detta sammanhang till diskursen om kreativitet, 
som utgår från samma nyliberala vokabulär, vilket även Littoz-Monnett (2006) effektivt har påpekat. 
Kommissionen skriver att: 

 
[d]et finns en stark koppling mellan främjandet av kultur och kreativitet och EU:s lagstiftning inom 
upphovsrätt och närstående rättigheter. Denna lagstiftning skyddar författarnas, producenternas och 
konstnärernas rättigheter så att de får en skälig inkomst för sina verk, samtidigt som det är möjligt att 
sprida skyddade verk och fonogram och därmed främja medborgarnas tillgång till Europas rika och 
mångfasetterade kulturarv. 
 

(EU-kommissionen 2007, s. 5)   
  

Kommissionens argument är här att (a) europeisk upphovsrättslagstiftning skapar möjligheter för att 
aktörer inom de kulturindustrierna ska få sin lön och (b) att upphovsrättsskydd främjar medborgarnas 
tillgång till Europas kulturarv.  I den andra delen av argumentet förekommer en implicit referens till 
fair use. Med detta juridiska begrepp i betydelsen rättvis användning anses det tillåtet att sprida skyddat 
material under särskilda omständigheter (exempelvis på ett bibliotek) och i särskilda syften (utbildning 
och folkupplysning) (Lessing 2004, s. 141-143). Trots Kommissionens uttalade skydd av privata 
intressen, folkupplysning och främjande av Europas kulturella rikedom (enhet) samt dess många 
fasetter (mångfald), har dessa olika aspekter av policyn inte blivit lika representerade i unionens 
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kulturpolitiska agenda. Nyliberalismens påverkan på upphovsrättspolicy inom EU kan lättare visas 
om man historiskt jämför Kommissionens position vad gäller skydd av förlagsrättigheter gentemot 
biblioteks icke-vinstdrivande uppdrag. 
 
Europeiska rådet, med sitt direktiv om Harmonizing the Term of Protection of Copyright and Certain Related 
Rights, hade år 1993 bestämt att tidsperioden som skulle gälla upphovsrättsskydd i medlemsstaterna 
skulle vara tidsperioden av upphovsmannens liv plus sjuttio år efter dennes död.56 I sitt förslag till 
Europaparlamentet och Europeiska rådet om upphovsrättslagstiftning år 1997, betraktar 
Kommissionen (1998, s. 12) explicit bibliotek. Kommissionens förslag var att icke-vinstdrivande 
institutioner som bibliotek skulle ha kunnat undantas från upphovsmansavgifter, men att detta inte 
skulle gälla online-leverans av verk skyddade enligt upphovsrättslagstiftning (European Communities 
1998, s. 237). EU:s upphovsrättslagstiftning skyddade på ett säkrare sätt författares och förlags 
intressen, medan bibliotekens intresse (det vill säga undantag för upphovsrättsskydd för 
folkupplysningsskäl) eventuellt skulle skyddas på medlemsstatsnivå (CEC 1998, s. 17; European 
Communities 2001, s. 13; Vitiello 2000, s. 25-26). I denna EU-harmonisering befinner sig bibliotek på 
den motsatta sidan än författare och förlag. Enligt Littoz-Monnet (2006, s. 448ff.) berodde den sjuttio 
år långa perioden på upphovsmännens organisationers lobbyarbete, i kombination med något som 
forskaren kallar för en farlig ”image” av informationssamhället inom EU:s kulturpolitiska agenda för 
upphovsrätt; de digitala miljöerna uppfattades som farliga utifrån ett upphovsrättsperspektiv, och 
därför i behov av en hårdare reglering (s. 440; se även § 7.1.1 och § 7.1.3 i denna uppsats om 
Kommissionens misstänksamma attityd mot reproduceringsteknologier respektive svårigheter hos en 
europeisk publiceringspolicy).  
 
Juridikprofessorn Lawrence Lessig (2004, s. 113) har argumenterat för att bibliotek har en avgörande 
roll i att skapa ett andra liv för ett verk. Med begrepp ”andra liv” menar Lessing det liv som ett verk 
har efter att dess kommersiella liv är slut, när det inte längre går att köpa verkets kopior, förutom 
kanske från antikvariat.57 Även när kopior av ett verk inte kan köpas via kommersiella kanaler 
(eventuellt även från antikvariat) kan verket fortfarande bidra till den allmänna 
kulturbildningsprocessen, i form av kopior som kan lånas från bibliotek. Inom B&I-fältet har Patrick 
Wilson (1977, s. 125) betonat vikten av verkens andra icke-kommersiella liv för byggande av en 
allmän tillgänglig kunskapsbas (knowledge stock) som ska motverka det som Wilson har kallat för 
kostsam okunnighet (costly ignorance). 
 
