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Titel  

Om konstruktioner av diskurser – Exemplet olika betydelser av kulturpolitik 
Constructions of discourses – Different meanings of cultural policy 
 
 
Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur förståelser av vårt samhälle skapas i den politiska debatten i det civila 
samhället. I det civila samhället debatteras det flitigt kring politiska teman och opinioner skapas som antingen 
skänker legitimitet åt eller kritiserar rådande politik och samhällsordning. De ställningstaganden vi som väljare gör 
kan inte enkelt förklaras som baserade på vår egen tolkning av partipolitiska uttryck. Dessa politiska 
ställningstaganden görs med utgångspunkt i vår förståelse av vårt samhälle. Vår förståelse av vårt samhälle och av 
världen är dock inte heller något helt okomplicerat. Vårt språk och våra idéer och ideologiska övertygelser påverkar 
vår förståelse av vårt samhälle och således också våra politiska ställningstaganden. Hur dessa förstålelser av vårt 
samhälle konstrueras och införlivas som sunt förnuft hos oss synliggörs i denna studie i ett exempel, analysen av 
debatten om kulturpolitik i det civila samhället. Studiens material har hämtats från de två olika tidskrifterna Neo och 
Arena. Studien genomförs med Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori som både teoretisk och 
metodologisk utgångspunkt. Centrala begrepp i studien, kring vilka analysen av det empiriska materialet kretsar, är 
diskurs och hegemoni. Resultatet av studien visar att det i det studerade materialet kan identifieras två olika diskurser. 
Dessa diskurser är konstruerade med snarlika diskursiva praktiker, men som har olika resulterande betydelser. I 
relationen mellan diskurserna är det betydelsen av kulturpolitik kampen handlar om. 
 
 
 
Nyckelord 

Diskurs, hegemoni och kulturpolitik 
 
 
 
 
 

http://www.ep.liu.se/


Förord 
Jag vill tacka Adisa för alla samtal om studierna och allt annat. Jag vill tacka Emma, för att du ger 
mig trygghet. Jag vill tacka Benedetto, för att du tålmodigt och med intresse lyssnar när jag 
ventilerar mina resonemang. Och tack Ludde för alla avkopplande stunder. Tack Susanne för all 
hjälp och service. Jag vill också tacka min handledare Magnus för hans konstruktiva 
kommentarer. 



Innehåll 

INLEDNING 1 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 1 
DISPOSITION 1 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH CENTRALA BEGREPP 2 

DISKURS 2 
DISKURSTEORI 3 
HEGEMONI 4 
HEGEMONI I DISKURSTEORI 5 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 6 

DISKURSTEORETISK ANALYS 7 
URVAL AV EMPIRISKT MATERIAL 8 

EXEMPLET KULTURPOLITIK I NEO OCH ARENA 9 

DEN KULTURPOLITISKA KONTEXTEN 9 
KULTURPOLITIK: KULTUR SOM MARKNAD 11 
DE ANDRAS ’KULTURPOLITIK’ 13 
KULTURPOLITIK SOM KVALITETSDEBATT 14 
KULTURKANON - MANLIGA NORMER 16 
KULTURKAMP 17 
TVÅ OLIKA DISKURSER 19 
DISKURSIVA PRAKTIKER - ARTIKULATIONER OM DE ANDRA 20 
DISKURSIVA PRAKTIKER - ’KVALITET’ 21 
TVÅ OLIKA DISKURSER - HEGEMONISK KAMP OM BETYDELSEN AV ’KULTURPOLITIK’ 22 
HEGEMONISKA PRAKTIKER - ARTIKULATIONER OM DE ANDRA 23 
HEGEMONISKA UTTRYCK - KULTURKANON 23 

SLUTDISKUSSION 24 

REFERENSLISTA 26 



LITTERATUR 26 
OFFENTLIGA TRYCK 26 
ARTIKLAR 26 



 1

Inledning  
Politiska åsikter och mål formeras inte enbart i den parlamentariska politiken. I det civila 
samhället debatteras det flitigt kring politiska teman. I det civila samhället skapas opinioner som 
antingen skänker legitimitet åt eller kritiserar rådande politik och samhällsordning. De 
ställningstaganden vi som väljare gör kan inte enkelt förklaras som baserade på vår egen tolkning 
av partipolitiska uttryck. Dessa politiska ställningstaganden görs med utgångspunkt i vår 
förståelse av vårt samhälle. Vår förståelse av vårt samhälle och av världen är dock inte heller 
något helt okomplicerat. Vårt språk och våra idéer och ideologiska övertygelser påverkar vår 
förståelse av vårt samhälle och således också våra politiska ställningstaganden. Hur dessa 
förstålelser av vårt samhälle konstrueras och införlivas som sunt förnuft hos oss vill jag, i denna 
studie, synliggöra i ett exempel. Jag vill alltså i denna studie åskådliggöra hur våra förståelser 
skapas i relation till politiska teman. I denna studie är det debatten om kulturpolitik i det civila 
samhället som är exemplet. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förståelser skapas i den politiska debatten i det civila 
samhället genom att studera artiklar kring en specifik politisk debatt ur två olika tidskrifter.  
Frågeställningar som behandlas i studien: 

– Finns det diskurser som kan identifieras i artiklarna? 
– Hur är dessa strukturer konstruerade? 
– Hur kan relationen mellan dessa diskurser förklaras? 

 

Disposition 
Efter att här ha presenterat studiens syfte och frågeställningar går jag vidare och presenterar 
studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Först presenteras de centrala begreppen 
och dess specifika innebörder i, den i studien applicerade, teorin. I denna studie är teori och 
metod tätt sammanvävda. Metoden är en del av teorin, vilket blir tydigt i det avsnitt som följer 
som beskriver mitt tillvägagångssätt i studiens genomförande.  

Efter genomgång av teoretiska utgångspunkter och tillvägagångssätt följer den del av 
presentationen, av studien, som redogör för den analys som genomförts av materialet med 
utgångspunkt i de teoretiska utgångspunkterna. Först presenteras studiens material och dess 
kontext. Detta följs av ett avsnitt som presenterar materialet mer ingående och som är ett första 
steg i analysen. Detta är en ingång till det följande avsnittet som mer utförligt redogör för 
analysen i relation till teorins begrepp.  

Slutligen lyfts resultaten av analysen, av studiens material, till ett resonemang om den politiska 
debatten i det civila samhället i en avslutande diskussion.  
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Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 
Centrala begrepp i denna studie är begreppen diskurs och hegemoni. Dessa två begrepp och 
deras teoretiska relation är det som utgör både den teoretiska och den metologiska 
utgångspunkten för denna studie. Nedan redogör jag först introducerande för de enskilda 
begreppen för att sedan beskriva deras betydelse i studiens teoretiska utgångspunkt.  
 

Diskurs  
För att på ett meningsfullt sätt studera den politiska debatten kan vi använda oss av begreppet 
diskurs. Diskurs är ett begrepp med ett flertal innebörder.1 I olika teoretiska perspektiv har 
begreppet olika innebörd. Göran Bergström och Kristina Boréus ger en introducerande 
förklaring tillbegreppet.2 De beskriver hur språket inte direkt och objektivt återger verkligheten 
utan språket är snarare med och skapar verkligheten. 
 

”Istället för att uppfatta idéer som återspeglingar av den materiella verkligheten, kan man se det 
som att idéerna förutsätter ett språk som i sin tur organiserar den sociala verkligheten.”3

 
Men Bergström och Boréus redogör också för att begreppet diskurs dessutom kan ha en vidare 
betydelse som även inkluderar handling.4

 
”Inte nog med att det diskursiva synsättet bryter distinktionen mellan idé och verklighet, det 
väver också samman språk och handling. Alla ordningar … förutsätter inte bara språk utan också 
handlingar.”5

 
Marianne Winther Jörgensen och Louise Philips sammanfattar de olika definitionerna genom att 
beskriva diskurs som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller en del av den.6 Även de 
pekar ut synen på språket, som konstituerande för verkligheten, som en absolut utgångspunkt för 
de olika diskursbegreppen.7  

Om jag tillåter mig att göra en sammanfattande förklaring av begreppet beskriver denna 
förklaring diskurs som en struktur av mening för förståelse av världen. Diskurser är alltså 
relationer av betydelser som förklarar världen men som också sätter gränser för våra möjligheter 
att förstå. Diskursen är det som avgränsar vår språkliga och tankemässiga förmåga såväl som den 
sätter ramar för vilka praktiker vi kan föreställa oss. Jag menar att ett bra sätt att tydliggöra 

                                                 
1 David Howarth, (2007), Diskurs, Liber, s. 10ff 
2 Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), (2005), Textens mening och makt, Studentlitteratur, s. 305f 
3 ibid. s. 305 
4 ibid. s. 306 
5 ibid. s. 306 
6 Marianne Winther Jörgensen & Louise Philips, (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, s. 7 
7 ibid. s. 15f 
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diskursers funktion är att uttrycka det som att diskurser är det som skapar möjlighet till, eller 
omöjliggör, kommunikation och gemensam förståelse mellan individer, grupper och 
organisationer. 
 

Diskursteori 
David Howarth beskriver att i Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori har begreppet 
diskurs en bred innebörd.8 Deras poststrukturalistiska och postmarxistiska diskursteori ger 
begreppet diskurs en innebörd som inkluderar alla sociala praktiker, inte enbart de rent språkliga 
praktikerna som i andra definitioner av begreppet. Diskurser beskrivs i Laclaus och Mouffes teori 
som strukturer av symboliska system och sociala ordningar vilka ordnar relationer mellan objekt 
och praktiker.9 Detta innebär att inte bara alla praktiker utan att även alla objekt är diskursiva. 
Även Winther Jörgensen och Philips beskriver hur diskurser i Laclaus och Mouffes teori är 
fullständigt konstituerande och att det inte finns något som inte är diskursivt.10  

 Winther Jörgensen och Philips beskriver ytterligare en grundpelare i Laclaus och Mouffes 
diskursteori.11 Diskurser är i deras teori något instabilt, diskursens betydelse kan aldrig helt 
fixeras. Diskurser förändras ständigt i relation till andra diskurser som talar om och uppfattar 
världen annorlunda.  