Trots att Lessig inte explicit har hänvisat till Habermas’ offentlighetsteori, stämmer Lessings idé om 
bibliotek som miljö för verkens andra liv överens med Habermas’ analys om utveckling av en kritisk 
offentlighet ur den litterära sfären. Enligt Habermas var den allmänna diskussionen om litterära och 
politiska verk det som förvandlade böcker från kommersiella varor till kultur. Offentliga bibliotek 
med sina läsesalar var för Habermas ([1962] 2003a, s. 56) en av de institutioner (som bokklubbar, 
läsecirkel, kaffehus) som underlättade verkens ontologiska omvandling från ekonomi (i den 
ekonomiska sfären) till kultur (i offentlighetssfären). Ett sätt att argumentera utifrån ett 
offentlighetscentrerat biblioteksperspektiv är följande: Enligt en marknadsinriktad uppfattning av 
böcker betraktar man böcker som kommersiella varor (som prioriteras före uppfattningen om böcker 
som offentlig kultur att gratis låna), vilket försvagar det demokratiska deltagandet i den kritiska 
debatten.58 Det bör inte förglömmas att individer kan vara egennyttasökande konsumenter om de har 
råd att vara sådana. Ett grundvillkor för en offentlighet är att alla potentiellt ska kunna delta i den 

                                                 
56 För anonyma verk eller verk författade med pseudonym var tidsperioden 70 år efter att ett verk hade publicerats 
(European Communities 1998, s. 237).  Sjuttio år var också tidsperioden som motsvarade den längsta för 
upphovsrättsskydd mellan EU:s medlemsstater och som alla skulle kunna acceptera (se Littoz-Monnet 2006, s. 445). 
Se även CEC 1992.  
57 Lessig (2004, s. 113) refererar även till antikvariat i sitt argument om verkens andra liv. Man kan säga att biblioteks 
icke-vinstdrivande dimension utmanar det kommersiella syftet som även antikvariat följer.  
58 Jag uppfattar här kultur enligt både en estetiskt och en antropologisk tolkning, vilket motsvarar variationen av 
böcker som exempelvis folkbibliotek gratis kan tillgängliggöra (från klassisk konst, till populär kultur och till böcker 
om olika livsaspekter). Mitt resonemang refererar även till andra medier än böcker, som produkter av film- och 
musikindustri.   
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kritiska debatten. Det kommer också en tid när kopior av verk inte längre kan köpas, vilket Lessing 
påminner oss om i sin diskussion om böckers andra liv. Bibliotek kan ge ett andra liv till verk som – 
förhoppningsvis - kommer att vara gratis och tilläggliga för alla. 
 
Kommissionens (1998) förslag, som Europeiska rådet senare har rättfärdigat (European Communities 
2001), har av Littoz-Monnet (2006, s. 450-451) bedömts som en bekräftelse av dåvarande status quo 
av det juridiska läge som rådde, på grund av att lagstiftningen var för öppen, eftersom medlemsstater 
kunde bestämma huruvida de skulle tillåta undantag för upphovsrättsskydd eller ej. Lagstiftning 
skyddade på ett säkert sätt koncerner inom den audiovisuella sektorn särskilt genom att förbjuda 
modifiering av kopieringsskyddsmekanismer för att skapa olagliga kopior (se article 6 i European 
Communities 2001, s. 17-18; se även Lessing 2004, s. 157-158). Media- och kulturvetaren Cees 
Hamelink (2003, s. 145) har till och med skrivit att denna lagstiftning, paradoxalt nog, skyddade 
koncerners intresse i högre utsträckning än författares. Detta har (korrekt) tolkats av Hamelink som 
ett tecken på den kommersialiserande andan i EU:s upphovsrättslagstiftning.  
 