Hur detta fungerar blir tydligt om man tittar närmare på de begrepp som Laclau och Mouffe 
bygger upp sin diskursteori kring. Winther Jörgensen och Philips har i sin redogörelse för 
diskursteorin valt att återge ett stycke, ur Hegemony and socialist strategy, som är det verk där Laclau 
och Mouffes presenterar diskursteorin.12

 
”varje praktik som skapar en sådan relation mellan element att deras identitet förändras till följd 
av den artikulatoriska praktiken kallar vi artikulation. Den strukturerade totalitet som blir 
resultatet av denna artikulatoriska praktik kallar vi diskurs. I den mån som de differentiella 
positionerna artikuleras inom en diskurs kallar vi dem moment. Däremot kallar vi varje skillnad 
som inte är diskursivt artikulerad för element.”13

 
En diskurs är alltså en struktur av mening.14 Denna struktur byggs upp genom artikulationer. I 
artikulationer relateras ord, så kallade tecken, till varandra. Det är i relation till varandra de tecken 
som artikuleras får sin bestämda mening och får funktionen av moment i diskursen. Moment är 
alltså tecken som artikulerats, har en relation till diskursens andra tecken, och således har en 
bestämd betydelse. Momentens relationer och betydelser utkristalliseras kring diskursens 
                                                 
8 Howarth, (2007), Diskurs, Liber, s. 12f 
9 ibid. s. 117ff 
10 Winther Jörgensen & Philips, (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, s. 26 
11 ibid. s. 13 
12 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, (1985), Hegemony and socialist strategy, Verso, s. 105 
13 Winther Jörgensen & Philips, (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, s. 33 
14 ibid. s. 33 ff 
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nodalpunkter, privilegierade tecken kring vilka diskurser organiseras. De tecken som inte slutgiltigt 
fått sin mening fixerad av artikulationer och således är mångtydiga kallas element. Diskurser 
försöker göra element till moment för att utesluta andra möjliga betydelser av tecknet. De andra 
betydelser som diskursen utesluter återfinns i det som kallas det diskursiva fältet. Det diskursiva 
fältet utgörs alltså av andra möjliga betydelser som uteslutits ur diskursen genom artikulationer. I 
det diskursiva fältet återfinns alltså också konkurrerande diskurser som ger tecknen andra 
betydelser. De tecken som andra diskurser, i en diskursiv kamp, försöker ge en annan betydelse 
kallas flytande signifikanter. Flytande signifikanter är alltså element eftersom de inte har en bestämd 
betydelse.  
 

Hegemoni 
För att på ett meningsfullt vis studera den politiska debatten kan vi även använda oss av 
begreppet hegemoni. Antonio Gramsci utvecklade begreppet hegemoni med utgångspunkt i 
marxismen.15 Gramscis föregångare menade att den ideologiska ordningen alltid var en produkt 
av produktionsförhållandena, att förhållandena i basen avgör överbyggnadens innehåll. Gramsci 
öppnar för en annan förståelse av den ideologiska ordningen i överbyggnaden. Han gör en 
uppdelning av överbyggnaden i två, i stat och civilt samhälle.16  
 

”What we can do … is to fix two major superstructural ’levels’: the one that can be called ’civil 
society’, that is the ensemble of organisms commonly called ’private’, and that of ’political 
society’ or ’state’. These two levels correspond on the one hand to the function of ’hegemony’ 
which the dominant group exercises throughout society and on the other hand to that of ’direct 
domination’ or command exercised trough the state”17

 
I gramsciansk mening relaterar de två delarna av överbyggnaden till olika funktioner.18 I det civila 
samhället skapas legitimitet för den rådande ordningen genom samtycke och till det kan statens 
direkta maktutövning förstås som ett komplement. Gramsci menar att den part som har den mest 
fördelaktiga positionen i debatten i det civila samhället kan införliva sin egen ideologi som sunt 
förnuft hos folket och skapa ett tankeutrymme som inte inrymmer möjlighet för ifrågasättande av 
den rådande ordningen.19 Man kan alltså förstå det som att det i det civila samhället utkämpas en 
kamp om samhällsordningens legitimitet och det är en del av denna kamp som studeras i denna 
studie.  

                                                 
15 Howarth, (2007), Diskurs, Liber, s. 103ff  
16 Antonio Gramsci, (2000), The Antonio Gramsci reader – selected writings 1916 – 1935, New York University Press, s. 
306 f 
17 ibid. s. 306 
18 ibid. s. 306 
19 ibid. s. 421  
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Som jag ser det räcker dock inte Gramscis teori om hegemoni till för genomförande av denna 
studie. Gramsci talar om en ensamt rådande allomfattande hegemoni och hur den upprätthålls 
men för att studera den politiska debatten i dagens civila samhälle tror jag att det är mer givande 
om vi talar om hegemoni på ett annat sätt. Jag ser en möjlighet att använda begreppet hegemoni 
som en analytisk aspekt i ett perspektiv som knyter samman begreppen diskurs och hegemoni. 
Ett sådant perspektiv kan göra det möjligt att tala om flera hegemonier i förhållande till flera olika 
diskurser kring flera olika teman. Att se på begreppet hegemoni på detta vis, inte som en enda 
allomfattande rådande ordning utan att istället tala om hegemonier i relation till olika politiska 
debatter, finner jag lämpligt för genomförandet av denna studie. 
 

Hegemoni i diskursteori 
En möjlighet att se på hegemoni ur detta perspektiv finner jag i Laclaus och Mouffes 
postmarxistiska vidareutveckling av Gramscis teori.20 Deras diskursteori beskriver hur begreppet 
hegemoni kan kopplas till begreppet diskurs.21 Hegemoni blir sett ur deras diskursanalytiska 
perspektiv användbart för studiet av politiska praktiker, så kallade hegemoniska projekt. Det 
hegemoniska projektet utgörs av diskursiva praktiker som samanknyter politiska krafter för att 
upprätta och ge legitimitet åt en samhällsordning. Howarth redogör för Laclaus och Mouffes 
beskrivning av hur olika hegemoniska projekt existerar och konkurrerar med varandra i den 
diskursiva kampen om meningsskapande genom att införliva olika innebörder i samma begrepp 
och praktiker. Howarth redogör vidare för två förutsättningar för hegemonier i Laclaus och 
Mouffes teori. Den ena är konkurrens mellan olika hegemoniska projekt och den andra är 
instabilitet i gränsdragningen mellan diskurser. Howarth beskriver att det är den tillfälliga 
strukturen, instabiliteten och de förhandlingsbara positionerna som gör de hegemoniska politiska 
praktikerna möjliga. Winther Jörgensen och Philips pekar ut den diskursiva kampen som ett 
nyckelord i Laclaus och Mouffes teori.22 De beskriver det som att olika diskurser konkurrerar för 
att uppnå hegemoni, alltså en stabilare struktur av betydelse. I Mikael Stigendals uttolkning av 
Laclaus och Mouffes koppling mellan diskurs och hegemoni tydliggörs antagonismens betydelse 
för hegemoni i diskursteorin. 23  
 

”I Laclaus och Mouffes diskursteoretiska infallsvinkel på samhällsordning och stabilitet uppstår 
hegemoni som en reaktion på att antagonistiska motsättningar utvecklas i en diskurs, eller en 
formation av olika diskurser, som därmed hotar att spricka. Hegemoni innebär en förändring av 
den sprickfärdiga diskursen som överbryggar eller omplacerar antagonismen mellan sociala 
krafter … [och] inordnar motståndslägren i en gemensam syn…”24

                                                 
20 Winther Jörgensen & Philips, (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, s. 39f 
21 Howarth, (2007), Diskurs, Liber, s. 125ff 
22 Winther Jörgensen & Philips, (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, s. 13  
23 Mikael Stigendal, (1989), ”Hegemoni – sfärernas och gränsernas överskridande”, Zenit nr 109/110  s. 12-19 
24 ibid. s. 13f 
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Stigendal menar att i diskurser där konkurrerande positioner är låsta utgör hegemonier det som 
innebär att de antagonistiska positionerna förenas i en ömsesidig tolkning vilket möjliggör en 
fortsatt existens av diskursen. Hegemoni blir således sett ur Laclaus och Mouffes 
diskursanalytiska perspektiv en mer stabil form av struktur för mening och betydelse. De 
hegemoniska projektens mål är således att konstruera och upprätthålla stabiliteten. Även Winther 
Jörgensen och Philips beskriver hegemonibegreppet i Laclaus och Mouffes diskursteori på detta 
sätt.25 Winther Jörgensen och Philips redogör för hur antagonismen finns där diskurser stöter 
ihop och att det är genom hegemoniska praktiker i en process, som de kallar hegemonisk 
intervention, som antagonismen upplöses. Hegemoniska interventioner överbryggar de 
konkurrerande diskurserna genom att fixera en förenad mening och betydelse. Resultatet blir en 
mer fixerad betydelse i en hegemonisk diskurs. De uttrycker det som att den hegemoniska 
interventionen är framgångsrik om en enda diskurs finns där det tidigare fanns antagonism.  

När Laclaus och Mouffes teori om relationen mellan begreppen diskurs och hegemoni 
beskrivs på detta vis blir det tydligt att deras perspektiv och teori är mycket väl anpassade för 
genomförande av denna studie om den politiska debatten i det civila samhället. Jag menar att 
deras idé om förhållandet mellan begreppen diskurs och hegemoni inte bara ger möjlighet att se 
ett flertal hegemoniska projekt i den politiska debatten. Den ger också utrymme för ett 
maktperspektiv. Ett maktperspektiv som belyser den makt som alltså ger möjlighet att genomföra 
ett hegemoniskt projekt framgångsrikt och innesluta dess antagonister i en hegemonisk diskurs 
där den egna ideologiska utgångspunkten är bestämmande och avgränsar debattens innehåll och 
utformning. Ett diskursivt maktövertag ger alltså tolkningsföreträde som innebär makten att 
utöva hegemoniska praktiker, makten att sätta agendan och att sätta gränser för vad som ryms i 
diskursen. Jag menar alltså att Laclaus och Mouffes teori är användbar eftersom den ger möjlighet 
till ett perspektiv där en analys av hegemoni ses som en analys av kampen om diskursiv makt. 
Hegemoni blir alltså ett begrepp som i denna studie används analytiskt för att studera kampen om 
den diskursiva makten i den politiska debatten i det civila samhället. Således är begreppen 
hegemoni och diskurs centrala i denna studie.    
 

Tillvägagångssätt 
Ett sätt att förstå den politiska debatten i det civila samhället med utgångspunkt i studiens 
nyckelbegrepp diskurs och hegemoni är att studera texter som är del av den skrivna politiska 
debatten. För att genomföra denna studie använder jag mig av textanalys.26 Mer specifikt används 
i denna studie en textanalys med diskursanalytisk tolkningsstrategi hämtad från Laclaus och 
Mouffes diskursteori. Bergström och Boréus beskriver diskursanalys som en analys som relaterar 
texten till ett större samanhang och där textens betydelse förstås utifrån en kontext bland annat i 
                                                 
25 Winther Jörgensen & Philips, (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, s. 55 
26 Bergström & Boréus (red.), (2005), Textens mening och makt, Studentlitteratur, s. 15 
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form av omgivande texter som den relaterar till. 27 De beskriver diskursanalysen som ’en slags 
utvidgad hermeneutisk cirkel’. Detta innebär att diskursen förstås som en helhet utifrån dess 
delar, de enskilda texterna och dess beståndsdelar, men att också delarna förstås utifrån diskursen 
som helhet. Detta perspektiv på textanalys anser jag väl lämpat för analys av studiens empiriska 
material utifrån studiens syfte och fokus eftersom fokus ligger på att studera texterna just i 
förhållande till en kontext. Analysen är alltså inte en tolkning som fokuserar på texterna i sig utan 
hur texterna är delar i en helhet och samspelet mellan texterna som delar och den diskursiva 
kontexten som helhet.  
 

Diskursteoretisk analys 
Howarth menar att i Laclaus och Mouffes diskursteori är analysens uppgift att tydliggöra 
diskursers konstruktioner och hur de fungerar.28 I deras diskursteori är teori och analys 
konstruerade utifrån samma idéer.29 Winther Jörgensen och Philips kallar det en paketlösning 
som knyter samman både teori och metod. Jag uppfattar Laclaus och Mouffes diskursteori som 
uppbyggd av ett flertal begrepp som tydliggör diskursers struktur och funktion. Att genomföra en 
diskursteoretisk analys blir i mina ögon att urskilja och tydliggöra de beståndsdelar i diskursen 
som kan identifieras med dessa begrepp och således tydliggöra diskursens struktur och funktion. 
Winther Jörgensen och Philips beskriver det som att ”diskursanalysens syfte … är att kartlägga de 
processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas”.30  

I denna studie använder jag mig av diskursteorins begrepp för att identifiera och studera de 
diskurser som går att finna i de artiklar som analyserats. Winther Jörgensen och Philips beskriver 
hur diskursteoretisk analys är just fokuseringen på de konkreta uttrycken i relation till teorins 
begrepp.31 Frågor som lett analysen av studiens material är, efter förslag av Winther Jörgensens 
och Philips, frågor som studerar de konkreta uttrycken som artikulationer för att identifiera 
diskurser eller för att urskilja till exempel nodalpunkter. När diskurserna identifierats och dess 
struktur och funktion tydliggjorts i den första fasen av analysen går jag vidare i en andra fas av 
analysen som studerar de olika diskurserna och förhållandena dem emellan i en tydligare relation 
till diskursteorins begrepp. Då studeras bland annat de begrepp som utgör nodalpunkter för 
diskurser för att undersöka om de är flytande signifikanter, som i olika diskurser tillskrivs olika 
betydelser. Det är i analysens undersökning av kampen om betydelsetillskrivningen av de flytande 
signifikanterna hegemoniska praktiker tydliggörs.32  
 

                                                 
27 Bergström & Boréus (red.), (2005), Textens mening och makt, Studentlitteratur, s. 28 
28 Howarth, (2007), Diskurs, Liber, s. 13 
29 Winther Jörgensen & Philips, (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, s. 10 
30 ibid. s. 32 
31 ibid. s. 36f 
32 ibid. s. 57ff 
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Urval av empiriskt material 
I den här studien begränsas urvalet till material som kommer från en kontext som kan beskrivas 
som en samhällelig debatt med politiska, dock ej partipolitiska, parter. Alltså från dem som är 
närvarande på det slagfält om diskursiv makt och hegemoni som det civila samhället utgör. 
Urvalet omfattar alltså inte parter i den partipolitiska debatten utan lägger i stället fokus på det 
civila samhällets arena, utan att jag för den delen utesluter den partipolitiskt styrda statens roll i en 
teoretisk förståelse av hegemonier. 

Det material som analyserats i studien är delar av den skrivna politiska debatten i det civila 
samhället. Även om Laclaus och Mouffes diskursteori sträcker sig utöver de språkliga praktikerna 
upplever jag att texter som produceras i den politiska debatten är en viktig och intressant del av 
den kontext i vilken diskurser skapas och upprätthålls och hegemoniska projekt konkurrerar. Mer 
specifikt är materialet som analyserats artiklar ur tidskrifterna Neo och Arena. Dessa två 
tidskrifter valdes ut för att dess artiklar är av typen debattinlägg och för att de förväntades spegla 
två olika utgångspunkter. Artiklarna är hämtade från de upplagor som utgivits under 2006, 2007 
och våren 2008. De artiklar som studerats kommenterar alla kulturpolitik på ett eller annat vis 
och det är just den politiska debatten om kulturpolitik i det civila samhället som är 
exemplifieringen av studiens fokus. De sammanlagt nio artiklar som analyserats kommenterar alla 
uttryckligen svensk kulturpolitik på något vis. Artiklarna har stort omfång och är innehållsrika. 
Stora delar av materialet ska inte uppfattas som traditionella tidningsartiklar utan som essäer som 
publicerats i tidsskrifterna som artiklar. 

Fyra artiklar ur Neo har studerats. Från Neo 2006:6 har ledaren ”Kulturvänsterns 
fördomsfulla vrål”, som i huvudsak kommenterar skeenden kring kulturminister Cecilia Stegö 
Chilòs avgång, hämtats. I Neo 2007:2 publicerades två artiklar om kulturpolitik som studerats i 
denna studie. Både ”Kulturkanon skjuter bredvid målet” skriven av Rasmus Fleischer och 
”Konsten att finansiera kultur” av Emma Stenström kommenterar och diskuterar det 
kulturpolitiska dagsläget och den kulturpolitiska debatten. Ytterligare en ledare ur Neo har 
studerats, ”Kulturlös politik” ur Neo 2008:1. 

Ur Arena har fem artiklar hämtats. Tre av artiklarna är hämtade från Arena 2006:3 och är 
delar i ett tema om kulturpolitik. Vanja Hermeles ”Neutralitetspolitik”, Gabriella Håkanssons 
”Äkta är det nya bra” och Anna Dahllövs ”Litteraturens luftslott” handlar om kulturpolitikens 
inverkan på kulturutövande. Ytterligare en artikel av Vanja Hermele har studerats, det är ett 
utspel i en aktuell kulturpolitisk debatt ur Arena 2007:5. Även Björn Elmbrants ”Kulturkamp 
Sverige” ur Arena 2007:6 har studerats.  

Tidskriften Neo beskriver sig som en liberal tidskrift som bland annat står för fri ekonomi 
och liberal demokrati med perspektivet att varje enskild människa har rätten att leva ’efter sitt 
eget huvud’.33 Arena beskriver sig själva som ’Sveriges ledande samhällsmagasin’ och som ett 
partipolitiskt obundet radikalt forum för samhälls- och kulturjournalistik. Tidskriften är en del av 

                                                 
33 Tidskrifternas beskrivningar av sig själva är hämtade från de inledningar som ser likadana ut i varje nummer. 
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Arenagruppen som bland annat också består av bokförlaget Atlas och tankesmedjan Agora. 
Baserat på tidskrifternas egna beskrivningar av sig själva blir det möjlighet att se dessa två 
tidskrifter som uttryck för olika perspektiv och ideologiska utgångspunkter i den kamp som 
utspelas genom politisk debatt i det civila samhället. Båda tidskrifterna är lättillgängliga för 
allmänheten och har stor spridning. 

 

Exemplet kulturpolitik i Neo och Arena 
Den analys av diskursiv närvaro och praktiker av diskursivt meningsskapande i debatten kring 
kulturpolitik som genomförts i denna studie är specifikt en undersökning om vilken betydelse 
’kulturpolitik’ tillskrivs och hur detta görs. Det som undersöks är alltså beskrivningen och 
bestämningen av vad kulturpolitiken är och vad den bör vara. Analysens resultat som presenteras 
nedan är min tolkning av studiens material med utgångspunkt i studiens centrala begrepp, diskurs 
och hegemoni. Först presenteras dock dess kontext, svensk kulturpolitik. Detta följs av ett avsnitt 
som redogör för den första fasen av analysen och som presenterar materialet mer ingående. Det 
är alltså i detta första steg av analysen som diskurserna identifieras och dess konstruktion 
studeras. Detta är en ingång till det följande avsnittet, analysens andra del, som diskuterar 
analysen av diskurserna och dess relationer i förhållande till teorins centrala teoretiska 
utgångspunkter.  
 