Utifrån ett B&I-perspektiv skulle jag vilja lägga till att biblioteks (och biblioteksanvändares) intresse 
bedömdes i än mindre utsträckning än författares. En bättre plats för bibliotek inom EU:s 
upphovsrättslagstiftning skulle ha varit mer konsekvent i den roll som Kommissionen tillskrev 
folkbiblioteket för ett inkluderande informationssamhälle inom EU (se CEC 2000, s. 10 och 23-24). 
Organisationen EBILDA är den som programmatiskt bedriver lobbyverksamhet för bibliotek på EU-
nivå och tillsammans med Europarådet har författat Guidelines on Library Legislation and Policy in Europe. 
Europarådet och EBILDA (2000, s. 9) markerade att bibliotekstjänster var “a necessary force in 
sustaining and developing democracy” och att Europarådets medlemsstater borde se till bibliotekens 
demokratistödjande funktion skulle garanteras med lämpliga resurser. I Guidelines ser man även en 
tydlig reaktion mot EU:s upphovsrättslagstiftning som Kommissionen hade föreslagit, där en skarp 
skillnad mellan det som var tillåtet i en analogisk respektive digital miljö markerades. Bibliotek 
”should be allowed to perform their public function regardless of the kind of material they handle, be 
it printed, audio-visual or digital information. Consequently the copyright exemptions that apply to 
printed materials should, as far as possible, also apply to digital materials.” (s. 10) Kommissionens 
upphovsrättspolicy och dess konsekvenser för bibliotekspolitik nådde i denna andra fas inte upp till 
de riktlinjer som Europarådet/EBILDA hade formulerat, liksom IFLA och UNESCO (1994), på 
grund av EU:s svaga skydd för biblioteksintresset i utlåningsrättighetsfrågan. I det senaste 
meddelandet om unionens kulturpolitiska agenda presenterades denna upphovsrättspolicy som ett 
sätt att sprida Europas mångfasetterade rikedom, och dessförinnan som möjlighet att skapa vinst för 
EU:s kulturindustrier. Unionens nyliberala upphovsrättspolicy marknadsfördes i meddelandet som 
främjandet av ”medborgarnas tillgång till Europas rika och mångfasetterade kulturarv” (EU-
kommissionen, 2007, s. 5).  
 
Inom unionens explicita kulturpolitik, framställs allt tydligare en motsägelse mellan kultur som 
allmännytta och kultur som ekonomisk resurs. Man kan lätt få syn på denna motsägelse genom att 
vända sin blick mot Kommissionens diskurs om kreativitet och dess anknytning till kulturpolitikens 
två underfält: upphovsrättspolicy och bibliotekspolitik. För de andra äldre diskursiva polariseringarna 
rörande kultur i kulturpolitik, har Kommissionen hittat sätt att hantera dem. För vad som gäller den 
klassiska särhållningen av kultur som antingen ett estetiskt eller ett antropologiskt kulturbegrepp, 
föredrar Kommissionen ett pragmatiskt tillvägagångssätt som strategiskt riktar sig mot kultur bortom 
polariseringen av ett estetiskt respektive ett antropologiskt kulturbegrepp. Trots detta uttalande om en 
pragmatisk attityd, föredrar Kommissionen, som jag tidigare skrev, det antropologiska 
kulturbegreppet, vilket blir allt mer central i EU:s byggande av ett europeiskt, kulturellt 
medborgarskap. Vad gäller särskiljandet mellan enhet och mångfald är Kommissionens strategi en 
dubbel process, det vill säga (1) retorisk användning av EU-begrepp som enhet-i-mångfald och (2) 
mecenatstöd till lämpliga kulturella projekt59 på armlängds avstånd, främst via EU-program, men 
under stränga villkor att ha en evidensbaserad utvärdering. 

                                                 
59 Det vill säga ett projekt av en europeisk dimension och som passar i EU:s paradigm av kulturell europeisering (via 
spridning av Europaideologi).  
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Motsägelsen mellan kultur som allmännytta och som kommersiell resurs har i praktiken lösts genom 
en omtolkning av hela den semantiska skalan av kultur i ekonomiska termer (genom hänvisningar till 
unionens kulturindustrier). Lissabonfördragets två motsatta sidor (marknadsorientering och 
demokrati) skapar en motsägelse inom den nuvarande kulturpolitiska diskursordningen som 
fortfarande ska betraktas som olöst, om denna rationaliseringsprocess ses ur ett 
offentlighetsperspektiv. 
  

 
7.3.3 Sammansatt bild av den tredje fasen  
 
Kulturpolitik är alltid instrumentell, som Vestheim (2007, s. 233) skriver, men det finns typer av 
instrumentalitet som stödjer samhällets demokratiska utveckling i Habermas’ uppfattning om 
demokrati som grundas på en rationell debatt utan externa påtryckningar. Den ekonomiska 
instrumentalitet som Kommissionen har valt att följa i sin sista agenda är utifrån ett 
offentlighetsperspektiv en involution, jämfört med andra diskurser som vi har sett i den andra fasen.60 
Det finns aspekter av unionens kulturpolitik även under den andra fasen som inte gör denna 
involution oväntad, såsom diskursen om upphovsrättspolicy vilken jag har refererat till. Trots att den 
nyliberala diskursen verkar dominerande i denna tredje fas, finns hänvisningar till en uppfattning av 
kultur som allmännytta även i denna tredje fas. Denna demokratiska diskurs om kultur kan refereras 
till det som McGuigan (2004, s. 34-35) (i ett annat sannanhang) har kallat ”the role of ‘Europe’ in 
defending the social rights of citizens in Britain during the eighteen years of Conservative government 
that ended in 1997.” EU har tolkats som ett oavslutat demokratiskt projekt av sociologen Zygmunt 
Bauman (2004, passim), och som ett konstitutionellt projekt med sin äkta legitimeringskälla i EU-
offentligheter av den politiska filosofen Antonio Negri (2008, s. 83-115). Sociologen Manuel Castells 
([1998] 2010c, s. 368f.) har skrivit att ”European unification, in a long-term perspective, requires 
European identity”. Med detta menar Castells en kultur av ”social values and institutional goals that 
appeal to a majority of citizens without excluding anybody, in principle”, bortom ett paradigm av 
”etnisk” (i en bredare mening) europeiskt kulturellt medborgarskap. För Castells, liksom för 
Habermas, garanteras social rättvisa på ett betydligt säkrare sätt av välfärdsstaten än av en nyliberalt 
omstrukturerad stat som skulle införa systematiska avreglerings- och marknadsanpassningsstrategier. 
Om detta är sant, blir en brådskande fråga angående EU:s kulturpolitik om (och hur) den 
kulturpolitiska diskursordningen kan omstruktureras omkring icke-vinstdrivande organisationer, 
främst bibliotek. Huvudfrågan för kulturpolitisk forskning om EU i detta offentlighetsperspektiv är 
enligt min mening hur kulturella resurser kan bidra till en mer demokratisk och inkluderande union 
grundad på EU-offentlighet (eller, bättre, flera EU-offentligheter). Som Castells skriver är detta en 
fråga om andra sociala värderingar, än dem representerade i den nyliberala ideologi som ligger bakom 
unionens nutida kulturpolitiska rationalisering.  
 
Kommissionen har i sitt sista meddelande letat efter en ekonomisk rationalitet som legitimationskälla 
för sin satsning på kulturområdet. Det är svårt att se hur detta skulle främja den demokratiska 
utvecklingen av den Europeiska unionen grundad på politisk och kulturell offentlighet. Om en 
forskare har andra teoretiska utgångspunkter än mina, skulle bedömningen av EU:s kulturpolitik 
kunna innebära en evolution mot en allt bättre policysättning. Detta är ett annat möjligt sätt att se på 
fenomenen (kulturpolitisk rationalisering) ur andra teoretiska (och ideologiska) perspektiv. En positiv 
granskning av Kommissionens senaste kulturpolitik baserad på framgång av EU:s kulturindustrier 
som i Naess’ (2009) bok är nödvändigtvis långtifrån min historiska granskning utifrån 
offentlighetscentrerad instrumentalism, där nyliberalisms motverkande av en EU-offentlighet bortom 
markandsfären betonas. 

De typer av argument som främst karakteriserar denna tredje fas sammanfattar jag 
avslutningsvis i den kommande tabellen: 

                                                 
60 Min användning av begreppet involution utgår från den normativa karaktären av offentlighetsteori, vilken är en 
teoretisk utgångspunkt för en kritisk bedömning av policypraktiker. Denna bedömning är en del av själva 
policyanalysen, se även McGuigan 2004, s. 3-4. 
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Tab. 3 - Den tredje fasen (år 2007- )                                               
 
 Typer av Argument                                                             Typer av Instrumentalitet                                                                   
 
EU:s diplomatiska framgång i internationellt sammanhang politisk instrumentalitet  
Stöd till av EU:s kulturindustrier ekonomisk instrumentalitet 
Solidaritet och regional kohesion social och ekonomisk 

instrumentalitet  
Utveckling av ett informationssamhälle inom EU ekonomisk och social 

instrumentalitet 
Försvar av mångfald  ekonomisk och social 

instrumentalitet 
Försvar av den europeiska audiovisuella marknaden ekonomisk instrumentalitet 
Främjandet av entreprenörskap, kreativitet och förnyelse ekonomisk instrumentalitet 
 