Den kulturpolitiska kontexten 
Våren 1993 tillsatte den dåvarande regeringen, ledd av Carl Bildt, Kulturutredningen.34 
Kulturutredningens uppgift var att utvärdera kulturpolitikens inriktning med utgångspunkt i de 
kulturpolitiska mål som formulerats 1974. Utredningen tillsattes för att bereda kulturpolitiken för 
de krav och utmaningar som kulturpolitiken väntades möta både under 1990-talet och på längre 
sikt. Uppdraget från regeringen var att lämna förslag om mål för kulturpolitiken och åtgärder för 
att främja kulturlivet och utveckling av kulturen. Kulturutredningen presenterade sitt 
slutbetänkande i augusti 1995 till den dåvarande socialdemokratiska regeringen, under ledning av 
Göran Persson.35 Denna regering hade även i december 1994 gett tilläggsdirektiv till 
Kulturutredningen. 

De kulturpolitiska mål från 1974, som Kulturutredningen tar sin utgångspunkt i, formuleras i 
utredningens slutbetänkande bland annat som att kulturpolitiken skall medverka till att skydda 
och skapa reella förutsättningar för yttrandefriheten, att kulturpolitiken skall ge människor 
möjligheter till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan människor, att kulturpolitiken 
skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet och att kulturpolitiken 

                                                 
34 SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning, s. 7 
35 Prop. 1996/97:3, Kulturpolitik, s. 12 
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skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse samt garantera att äldre tiders kultur tas till 
vara.36

Fem kulturpolitiska mål presenterades av Kulturutredningen.37 Dessa formulerades som att 
kulturpolitiken ska värna yttrandefriheten och ge reella yttrandemöjligheter, verka för delaktighet 
och stimulera eget skapande, främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet, ta ansvar för 
kulturarven och främja ett positivt bruk av dem och ge kulturen förutsättningar att vara en 
dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. 

I juni 2007 gav den nuvarande borgerliga alliansregeringen en kommitté i uppdrag att på nytt 
utreda kulturpolitikens inriktning och arbetsformer.38 Direktiven till kommittén var omfattande 
och berörde stora, om inte alla, delar av den svenska kulturpolitiken. Bland annat ombads 
kommittén att utreda behovet av förändringar i de kulturpolitiska målen och statens långsiktiga 
uppgifter och åtaganden inom kulturområdet. 

Behovet av en översyn av kulturpolitiken motiveras i relation till samhällssituationens 
förändring under de det senaste årtiondet.39 Man menar i direktiven att den kulturpolitik som 
bedrivits tidigare har varit den samma sedan den kulturpolitiska utredning som genomfördes år 
1974. Regeringen menar vidare att i den kulturpolitik som bedrivits tidigare har likhetstecken satts 
mellan det samhälliga ansvaret och offentlig finansiering. I direktiven uttrycks behovet av en 
översyn som stort.  

I direktiven beskrivs regeringens utgångspunkt för kulturpolitiken som tilltron till kulturens 
egenvärde.40 Vidare skriver regeringen att jämställdhet skall vara en central fråga för 
kulturpolitiken och kulturens frihet skall värnas och främjas. Detta görs, enligt direktiven, bäst 
om kulturen baseras på stöd från många källor. Nödvändigheten av stöd till kulturområdet från 
källor utanför den offentliga sektorn bör bejakas av utredningen enligt direktiven. Förslag, från 
regeringen, till kommittén är att utreda möjligheter till relationer mellan kulturliv och näringsliv 
och bejaka dessa. 

Uppdraget som kommittén får av regeringen är att utifrån idén om kulturens egenvärde göra 
en analys av kulturpolitiken i relation till dagens samhälle.41 Det uppdrag som kommittén tilldelas 
i direktiven är konkret att utreda kulturpolitikens mål, det samhälliga ansvaret för kulturområdet, 
det statliga ansvaret, kulturpolitikens samspel med angränsande samhällsområden och med det 
övriga civila samhället, den statliga förvaltningsorganisationen och institutionsstrukturen och de 
statliga stödformerna. Kommitténs arbete skall enligt direktiven redovisas senast den 31e 
december 2008. 

                                                 
36 SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning, s. 16 
37 ibid. s. 16 
38 Dir. 2007:99, Kulturpolitikens inriktning och arbetsformer, s.1 
39 ibid. s. 3 
40 ibid. s. 4 ff 
41 ibid. s. 8-14 
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Den svenska kulturpolitiken mellan 1970 och 2002 har studerats av Tobias Harding.42 
Hardings doktorsavhandling tar utöver dess etnicitetsperspektiv även en utgångspunkt i idén att 
kulturpolitik i Sverige ofta tros vara okontroversiell. I den studie som jag genomfört, vars resultat 
redovisas nedan, undersöks inlägg i den kulturpolitiska debatten i det civila samhället och 
resultaten visar hur komplex debatten är.  
 

Kulturpolitik: kultur som marknad 
I alla de artiklar ur tidskriften Neo som studerats återfinns samma betydelse av ordet 
’kulturpolitik’. Det är en och samma diskurs som kommer till uttryck i de fyra artiklar ur Neo 
som studerats. I artiklarna fokuseras genomgående ett och samma tema. I den betydelse som 
’kulturpolitik’  har i denna diskurs ligger fokus på frågan om hur kulturen bör finansieras. 
’Kulturpolitik’ får i artiklarna sin mening i relation till en diskurs uppbyggd av ekonomiska 
termer. Jag ser detta som uttryck för att man menar att kulturpolitik är en fråga om ekonomiska 
förutsättningar för kultur. Både då finansiering är det explicit uttryckta ämnet för artikeln eller om 
det är närvarande som avgörande utgångspunkt för diskussion är det detta som sätter ramarna för 
resonemangen.  

Inga politiska mål för kulturpolitiken artikuleras i diskursen. Utan att specificera mål och 
medel för kulturpolitiken placerar diskursen ’kulturpolitik’ i relation till en mängd ekonomiska 
termer som ger begreppet betydelse. I artiklarna tillskrivs ’kulturpolitik’ mening i förhållande till 
begrepp som till exempel ’efterfrågan’, ’produktion’, ’omsättning’, investering’, ’(risk)kapital’, 
’lönsamhet’, ’tillväxt’ och ’konsument’.  
 

”…en rapport beställd av EU-kommissionen, visade ... att den kulturella sektorn i Europa 
omsatte drygt 650 miljarder euro. Tillväxten var dessutom högre än ekonomin i stort [och] 
sysselsättningen ökade.”43

 
När den konkret utövade kulturpolitiken i Sverige omnämns görs det, inte i relation till dess 
innehåll utan, i relation till just de ekonomiska aspekterna.  
 

”… regeringens och oppositionens kulturbudget bara skiljer sig åt med 1 procent.”44

 
Den kulturpolitiska diskurs som kommer till uttryck i artiklarna publicerade i Neo ger uttryck för 
en innebörd av ’kulturpolitik’ som betyder att kulturpolitik inte borde existera. Kulturen bör i 
denna mening inte stå i relation till politiken utan i relation till marknaden. Detta syns tydligt i de 
utdrag ur artiklarna som följer nedan. 
 
                                                 
42 Tobias Harding, (2007), Nationalising Culture, Linköping University 
43 Emma Stenström, ”Konsten att finansiera kultur” Neo 2007:2 s. 59 
44 ”Kulturlös politik” Neo 2008:1 s. 81 
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”Varför nu en borgerlig regering över huvud taget ska lägga hinder i vägen för den fria radion.”45

 
”Timbros Mattias Svensson välkomnade … den nya kulturministern med uppmaningen att hon 
skulle lägga ner sitt departement. Kulturen borde bli en privatsak, befriad från alla skatter, 
subventioner och regleringar.”46

 
Diskursens mening av ’kulturpolitik’ som definierad i relation till marknaden tydliggörs även i 
benämningen av statens möjliga inverkan som ’styrningsmekanismer’. Ett exempel på statliga 
styrningsmekanismer som artikuleras är avdragsrätt. 
 

”…stimulera den privata finansieringen genom bland annat avdragsrätt och ökar på så vis 
intäkterna till kulturen.”47

 
Att diskursen uttrycker som önskvärt att kulturen är placerad på en fri marknad tydliggörs även 
bland annat på det vis reklam och dess intäkter kommenteras och ges mening genom 
formuleringen ’livgivande annonser’.  
 

”Det var en gång ett land där det fanns tre radiokanaler, där tjock-tv:n fylldes med repriser i två 
kanaler, och samtliga sändes från samma komplex på en äng i huvudstaden. Runt omkring i riket 
kryllade det av livaktiga småtidningar … ,som fylldes av livgivande annonser.”48

 
Detta utdrag är ett tydligt exempel på hur skribenterna i Neo beskriver kulturen som en marknad. 
Detta syns i citatet på det vis den positiva betydelsen av kultur, som finansierad av marknaden 
genom reklamintäkter, ställs mot en negativ bild av, i det här fallet public service-kultur, som ses 
vara resultatet av dålig ’kulturpolitik’. En tydlig åtskillnad görs alltså mellan kultur som del av 
marknaden och kultur som del av den statliga politiken. ’Kulturpolitik’ artikuleras som något som 
bör avskaffas genom att relationen mellan de offentliga finanserna och kulturen upphävs. Detta 
gäller även kulturens målsättningar. Framgång mäts i hur väl kulturen ’slår’ kommersiellt. 
Kulturens eventuella framgång liknas vid ett nystartat bolags eventuella framgång på marknaden. 
 

”… det handla[r] om en investering, … som riskkapital till ett nystartat bolag.”49

 
Finansieringen av kulturen ges en betydelse som är densamma som den om finansiering av ett 
nystartat bolag. I kulturen behövs ’riskkapital’ ’investeras’ och bästa möjliga utgång är att kulturen 
’slår’, alltså får kommersiell framgång på marknaden och ’investeringen’ återbetalar sig. 

                                                 
45 ”Kulturlös politik” Neo 2008:1 s. 81 
46 Rasmus Fleischer, ”Kulturkanon skjuter bredvid målet” Neo 2007:2 s. 53f 
47 Stenström, ”Konsten att finansiera kultur” Neo 2007:2 s. 60 
48 ”Kulturlös politik” Neo 2008:1 s. 80 
49 Stenström, ”Konsten att finansiera kultur” Neo 2007:2 s. 59 
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Artikulationer av ’kulturpolitik’ med betydelse given av ekonomiska termer är genomgående i den 
diskurs som uttrycks i artiklarna hämtade från Neo.   
 

De andras ’kulturpolitik’  
Att det är en och samma diskurs som finns i artiklarna hämtade från Neo blir inte enbart tydligt 
på den betydelse som ’kulturpolitik’ tillskrivs utan också genom det vis på vilket konkurrerande 
betydelser beskrivs genom formuleringar i artiklarna och artikulationer i diskursen. I diskursen 
fungerar alltså utpekandet och beskrivningen av andra betydelser som en praktik som fyller 
’kulturpolitik’ med mening och således menar jag att det är en viktig del av diskursen att studera. 
Fokus i diskursen är även i dessa artikulationer finansiering av kultur. 

I Neo är det ’bidragskramarnas’ konkurrerande betydelse av ’kulturpolitik’ skribenterna 
formulerar sin kritik mot. 
 

”Ängsliga bidragskramare…utgick i allmänhet från samma falska grundantagande.”50

 
Denna felaktiga innebörd av ’kulturpolitik’ menar de är ett resultat av ett ’missförstånd’, en 
felaktig uppfattning om att kulturpolitik är det samma som kulturstöd.  
 

”Det allra vanligaste missförståndet är att kulturen främst är offentligt finansierad i dag.”51  
 
Dessa ’bidragskramare’ är de som skribenterna menar ger ’kulturpolitik’ en betydelse som är 
likställd med ’kulturstöd’.  
 

”Socialdemokratins främsta kulturpolitiska vallöfte var att fördubbla antal konstnärslöner. Drygt 
trehundra väletablerade yrkesutövare, i stället för dagens 157, skulle få statlig inkomstgaranti.”52

 
Skribenterna artikulerar ’kulturpolitik’ med en betydelse, en innebörd som tillskrivs 
’bidragskramarna’. Skribenterna gör alltså artikulationer som fyller diskursen med en betydelse av 
det oönskade. Det är i förhållande till denna, genom egen artikulation, explicit uttryckt motsatta 
mening av ’kulturpolitik’, som ’kulturstöd’, mottagaren kan forma sin egen uppfattning om vad 
för betydelse skribenten själv specifik fyller ’kulturpolitik’ med.  

För att artikulera sin egen betydelse av ’kulturpolitik’ distanserar alltså diskursen från 
konkurrerande betydelser. Utöver preciserandet av den oönskade meningen av ’kulturpolitik’ 
skapas också en betydelse av konkurrenterna och mot denna innebörd distanserar skribenterna 
sin egen position. Det är mot kategorin ’bidragskramare’, som också jämställs med kategorin 
’kultureliten’, som diskursen distanserar sig. ’Kultureliten’ ges en diskursiv betydelse utan relation 
                                                 
50 Fleischer, ”Kulturkanon skjuter bredvid målet” Neo 2007:2 s. 53 
51 Stenström, ”Konsten att finansiera kultur” Neo 2007:2 s. 60 
52 Fleischer, ”Kulturkanon skjuter bredvid målet” Neo 2007:2 s. 53 
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till individ, detta tydliggörs när kulturcheferna på de större dagstidningarna benämns som ’Bill 
och Bull’ i en av de studerade artiklarna. Denna kategori ges också mening genom artikulationer 
som knyter an till kommunismen i Sovjetunionen.  
 

”Kulturetablissemangets mobilisering och vapenarsenal hade platsat i de gamla militära 
förstamajtågen på Röda Torget i Moskva…”53

 

Denna ’kulturelit’ av ’intellektuella’ får även en mer tydligt artikulerad odemokratisk innebörd i 
diskursen. Man menar att ’kultureliten’ är odemokratisk när man i firandet av kulturminister 
Cecilia Stegö Chilòs avgång bortser från: 
 

”Det kulturpolitiska mandatet från svenska folket” 54

 
Artiklarna i Neo uttrycker alltså tydligt synen på andra betydelser av ’kulturpolitik’, som har 
utgångspunkt i andra värderingar, men även de kategoriseringar som dessa betydelser tillskrivs. 
Den egna åsikten, eller den egna innebörden av ’kulturpolitik’ och dess mål, låter skribenterna 
läsaren själv finna mellan raderna.  

Utpekandet av andra betydelser av ’kulturpolitik’ och beskrivningen av kategorin 
’bidragskramare’ gör det möjligt att förstå diskursens privilegierade betydelse av ’kulturpolitik’. 
 

Kulturpolitik som kvalitetsdebatt  
I Arenas artiklar om kulturpolitik ges ’kulturpolitik’ en annan betydelse än i Neo. I Arenas artiklar 
ges ’kulturpolitik’ mening i relation till ’kvalitet’ och vad kulturen ’handlar om’. Artiklarna ger 
uttryck för en diskurs, en betydelse av ’kulturpolitik’, som har fokus på kulturens innehåll. I 
diskursen har också begreppen ’jämställdhet’ och ’mångfald’ en viktig del i att forma den mening 
som ’kulturpolitik’ ges och således även att avgöra diskursens innehåll och avgränsning. I 
diskursen är kulturpolitik just en fråga om politik och det blir tydligt när betydelser skapas i 
relation till begrepp och termer som har bredare politiska innebörder. Diskursen är uppbyggd på 
relationer mellan och betydelser av bland annat ’jämställdhet’ och ’mångfald’ och just ’kvalitet’. 

Utöver det fokus som finns på innehållet i kulturen är även vem som utövar kultur en aspekt  
som kommenteras i artiklarna. Betydelser av vem som utövar kultur ställs i relation till betydelsen 
av ’kulturpolitik’. 
 

”Dramaten … har i uppdrag att värna om ’hög konstnärlig kvalitet’, vilket har resulterat i 95 % 
manliga dramatiker på Dramatens stora scen”55

 

                                                 
53 ”Kulturvänsterns fördomsfulla vrål” Neo 2006:6 s. 82 
54 ibid. s. 82 
55 Vanja Hermele, ”Neutralitetspolitik” Arena 2006:3 s. 30 
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Som syns i utdraget ovan är ’kvalitet’ och dess möjliga betydelser en central del i den diskurs som 
kommer till uttryck. Kravet på ’kvalitet’ kommer från regeringen och här blir det tydligt att 
’kulturpolitik’ är just en fråga om politiska avgöranden.  
 

”…regeringen och riksdagens önskade kulturpolitik som bland annat går ut på allas möjlighet till 
delaktighet i kulturlivet.” ”I de skrivelser från regeringen som formulerar mål och krav för 
Dramaten har ’hög konstnärlig kvalitet’ placerats före krav på jämställdhet och mångfald.”56

 
I denna artikulation får ’kvalitet’ sin mening i förhållande till ’regeringen och riksdagen’ och dess 
’kulturpolitik’. Relationerna mellan ’kvalitet’ och ’jämställdhet’ och ’mångfald’ blir tydliga och 
således blir också betydelserna utläsbara.  
 

”Det personliga är politiskt, menade 1970-talets kvinnorörelse. Den parollen bör nu utvecklas till: 
all teater är politisk.”57

 
I artiklarna ges dessa värden mening då de artikuleras i förhållande till ’demokrati’. Vad 
’demokrati’, ’jämställdhet’ och ’mångfald’ har för betydelse i förhållande till ’kulturpolitiken’ blir 
tydligt i utdraget ovan som tydligt visar tonen för diskursens hela meningsstruktur.  

Att den, av regeringen utövade, kulturpolitiken ges mening i relation till ’demokrati’ blir 
tydligt i hur statsminister Fredrik Reinfeldt, och hans kulturintresse, beskrivs. 
 

”Hur fattig blir vår demokrati när vi har fått en statsminister, Fredrik Reinfeldt, som möjligen för 
fyra år sedan läste en av Jan Guillous Arn-böcker?”58

 
I detta utdrag kommenteras alltså statsministerns kulturintresse för att tydliggöra att den 
kulturpolitik som utövas av hans regering är en fråga om demokrati. 

I diskursen ges ’kvalitet’ innebörd också i förhållande till meningar av ’utestängningssystem’, 
’exkludering’ och ’patriarkat’.  

 
”den manliga värld som reproduceras och produceras på Dramatens stora scen bär också en … 
patriarkal ideologi som premierar … vita heterosexuella män…”59

 
Logiken är den att i förhållande till den kulturpolitik som fastställs av regering och riksdag 
värderas kultur i relation till en viss betydelse av ’kvalitet’ och kulturutövningen ges i diskursen 
betydelser i förhållande till ’patriarkat’ och ’ideologi’.  
 

”Hög kvalitet är något som inte får särskiljas från jämställdhet och mångfald.”60

                                                 
56 Hermele, ”Neutralitetspolitik” Arena 2006:3 s. 31 
57 ibid. s. 31 
58 Björn Elmbrant, ”Kulturkamp Sverige” Arena 2007:6 s. 30 
59 Hermele, ”Neutralitetspolitik” Arena 2006:3 s. 31 
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Diskursen om kulturpolitik som kvalitetsdebatt sammanfattas i denna formulering som säger 
mycket om den betydelse som ’kulturpolitik’ tillskrivs och som både utgör centralpunkt och sätter 
gränser för diskursen.  
 

Kulturkanon - manliga normer 
I den diskurs som kommer till uttryck i Arena knyts ’kulturpolitik’ även till ’kulturkanon’.  Kanon 
är det som anses som uttryck för normen. Den kultur som får plats i kanon är normerande för 
kultur i allmänhet och det är mot kanons innehåll annan kultur värderas. ’Kulturkanon’ ges i 
diskursen mening i förhållande till ’kulturarv’. Begreppet ’kulturarv’ får i sin tur fyndigt betydelse 
genom artikulationer som knyter dess mening till ’kulturval’. Uttrycket ’kulturval’ ges mening i 
relation till just ’kvalitet’ och ’patriarkat’, ’tradition’ och ’manliga normer’.  
 