 
8 Avslutande reflektioner om helhetsbilden  
 
 
I slutet av den historiska beskrivningen av Kommissionens kulturpolitik i den sista sektionen, har 
uppsatsens frågeställningar (1) – (4) fått sitt svar. Svaren till (1) Vilka argument har historiskt använts för 
att rättfärdiga ”kultur” som ett policyområde i de undersökta dokumenten? sammanfattas i den typologi av 
argument som jag föreslår i tabeller 1-3. Frågeställning (2) var Vilka metaforer har förekommit som är 
relevanta för studier av kulturbegrepp och kulturpolitik i de undersökta dokumenten? Svaren till den frågan har 
varit de olika metaforiska uttryck som vi har påträffat i form av Europa som en diamant med många 
facetter, en kulturdatabas som dagbok, kulturell blomning, begreppet dimension tillämpat på kultur, 
Europas mångfald som en kretisk labyrint, samt kännedom om andra länders litteratur som en 
Arianes-tråd. Frågeställning (3) Vilka diskurser om ”kultur” har historiskt framställts i de undersökta 
dokumenten och till vilka andra diskurser har de förhållit sig? har besvarats genom presentationen av de tre 
fasernas olika diskurser. I den första fasen har vi upptäckt diskursen om kultur som en säljbar resurs 
att reglera, diskursen om fin- och populärkultur, samt diskursen om kultur som en europeisk livsstil 
(det vill säga ett antropologiskt förhållningssätt). Den sista aspekten har betraktats i förhållande till 
begreppet kulturellt medborgarskap. I den andra fasen har vi sett en hegemonisk diskurs om kultur 
som finkultur (aktualiserad i EU:s olika program). Vi har också upptäckt denna tidsperiods 
karakteristika: en diskurs om kultur som en underlättande faktor för att uppleva tillhörighet i EU, och 
en diskurs om kultur i betydelsen av ett kulturellt nätverk, vilken jag har benämnt ”EU:s kulturella 
offentlighet” i enlighet med McGuigan (2004). I den sista fasen väger den ekonomiska 
instrumentaliteten mycket tyngre än allt annat, eftersom diskursen om kultur som ekonomisk resurs 
dominerar den kulturpolitiska diskursordningen. 
  
För en bättre förståelse av diskurser om kultur har dessa diskurser betraktats i förhållande till 
diskurser som mest typiskt tillhör andra diskursordningar än den av allmän kulturpolitik. De 
diskurserna var de som behandlar EU:s informationssamhälle, informationsspridningspolicy, social 
och regional kohesion, EU:s politiska medborgarskap, mångfald, globalisering, upphovsrätt, 
bibliotekspolitik, samt film- och mediepolitik. Indelningens tre faser och deras beskrivning, är 
uppsatsens svar till den sista frågeställning (4) Vilken historisk bild av EU:s kulturpolitik sammanställs 
utifrån återvunna diskurser och uppsatsens teoretiska utgångspunkter?  
 
Den historiska framställningen som föreslås i uppsatsen väcker några reflektionsspår som jag vill ta 
upp och diskutera i denna sektion. Jag börjar med en väsentlig fråga som kan få ett mer grundat svar 
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efter det att min historiska beskrivning är avslutad. Huvudfrågan i en historisk policyanalys om 
unionens diskurser beträffande kultur är just hur EU har legitimerats genom en kulturpolitik vars 
diskursiva huvuddrag är de som jag i denna uppsats har försökt att isolera. Denna fråga hänger 
samman med frågan om kulturpolitikens möjlighet att verka legitimerande för EU. Från vad vi har 
sett, har kulturområdet en särskild betydelse som policyområde eftersom kulturellt medborgarskap 
kompletterar politiskt medborgarskap. Kulturpolitik på EU-nivå har även erhållit policyvikt från den 
diskursiva närheten av andra strategiska områden för EU:s utveckling, det vill säga 
informationssamhällespolicy, informationsspridning, social och regional kohesion, internationella 
relationer och, sist men inte minst, ekonomisk utveckling.  
 
I denna uppsats historia har vi sett Kommissionen argumentera för unionens inblandning i 
kulturområdet främst utifrån ett juridiskt perspektiv av rättlig koordinering av den kulturella sektorn i 
den första fasen, utifrån perspektivet mångfaldigt och informerat medborgarskap i den andra fasen, och 
utifrån ett marknadsperspektiv i den tredje. De tre huvudtyper av argumentation motsvarar enligt min 
mening tre sätt att legitimera först EG och sedan EU genom (implicit och explicit) kulturpolitik. Den 
första uppfattningen om kultur i kulturpolitik som den kulturella sektorn gav legitimering till EG som 
en ekonomisk sfär under nya statliga – trots överstatliga – institutionella ramar. Uppfattningen om 
kultur som gemensam bakgrund för EU-medborgare i den andra fasen legitimerade EU som 
demokratiskt projekt där medborgare, åtminstone teoretiskt efter Maastrichtfördraget, betraktades 
som projektets grundläggande aktörer. Kultur som ekonomisk resurs i den senaste fasen av 
kulturpolitik legitimerar EU som ekonomisk makt i en globaliserad immateriell ekonomi baserad på 
det som Nielsen (2007, s. 186) har kallat för ”internationale konkurrencepositione”. Enligt den 
danska kulturvetaren karakteriseras den nyliberala diskursen av konkurrens i det nutida samhället på 
individ- såväl som på statlig nivå. Enligt denna diskurs stöttas strategier om de effektiviserar statens 
ekonomiska struktur så att denna struktur håller måttet i ett globalt perspektiv. Utifrån vad jag skrev 
om Kommissionens (hittills) sista meddelande om kulturpolitik, kan man säga att kulturpolitiken 
uppfattas som ett sätt att marknadsföra EU genom att placera den i en internationell 
konkurrensposition. I en tid av ekonomisk kris kan det alltid finnas risk för att den typen av 
ekonomibaserad legitimation – dialektiskt – kan förvandlas till brist på legitimitet. 
 