”Den manliga normen har styrt definitionen på vad som ansetts har haft högst värde att spara 
inför framtiden. Härigenom väcks tanken att det som anses vara vårt kulturarv i själva verket är 
en lång serie kulturval gjorda utifrån den manliga normen”61

 
”…de … principer varefter klassiker döms, ingalunda utgjort några neutrala måttstockar utan 
snarare följt en manlig norm.”62

 
’Tradition’ blir betydelsegivande i den mening att det beskriver ett upprätthållande av den 
betydelse som ’kvalitet’ har i förhållande till ’patriarkat’. Att ’kvalitet’ menas ha en betydelse som 
inbegriper strukturer för manliga normer artikuleras i diskursen som avgörande för kulturkanon. 
 

”…för att nå kvalitetsstämpeln måste man jämföras med – och likna – den snäva krets av vita 
skrivande män som befolkar vårt kulturarv och vår kanon. Kulturarvet är ett resultat av 
historisk utestängningsprocess.”63

 
Denna utestängningsprocess förklaras med artikulationer om ’sexism’ och ’diskriminering’ som 
ger ’kulturkanon’ betydelse i diskursen. Att det i diskursen menas att det är ’manliga normer’ och 
’sexism’ som avgör kulturkanons innehåll syns tydligt i följande utdrag. 
 

”Precis samma normer som här används för att geniförklara Strindberg – mycket känslor och lite 
förnuft – [har] länge angetts som orsaken till att kvinnliga författare inte kan skriva.”64

 

                                                                                                                                                         
60 Hermele, ”Neutralitetspolitik” Arena 2006:3 s. 33 
61 ibid. s. 32 
62 Anna Dahllöv, ”Litteraturens luftslott” Arena 2006:3 s. 40 
63 Hermele, ”Om kulturpolitiken anti-Maja” Arena 2007:5 s. 18 
64 Dahllöv, ”Litteraturens luftslott” Arena 2006:3 s. 39 
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I kontrast till denna betydelse av kulturkanon ges ’konsten’ betydelser av ’rättvisepatos’, 
’demokrati’ och ’radikalitet’. ’Fri konst’ artikuleras som ’samhällsförändrande’. ’Fri konst’ får en 
mening av en funktion som kan bryta de patriarkala strukturerna i kulturkanon.  
 

”Konstens frihet är senaste argumentet i kampen för jämställdhet och rättvisa. Konsten är fri, 
länge leve konsten!” 

 
I artikulationer om kulturkanon knyts även ’kvalitet’ till ’kulturellt kapital’. Det är i förhållande till 
populärkulturen som relationen mellan ’kvalitet’ och ’kulturellt kapital’ får en avgörande roll för 
diskursens innebörder. Dessa innebörder syns bland annat då ’kvalitet’ ges betydelse i form av ett 
’vapen’ som stänger ute populärkulturen från kulturkanon och säkrar finkulturens position. 
Kravet på kvalitet, som menas ha sin kärna i de politiskt fastställde målen för kulturpolitiken, 
beskrivs som en funktion för ’exkludering’ och ’utestängning’ från kulturarvet och kanon.  
 

”Vapnet heter kvalitet, och målet är att upprätt[hålla] de gamla institutionernas status.”65

”Uppenbarligen är det det kulturella kapitalet som i dag efterfrågas, men frågan är om 
popkulturen verkligen kan leverera?”66

 
Vad som utesluts från kulturarvet och kanon kan utläsas i den betydelse av ’kvalitet’ som avgörs 
av dess diskursiva förhållande till bland annat ’jämställdhet’, ’mångfald’ och ’demokrati’. 
 

Kulturkamp 
I artiklarna i Arena knyts debatten om kulturpolitiken även till det som i en av artiklarna kallas 
’kulturkamp’. Betydelsen av ’kulturkamp’ är uttryck för skillnader mellan olika åsiktsläger kring 
Sveriges kulturpolitik. ’Kulturkampen’ menas bland annat vara ett uttryck för den borgerliga 
regeringens kulturpolitik. 
 

”… är Maud Olofssons mål klart uttalat: ’Vi går från sossefiering till liberalisering’ förklarar 
hon i sitt stämmotal.”67

 
I citatet ovan exemplifieras uttryck för den borgerliga regeringens kulturpolitik. Denna 
exemplifiering menar jag visar hur begreppet ’kulturkamp’ i diskursen får mening genom 
artikulationer om ’värderingar’, ’ideologi’, ’åsiktsdominans’ och ’hegemoni’. Kulturkampen är 
alltså en kamp om makten över kulturpolitikens innehåll. Kulturkampen artikuleras just som en 
kamp med den borgerliga regeringen som en drivande aktör. 
 

                                                 
65 Gabriella Håkansson, ”Äkta är det nya bra” Arena 2006:3 s. 34 
66 ibid. s. 36 
67 Elmbrant, ”Kulturkamp Sverige” Arena 2007:6 s. 30 
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”…borgerliga i Sverige vill ha en kulturkamp, en ideologisk offensiv för att trycka tillbaka och 
skrämma kulturens utövare…”68

 
Att ’kulturkamp’ är en politisk kamp syns också tydligt genom att begreppet relateras till den 
danska regeringens uttalade kulturkamp. Betydelsen av ’kulturkamp’ som en strid blir tydlig då 
ord som ’offensiv’ och ’stridszon’ används för att bygga upp dess innebörd i diskursen. 
 

”Kulturen är politikens viktigaste stridszon, säger den danska regeringen.”69

 
En kamp är stridigheter mellan olika parter med skilda meningar. I diskursen formuleras parterna 
i ’kulturkampen’ å ena sidan som ’den svenska borgerligheten’ och å andra sidan som 
’kulturvänster’.  
 

”Nu sprider sig kulturkampen till Sverige. Värderingar ska avsossefieras och kulturvänstern 
avlövas.”70

 
”Det finns ett antal tecken som tyder på att … borgerliga i Sverige vill ha en kulturkamp.”71

 
Det är skillnaden mellan dessa parter som diskursen ger en mening av kamp, en ’kulturkamp’ som 
har sin innebörd i förhållande till begrepp som ’värderingar’, ’ideologi’, ’åsiktsdominans’ och 
’hegemoni’. 

Men ’kulturkamp’ får också sin innebörd i relation till kategorier och fenomen som är uttryck 
för nationalism. I diskursen knyts ’kulturkamp’ bland annat till europeisk ’högerpopulism’ och 
franska ’Front National’.  

 
”Runt omkring i världen finns samma fenomen bland … högerpopulistiska partier, 
nämligen att de försöker skrämma för en hotfull och dekadent kulturvänster. I städer i 
Sydfrankrike som erövrats av Front National blev det bokbål på litteratur som inte 
passade.”72

 
Men den populistiska och nationalistiska innebörden plockas även hem till inhemsk arena. 
’Kulturkamp’ knyts till ’Sverigedemokraterna’ som ger innebörd genom artikulationer kring 
partiets kulturpolitik. 
 

”…politiska program säger att konsten ska ha en ’folklig förankring’ och på ett tydligt sätt 
lyfta fram ’det nationella och det lokala kulturarvet’.”73

                                                 
68 Elmbrant, ”Kulturkamp Sverige” Arena 2007:6 s. 30 
69 ibid. s. 28 
70 ibid. s. 28 
71 ibid. s. 30 
72 ibid. s. 30 
73 ibid. s. 30 
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Resultatet av en ’kulturkamp’ med denna betydelse menas kunna påverka den kulturpolitiska 
debatten i stort och få konsekvenser bland annat i kulturkanons innehåll.  
 

”…de politiska partier som själva brukar framställa sig som anständiga pressas ut i en 
populistisk kulturkamp. Det kan resultera i nya förslag, typ en litterär kanon som ett sätt att 
bevara svenskheten.”74

 
’Kulturkamp’ har alltså getts en innebörd av kamp mellan ’de borgerliga’ och ’kulturvänstern’ om 
kulturpolitikens innehåll. Men ’kulturkamp’ har också fått sin mening i förhållande till 
artikulationer om populism och nationalism. 
 

Två olika diskurser  
I de artiklar som studerats ur Neo och Arena, som presenterats ovan, har jag identifierat två olika 
diskurser som båda har sin centrala punkt i betydelsen av ’kulturpolitik’. Jag vill poängtera att de 
diskurser som identifierats inte ska uppfattas som ett motsatspar. Det som presenteras som 
resultat av analysen är alltså inte en dikotomi, det är separata uttryck för olika diskurser om 
kulturpolitik med två olika utgångspunkter.  

I den diskurs som finns i artiklarna hämtade ur Neo är det kulturpolitik, som en fråga om 
finansiering av kultur, som är avgörande. Diskursens byggs upp av artikulationer som ställer 
diskursens olika moment i relation till varandra. Det är relationen mellan dikursens, i stor 
utsträckning marknadsrelaterade, moment som ger dem betydelse och det är momentens 
betydelse som avgränsar diskursen till att handla om finansiering. De diskursiva praktikerna 
fixerar momentens betydelser och ger diskursens nodalpunkt ’kulturpolitik’ betydelse. I den 
diskurs som kommer till uttryck i artiklarna hämtade ur Neo kan tecknet ’kulturpolitik’ 
identifieras som ett element och även som en nodalpunkt. Det är kring denna nodalpunkt 
diskursen organiserar sig och det är i relation till ’kulturpolitik’ diskursens andra tecken ger 
mening genom artikulatoriska praktiker. Just i denna diskurs är det alltså moment med 
ekonomiska och marknadsrelaterade innebörder som knyts samman och relateras för att ge 
nodalpunkten ’kulturpolitik’ mening. Det är artikulationer av moment som till exempel 
’efterfrågan’, ’produktion’, ’omsättning’’, investering’, ’(risk)kapital’, ’lönsamhet’, ’tillväxt’ och 
’konsument’ som exemplifierats tidigare. 