Jag skulle en sista gång vilja lyfta fram legitimeringssociologen Weber. Min historiska policyanalys har 
visat att diskursiva förändringar i kulturbegreppet åskådliggör förändringen i rationaliseringsprocessen 
från juridisk formalitet (harmonisering av lagar inom EU och subsidiaritetsprincipen) till ekonomisk 
pragmatism (kultur som resurs för kulturindustriers vinster). Förändringar av rationaliseringstyp 
motsvarar ett ideologiskt skifte i rationalitet (Wertrationalität) från ideologier som är mer karakteristiska 
för den fordistiska nationalstaten (traditionell liberalism och socialdemokrati) till nyliberalism i en 
globaliserad värld. En kulturell EU-offentlighet som en arena där kulturfrågor – spontant - är EU-
frågor, har svårt att visa sig i det kulturpolitiska klimatet skapat av den sista kulturpolitiska agendan. 
 
Emot denna uppsats historiska bild skulle man kunna hävda att det civila samhället har inblandats i 
Unionens kulturpolitiska debatt (se exempelvis European Union 2009). Enligt min åsikt kan detta ses 
som ett exempel på styrning på flera nivåer (Bache 2008) och en början på en inblandning av en EU-
offentlighet i policyprocessen.61 Man kan ändå tvivla, som Littoz-Monnett (2012, s. 516) nyss har 
gjort, på att detta civila samhälle med ”professional associations and a handful of powerful private 
lobby actors” representerar en generaliserad EU-offentlighet. Man tvivlar ännu mer om man tänker 
på den ”icke-europeiska”, det vill säga helt kosmopolitiska EU-offentligheten som, enligt Habermas 
([1998] 2001, 2007), är den enda legitimationskällan för EU som demokrati. 
 
Utifrån en biblioteks- och informationsvetenskaplig synvinkel är det problematiskt hur 
Kommissionens inställning mot kultur som ekonomisk resurs kan bidra till utveckling av 

                                                 
61 Inom statsvetenskaplig Europaforskning är flernivåstyrning (multilevel governance) en modell för att studera EU:s 
policysstrategier (och hur de blir implementerade på nationell nivå), enligt vilken icke-statliga aktörer (som 
organisationer i det civila samhället) bidrar till policysättning. Denna teoretiska modell har använts av Baches (2008) 
egen forskning om EU:s kohesionspolicy.   
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biblioteksfältet om man tänker på folkbibliotek, som (hittills) har haft en markerad icke-vinstdrivande 
karaktär. Prioritetsområde i den senaste agendan är de som kan lyfta upp EU:s konkurrenskraft in den 
globaliserade världen. 
 
Det finns ett sista reflektionsspår som jag skulle vilja lyfta fram i denna uppsats och som handlar om 
europeisk kultur i EU:s kulturpolitik. Under den historiska utvecklingen av EU:s kulturpolitik som jag 
har framställt här, har metaforen om Europa varit den viktigaste. Man skulle kunna säga att Europa 
har varit en kraftfull metafor för EU hela vägen, från den första fasen av implicit kulturpolitik till den 
senaste agendan. I sin diskussion om förhållandet mellan demokrati och information har B&I-vetaren 
Brenda Dervin (1994) gett en tolkning av etnisk och kulturell klassificering och 
informationsförmedling, som enligt min mening även gäller kulturell europeisering via 
Europametaforen (och Europaideologin). B&I-vetaren skriver att när man anpassar 
informationsförmedling till en särskilt grupp, blir de olika antaganden som man har om denna grupp 
synliga. Dervin ser detta inte som något som ibland kan hända, utan som ett tillstånd som alla 
potentiellt är utsatta för, i USA såväl i andra västerländska länder.  B&I-vetaren beskriver en tendens 
till klassificering som är grundad i en kulturell tradition enligt vilket ”the reduction of all uncertainty is 
the implied goal” (s. 373). Denna kulturella disposition till klassificering gör att vi alla, åtminstone 
potentiellt, alltid riskerar att vara informationsfattiga. Vi är alltid exponerade för redan bestämda 
kanaler av informationsförmedling (s. 379). Dervins referens till informations- och kulturfattigdom på 
grund av etnisk och kulturell klassificering, borde i min åsikt jämföras med Kommissionens 
hänvisning till Europas kulturella rikedom. Unionens identitetsbaserade diskurs om kultur (även inom 
de teoretiska ramarna av enhet-i-mångfald) upprepar denna tendens till kulturell klassificering, vilket 
Dervin betraktar som motsatsen till demokrati. Ett europeiskt kulturellt medborgarskap har - i 
historien av EU:s kulturpolitik som framställd i denna uppsats - visat sig ha använts som ett kriterium 
för att identitetsmässigt legitimera kulturpolitisk rationalisering (jfr Castells ([1997] 2010b, s. 8).  Detta 
har enligt min mening historiskt förhindrat en mer inkluderande diskurs om kultur som inte 
begränsas av en etnisk-kulturell klassificering och av Europaideologin.  
 