Min egentliga slutsats av studiet av denna diskurs är att betydelsen av kulturpolitik är den att 
kultur inte bör relateras till politik, kulturen bör vara del av en fri marknad. Diskursen om 
kulturpolitik i Neo ger alltså kulturpolitiken en betydelse som innebär att den inte bör finnas.  

I den diskurs som kommer till uttryck i Arena är det helt andra moment som ger mening åt 
diskursens nodalpunkt. Nodalpunkten är dock den samma. Det är alltså även i denna diskurs 

                                                 
74 Elmbrant, ”Kulturkamp Sverige” Arena 2007:6 s. 30 
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tecknet ’kulturpolitik’ som ges mening av relationer med och mellan diskursens moment. 
Momenten i denna diskurs är tecken med bredare politisk betydelse och fastställer således en 
betydelse av nodalpunkten ’kulturpolitik’ som just politisk. Det är moment som till exempel 
’jämställdhet’, ’mångfald’, ’demokrati’ och ’patriarkat’ i artikulationer som exemplifierats tidigare 
som ger nodalpunkten ’kulturpolitik’ sin betydelse. 

Utöver den, i Neo, gemensamma betydelsen av nodalpunkten ’kulturpolitik’ och de moment 
som ger den betydelse syns det även att de olika artiklarna är delar av en sammanhängande 
diskurs genom att de olika artikelförfattarna refererar och förhåller sig på samma vis till samma 
externa utsagor till exempel samma uttalanden av politiker. Det finns även en intertextualitet som 
tydliggör att de är delar i en och samma diskurs. Diskursens helhet blir alltså synlig i dess delar 
och det är delarna och relationerna dem emellan som utgör helheten. Precis som Bergström och 
Boréus beskriver diskursanalysen som en slags utvidgad hermeneutisk cirkel förstår jag denna 
diskurs som en helhet utifrån dess delar, de enskilda texterna och dess beståndsdelar i relation till 
en kontext i form av det omgivande som de relaterar till.75

Även den betydelse av ’kulturpolitik’ som kan uttydas i Arenas artiklar förstår jag som en 
sammanhängande diskurs. I de olika artiklarna artikuleras nodalpunkten ’kulturpolitik’ på samma 
vis och ges mening i förhållande till samma moment, samma begrepp och idéer. Utöver det syns 
också i denna diskurs en intertextualitet som tydliggör att den är en helhet eftersom det även i 
Arenas artiklar finns en relation dem emellan och de refererar på samma vis till samma externa 
utsagor.  

Skillnaderna mellan de diskurser som kommer till uttryck i artiklarna ur de två olika 
tidskrifterna är stora. I Neo ges kulturpolitik en betydelse som vill relatera kultur till marknad och 
i Arena ges samma nodalpunkt en politisk innebörd. Diskurserna är uppbyggda genom liknande 
diskursiva praktiker, som genom artikulation knyter samman moment. Det är även på samma vis 
som de olika diskursernas avgränsning sker. Genom samma diskursiva praktiker som fyller 
diskursen med mening utesluts också andra möjliga meningar. Eftersom diskursernas 
nodalpunkter, som båda är tecknet ’kulturpolitik’, ges mening av olika moment blir också 
nodalpunkternas innebörder olika. Eftersom inga moment, som är väsentliga för diskursens 
betydelser, återfinns i den andra diskursen syns tydligt att dessa två diskurser är uppbyggda av 
olika betydelser. De två diskurserna är således delar av varandras dikursiva fält. Den ena 
diskursen är alltså uttryck för betydelser som inte återfinns i den andra och vise versa. 
 

Diskursiva praktiker - artikulationer om de andra 
Att det som artikuleras som oönskat och missuppfattningar får en relativt stor del av fokusen i 
analysen av diskursen kring kulturpolitik i Neo kan tyckas konstigt. Man kan tycka att en 
diskursteoretisk analys av politisk debatt bör fokusera på vad som formuleras som ideologiska 
och politiska mål i diskursen. Men jag menar att huvudpoängen här är att de artikulationer som 
                                                 
75 Bergström & Boréus (red.), (2005), Textens mening och makt, Studentlitteratur, s. 28 
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beskriver konkurrenterna och andra betydelser av diskursens nodalpunkt ’kulturpolitik’ säger 
mycket om skribenternas önskan om att fylla ’kulturpolitik’ med en annan mening. 

Diskursen blir på ett sätt tydlig när alternativa betydelser av dess nodalpunkt artikuleras. Det 
jag menar är att genom att lämna de egna betydelserna opreciserade ger skribenterna läsaren 
makten att bestämma meningen i det som finns mellan raderna, det som aldrig uttrycks precist. 
Det som kan utläsas mellan raderna är politiska mål för ’kulturpolitiken’, vars innebörder aldrig 
klargörs. Detta betyder att mottagaren tillskriver avsändaren de åsikter, betydelser, som just 
läsaren själv önskar att skribenten hyser. Genom att enbart tydligt peka ut konkurrerande 
betydelser och lämna de egna precisa åsikterna osagda kan texten uppfattas på så vis att fler 
identifierar sig med texten än om skribenten explicit uttryckt sin egen åsikt genom artikulation i 
debatten.  

Att konstruera en struktur av mening genom att explicit uttrycka det oönskade och lämna 
det önskade för mottagaren att läsa mellan raderna och själv precisera gör diskursen både snäv 
och vid på en och samma gång. Denna diskursiva praktik gör diskursen snäv då den av 
mottagaren uppfattas precis så som den faller just den mottagaren i smaken. Men denna 
diskursiva praktik gör även diskursen vid på det sätt att den kan få många olika differentierade 
meningar. 

Det är alltså i relation till artikulationer som tillskrivs någon annan som diskursen skapar och 
återger världen och som mottagaren, i detta fall läsaren, blir del av diskursen. Diskursen som 
kommer till uttryck i Neo konstituerar alltså verkligheten genom en diskursiv praktik av 
artikulationer som tillskrivs konkurrerande meningsstrukturer.  
 

Diskursiva praktiker - ’kvalitet’  
I den diskurs som återfinns i Arena görs artikulationer kring tecknet ’kvalitet’ som är avgörande 
för hela den struktur av mening som organiseras kring betydelsen av ’kulturpolitik’. Olika 
innebörder av tecknet presenteras men i diskursen försöks en betydelse av ’kvalitet’ fastställas. 
’Kvalitet’ har alltså flera betydelser men diskursen vill fixera en specifik betydelse. Det som görs i 
diskursen är att genom diskursiva praktiker göra det element som tecknet ’kvalitet’ är till ett 
moment med en delvis fixerad betydelse. Momentet ’kvalitet’ används sedan för att ge mening åt 
diskursens nodalpunkt ’kulturpolitik’. I klarspråk betyder detta att skribenterna av artiklarna i 
Arena ger ordet kvalitet en specificerad innebörd som relateras till bland annat ’jämställdhet’, 
’mångfald’ och ’demokrati’ och att denna innebörd ställs i relation till ’kulturpolitik’ och ger det 
en specifik innebörd. Den betydelse av kvalitet som diskursen delvis fixerar är alltså mycket 
avgörande för diskursen om kulturpolitik i artiklarna hämtade ur Arena.  

De diskursiva praktiker som ger ’kvalitet’ mening är avgörande för flera viktiga aspekter i 
diskursen bland annat för betydelsen av momentet ’kulturkanon’. Genom de relationer som 
tecknat ’kvalitet’ har till diskursens övriga moment ges även begreppet kulturkanon en specifik 
innebörd. Eftersom diskursens moment i stor utsträckning är politiska begrepp ges ’kulturkanon’ 
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en betydelse som jag menar kan förstås inte enbart i diskursen om kulturpolitik utan även i 
relation till till exempel diskurser om patriarkala strukturer.  

Det går att i detta resonemang utläsa att diskursens alla artikulationer är knutna till varandra. 
Alla moment och element i diskursen som återfinns i Arena knyts samman av artikulationer som 
har avgörande på allt meningsskapande i diskursen. Hela den diskursiva strukturen är alltså 
sammanbunden av otaliga relationer. Det är just dessa otaliga relationer mellan diskursens alla 
delar, så som betydelser av ’kulturpolitik’, ’kvalitet’, ’kulturkanon’ och ’kulturkamp’, som utgör 
diskursens hela struktur. Detta förhållande återfinns inte bara i diskursen om kulturpolitik som 
kommer till uttryck i Arena utan också i den som återfinns i de artiklar ur Neo som studerats. 
Den diskursiva strukturens oändliga relationer menar jag är en av de mest avgörande faktorerna i 
diskursen.  
 

Två olika diskurser - hegemonisk kamp om betydelsen av 
’kulturpolitik’ 
De två olika diskurser som identifierats i artiklarna ur de två tidskrifterna Neo och Arena ska, 
som jag har poängterat tidigare, inte ses som ett motsatspar. De två diskurserna har dock en 
tydlig relation till varandra. De är båda diskurser som konstruerar och beskriver kulturpolitik i 
dagens Sverige.  

Båda de diskurser som identifierats i denna studie organiseras kring nodalpunkten 
’kulturpolitik’. I en analys av relationerna mellan de två olika diskurserna blir det tydligt att 
tecknet ’kulturpolitik’ även kan beskrivas som en flytande signifikant. De båda diskurserna ger 
tecknet olika betydelser. I relationen mellan diskurserna finns en konkurrens om betydelsen av 
’kulturpolitik’. De identifierade diskurserna strider alltså om innebörden av den flytande 
signifikant som ’kulturpolitik’ är, vilken är öppen för tillskrivning av olika betydelser.  