Under den historiska utvecklingen av Kommissionens kulturpolitik har den kollektiva dimensionen 
där samhällets medborgare kommunicerar med varandra, varit underordnad andra dimensioner. Den 
första har varit kulturellt medborgarskap (ett samhälle av européer) och den andra har varit eller den 
skapad av marknadsroller (en europeisk publik av potentiella kunder eller europeiska 
kulturproducenter och -förmedlare). Detta visar statens respektive marknadens kolonisering av EU-
offentligheten under den historiska utvecklingen av EU:s kulturpolitik. 
 
När rationaliseringen av kulturpolitik befinner sig nära rationalisering av ett annat policyområde – 
informationsspridning – dyker det upp en annan uppfattning av kollektiv, nämligen ett samhälle av 
informerade medborgare. Här kan man se hoppet om en annan typ av kulturpolitik än den senaste, 
där Kommissionen skulle kunna välja en väg långt ifrån såväl kulturell europeisering som 
nyliberalism. Denna tredje väg skulle grundas på det demokratiska diskursiva spåret av EU-
kulturpolitik. Detta spår har främst betonats i kulturpolitikens andra fas och har blivit överröstat av 
den hegemoniska diskursen av nyliberalism i det senaste meddelandet. Enligt detta demokratiska spår, 
borde diskursen om kultur främst uppfattas som en kritisk debatt grundad på pålitlig information för 
utveckling av en politisk och kulturell offentlighet. I detta kan (och bör) en icke-vinstdrivande 
kulturell institution som bibliotek spela sin roll för en kulturpolitik av främst demokratisk 
instrumentalitet, vilket är ett steg framåt mot en önskbar demokratisering av EU.  
 
 
9 Förslag till försatt forskning 
 
Det öppnas flera spår för fortsatt forskning i denna uppsats. På grund av att Kommissionen här 
fokuseras, och att analysen bara berör denna institution, skulle man kunna utforska andra 
institutioner. Vidare forskning skulle diakroniskt kunna jämföra deras diskurser om kultur med 
Kommissionens kulturpolitiska diskursordning. Två överstatliga institutioner är i detta perspektiv av 
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ett särskilt intresse: den första är Europarådet utanför EU, som citeras i artikel 128 av 
Maastrichtfördraget på grund av sin betydelse för kulturområdet. En annan är den enda institution 
som EU-medborgare röstar för, Europaparlamentet, där en mer nyanserad debatt om kultur kan 
undersökas utifrån de olika partier och ideologier som är representerade där. 
 
Ett andra spår skulle kunna vara att placera EU:s kulturpolitik i ett historiskt jämförande perspektiv 
med federativa stater som exempelvis USA och f.d. Sovjetunionen, i syfte att undersöka olika 
lösningar till polariseringen mellan enhet och mångfald, och för att särskilt studera frågor gällande ett 
kulturellt medborgarskap, postfordism och nyliberalism i kulturpolitiken.   
 
Ett tredje spår är en undersökning av relationen mellan EU:s kulturpolitik och biblioteksvärlden, eller 
informationsspecialister, genom att exempelvis intervjua bibliotekarier och bibliotekschefer eller 
informationsspecialister som har varit i kontakt med något EU-program. 
 
 
10 Sammanfattning 
 
Denna uppsats tillhör det vetenskapliga området kulturpolitisk forskning, som i nordisk kontext har 
utvecklats i nära samband med B&I-fältet.  Syftet med denna studie har varit att historiskt undersöka 
Kommissionens diskurser om kultur i kulturpolitiska dokument. Argumentationsanalys har varit det 
centrala sättet för att undersöka diskurserna. Studium av metaforer har kompletterat 
argumentationsanalysen genom att bidra med ett större underlag för att kunna undersöka flera 
retoriska aspekter av kulturpolitik. Kommissionens officiella dokument har varit det empiriska 
materialet och det har granskats utifrån uppsatsens syfte, men även andra typer av historiska källor 
har integrerats i analysen, för att bättre belysa Kommissionens diskurser.   
 
Uppsatsen har ett teoretiskt ramverk som kombinerar instrumentalism och offentlighetsteori. 
Diskurser om kultur som har utformats inom Kommissionens kulturpolitiska diskursordning har 
betraktats i förhållande till vilka instrumentaliteter (demokratisk, politisk, estetisk, social, och 
ekonomisk) diskurserna historiskt sett har haft. Analysen av de olika instrumentaliteterna (enligt Geir 
Vestheim), har integrerats med Jim McGuigans tillämpning av Jürgen Habermas offentlighetsteori i 
kulturpolitisk forskning. Kommissionens diskurser om kultur har satts i relation till de tre diskursiva 
huvudformationerna (enligt McGuigan): den statliga, den marknadsorienterade och den 
civila/kommunikativa (där konstnärliga och kulturella uttryck används för att granska makt och för en 
kritisk allmän debatt inom ”cultural public spheres”). 
 
Den historiska utformningen av Kommissionens diskurser om kultur har presenterats i tre faser, som 
har skapats enligt avgörande omstruktureringar av den kulturpolitiska diskursordningen och i 
jämförelse med den parallella historiska utvecklingen av EG-fördraget, vilken Kommissionens 
dokument har satts i samband med.    
 
Den första fasen (år 1957-1991) är den av en implicit kulturpolitik där endast kulturella sidoaspekter 
av andra policyområde inräknas. Trots Kommissionens hänvisning till sin definition av kulturområdet 
som en endast socioekonomisk ”kulturell sektor”, förekommer flera diskurser om kultur som inte 
enbart är av socioekonomisk karaktär.  De diskurserna har försökts förstås genom att främst länka 
dem till: (a) skillnaden mellan ett estetiskt och antropologiskt kulturbegrepp, (b) utformningen av ett 
europeisk kulturellt medborgarskap, och (c) skiftet från ett fordistisk till ett postfordistiskt samhälle. 
Diskurserna är: den om Europas finkultur, den om kulturell demokrati, den om solidaritet, den om en 
europeisk audiovisuell rikedom i behov av ett försvar gentemot Hollywood, den om frihandelsrisker 
för kultur samt den om informationssamhällets inverkningar på den kulturella sektorn. I denna 
historiska tidsperiod visar Kommissionen också osäkerhet över att välja mellan en diskurs om 
Europas kultur och en diskurs om medlemsstaters kulturer.  
  
Artikel 128 i Maastrichtfördraget öppnar för den andra fasen (år 1992-2006) där formeln enhet-i-
mångfald allt mer förekommer i Kommissionens argumentativa konstruktion av diskurser. Syftet med 
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kultur uppfattas som en förstärkning av medborgarkänslan. En allt större vikt på EU:s mångfald 
karaktäriserar denna fas, precis som en närmare analys av dokument om EU-programmet Ariane (om 
böcker och läsning) visar. Den kulturpolitiska diskursordningen står i diskursiv närhet till 
informationsspridningspolicyn. Kommissionen föreslår nu ett tätare informationsutbyte mellan 
aktörer inom kulturområdet för att skapa en EU-offentlighet av kulturell karaktär. Kommissionens 
referenser till informationsutbyte inom det kulturella fältet har i denna uppsats satts i förhållandet till 
EU:s informationsspridningspolicy och dess syfte att skapa en EU-offentlighet. Uppsatsens historiska 
analys visar att Kommissionens tolkning av europeisk offentlighet starkt kan kopplas till ett kulturellt, 
europeiskt medborgarskap, snarare än till en kritisk debatt om EU-frågor enligt Habermas’ och 
McGuigans uppfattningar om politisk respektive kulturell offentlighet.  
 
Den tredje fasen (år 2007- ) karaktäriseras av ett internationellt perspektiv där en traditionell retorik 
om europeisk kultur kombineras med uttalanden om EU:s kulturella plats i en globaliserad värld, om 
kulturellt entreprenörskap och om kreativitet.  Tydligt i denna fas förekommer en nyliberal syn på 
kultur, det vill säga kultur i form av en ekonomisk resurs. Tillsammans med detta nyliberala spår av 
Kommissionens diskurser om kultur, betraktas även ett demokratispår i uppsaten, vilket utgår från 
samma Lissabonfördrag som rättsligt rättfärdigade den marknadsorienterade diskursen om kultur som 
ekonomisk resurs. Med en anknytning till offentlighetscentrerad forskning inom kulturpolitikstudier, 
B&I och Europaforskning, föreslås i uppsatsen en utveckling av EU-kulturpolitik med EU-
offentlighet och icke-vinstdrivande kulturella institutioner i fokus, bortom de teoretiska (och 
ideologiska) ramarna av både europeiskt kulturellt medborgarskap och av nyliberal 
marknadsanpassning av det kulturella fältet.  
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