I en diskursteoretisk analys, som denna, kan dessa två diskurser beskrivas utifrån idén om 
hegemoniska projekt. Jag menar alltså att de två olika diskurserna ur Neo och Arena konkurrerar i 
en diskursiv kamp om betydelsen av tecknat ’kulturpolitik’, om vad kulturpolitik är och bör vara. 
Det är denna kamp som i den diskurs som återfinns i Arena artikuleras som en ’kulturkamp’. 

Som jag beskrivit ovan kan diskurserna också tolkas som delar av varandras diskursiva fält. 
Den ena diskursen är uttryck för betydelser som inte återfinns i den andra och vise versa. I 
diskursteorin är en viktig aspekt instabiliteten i de diskursiva strukturerna. Betydelser och 
positioner är aldrig helt fixerade i en diskurs. Tillika är inte heller, i de två diskurser som studeras 
här, betydelsen av ’kulturpolitik’ fixerad. Det är just den instabilitet som finns i de diskursiva 
strukturerna som gör de hegemoniska diskursiva praktikerna möjliga. I klartext betyder detta att 
det är möjligheten till olika betydelser av ’kulturpolitik’ som är avgörande för en kamp om vad 
kulturpolitik är och bör vara. Det är den ofixerade gränsdragningen mellan diskurserna, som 
kommer till uttryck i Neo och Arena, som möjliggöra den diskursiva kampen om hegemoni. Det 
är alltså instabiliteten i diskursernas natur som gör det möjligt att använda sig av diskursiva 
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praktiker för att försöka uppnå en stabilare struktur av mening, en hegemoni. I de diskurser som 
studerats i denna studie är det just de diskursiva praktiker som ger den flytande signifikanten 
’kulturpolitik’ olika innebörder som utgör den diskursiva kampen om hegemoni. 
 

Hegemoniska praktiker - artikulationer om de andra 
Som beskrivits tidigare görs i den diskurs som kommer till uttryck i Neo tydligt utpekande 
artikulationer av andra betydelser av ’kulturpolitik’ än den som presenteras som den mer 
fördelaktiga. Diskursen i Neo kan beskrivas som ett hegemoniskt projekt och dessa artikulationer 
kan tolkas som just diskursiva praktiker i en strategi för hegemoni. För att skapa den legitimitet 
för en viss betydelse, som hegemoni är, måste diskursens innebörder införlivas som sunt förnuft, 
i det här fallet hos läsarna. Det hegemoniska projekt som diskursen i Neo är uttryck för vill alltså 
införliva diskursens betydelse av ’kulturpolitik’ som sunt förnuft. Genom att artikulera andra 
betydelser av tecknet ’kulturpolitik’ som felaktiga och resultat av missförstånd ges diskursens 
privilegierade betydelse av ’kulturpolitik’ en mer fördelaktig position i förhållande till läsaren. 
Läsaren ska i detta fall förstås som den mottagare det hegemoniska projektet vill införliva 
diskursen som sunt förnuft hos. Utpekandet av andra betydelser som baserade på missförstånd 
och felaktig fakta gör att just den egna önskade kulturpolitiken framstår som baserad på korrekt 
fakta och omöjlig att motstrida. De hegemoniska praktiker, som artikulationerna om andra 
betydelser är, har funktionen att avgränsa mottagarens språkliga och tankemässiga möjlighet att 
ge ’kulturpolitik’ en annan innebörd, alltså att förstå andra möjliga innebörder av vad kulturpolitik 
är och bör vara.  
 

Hegemoniska uttryck - kulturkanon 
I den diskurs om kulturpolitik som kommer till uttryck i artiklarna hämtade ur Arena görs 
artikulationer om kulturkanon. Kulturkanon artikuleras i diskursen som en rådande norm mot 
vilken kvalitetsbedömningar görs. Jag menar att det finns vissa möjligheter att se kulturkanon och 
dess innehåll som uttryck för en hegemoni. Jag menar att kulturkanon kan förstås som att det 
finns en rådande norm för vad som anses ha kvalitet, utifrån vilka parametrar kvalitet bedöms 
och vem som bedömer. I diskursen i Arena artikuleras kulturkanon som att denna norm har en 
hegemonisk position i relation till de mer instabila diskurserna om kulturpolitik. Den över tid 
relativt stabila innebörd av vad ’kvalitet’ är har avgjort och avgör kanons innehåll. Det är denna 
stabilare form av mening av ’kvalitet’ som möjliggör att kulturkanon kan beskrivas som uttryck 
för en hegemoni.  ’Kvalitet’ ges i diskursen, som kommer till uttryck i Arean, mening i relation till 
moment som till exempel ’patriarkat’ och ’manliga normer’. Kulturkanon menas således vara ett 
utryck för en hegemoni som diskursen beskriver som patriarkal. Det är alltså den delvis fixerade 
meningen av ’kvalitet’ och en, i relation till diskurserna om ’kulturpolitik’, stabilare struktur av 
mening som möjliggör en tanke om att den svenska kulturkanon är uttryck för en hegemoni. 
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Slutdiskussion 
I den här studien har två diskurser om kulturpolitik identifierats. I Neo återfinns en diskurs som 
beskriver kulturen i relation till marknaden. I Arena återfinns en diskurs som relaterar 
kulturpolitik till en diskussion om kvalitet och dess olika innebörder. Dessa diskurser skapar olika 
förståelser av vårt samhälle och således också olika betydelser om vad kulturpolitik är och bör 
vara. I Neo presenteras kulturpolitik som en fråga om kulturens finansiering. I Arena presenteras 
kulturpolitik som en fråga om kulturens innehåll och vem som utövar den. Det är alltså två helt 
olika perspektiv som kommer till uttryck. Två olika perspektiv, med olika utgångspunkter, och de 
två diskurserna som är dess resultat ger således också kulturpolitiken olika innebörder. 

Kulturpolitik kan kanske uppfattas som relativt okontroversiell. De svenska kulturpolitiska 
målen har sett snarlika ut sedan 1974. De olika förståelser av samhället som kommer till uttryck i 
de två diskurserna visar dock hur kulturpolitik inte på något vis är något okontroversiellt som det 
råder en samhällig koncensus kring.  

I Neo konstrueras den meningsbärande strukturen av kulturpolitikens relation till ekonomiska 
begrepp. I Arena konstrueras strukturen av relationer mellan begrepp med breda politiska 
innebörder som också knyter kulturpolitiken till andra övergripande politiska mål. De praktiker 
som bygger upp dessa strukturer är snarlika men resultaten olika.  

I analysen av relationen mellan dessa två olika diskurser finner jag att det är betydelsen av 
kulturpolitik som den diskursiva kampen och den politiska debatten handlar om. Det är 
förståelsen av vad kulturpolitik är och bör vara som är kärnan i den kulturpolitiska debatten i det 
civila samhället, åtminstone i de studerade uttrycken för det civila samhället, som tidskrifterna 
Neo och Arena utgör. Den kulturpolitiska debatten som studerats ger tydliga exempel på hur 
olika förståelser av samhället avgör vad vi kan föreställa oss att kulturpolitik betyder och handlar 
om. 

I skrivande stund genomför Kulturutredningen en översyn av den svenska kulturpolitikens 
mål. Denna studie visar att det är avgörande för kulturpolitikens utformning vilken förståelse av 
samhället som är utgångspunkt. Kulturpolitiken är en del av samhällsordningen, vilkens 
legitimitet, enligt Gramsci, skapas i det civila samhället. Vikten av den politiska debatten i det 
civila samhället är alltså stor då den är en del av skapandet av de förståelser av samhället som 
avgör våra politiska ställningstaganden.  

Den här studien har genomförts med forskaren som verktyg. Jag har med utgångspunkt i 
diskursteorin och dess begrepp analyserat den kulturpolitiska debatten så som den kommer till 
uttryck i de studerade artiklarna ur Neo och Arena. Resultaten är alltså mina tolkningar som jag 
gjort med utgångspunkt i diskursteorin. Min tolkning av det empiriska materialet har med allra 
största säkerhet påverkats av mina förförståelser. Andra tolkningar av det empiriska materialet 
skulle med största förmodan kunna göras av någon annan. Tolkningarna av det empiriska 
materialet skulle också kunna se annorlunda ut om annan teori och metod använts. Men 
resultaten skulle lika väl kunna bli samma, som i denna studie, även under andra förutsättningar. 
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Detta är en kvalitativ studie som genomfört en analys av ett avgränsat empiriskt material. 
Studiens resultat är på intet vis generaliserbara. Jag är dock övertygad om att studiens resultat kan 
bidra till att förstå andra politiska debatter i det civila samhället. Resultaten av denna studie säger 
mycket om just det studerade materialet och inget om politisk debatt ur ett generellt perspektiv. 
Jag menar ändå att studiens resultat och framförallt dess resonemang kan relateras till och vara 
inspiration vid studier om och analys av andra politiska debatter, inte bara de som återfinns i det 
civila samhället.  

Att studera den politiska debatt som bidrar i skapandet av vår förståelse av vårt samhälle 
anser jag angeläget. Att studera de strukturer som skapar de förståelser vi utgår från när vi gör 
våra politiska ställningstaganden är nödvändigt för en säkrad demokrati. Att förstå den kamp om 
våra förståelser som den politiska debatten är, är angeläget för att säkra den parlamentariska 
politikens demokratiska relation till oss som väljare.  

Det är absolut inte enbart i det som uttryckligen är politisk debatt vi grundar våra förståelser 
av samhället. Även till exempel nyhetsrapportering i tv bidrar till skapandet av våra förståelser. 
Att studera nyhetsrapportering i televisionen, i samma anda som i denna studie, menar jag skulle 
vara givande. Nyhetsrapportering uppfattas i stor utsträckning som opartisk men jag tror att en 
studie, av liknade slag som denna, skulle kunna identifiera att skapandet av förståelser även är 
närvarande i det sammanhanget. Laclaus och Mouffes diskursbegrepp menar att allt och alla 
praktiker, språkliga såväl som andra, är diskursiva och därför menar jag att det är mycket 
intressant att studera många olika fält för att undersöka hur våra förståelser av samhället skapas.  
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