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Abstract  
 

The aim with this study is to identify and discuss discourses in public service policy documents to clarify that public 
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In the studied material, two discourses have been identified in policy concerning the content in public service media. 

The responsibility-discourse construct meanings of what content the policy wants to see in public service media and 

in the quality-discourse meanings of how the content should be is constructed. Public service policy is consistent over 

the period that has been studied and the study shows that there is consensus in the parliament about the regulation 

of the content in public service media. The policy regarding the content in public service also constructs meanings 

about the audience.  
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Förord 
Jag vill först och främst tacka min handledare Janicke Andersson. Våra möten är vad som gjort 

denna uppsats till vad den är. Jag vill även tacka alla de föreläsare och handledare som undervisat 

mig på programmet för samhälls- och kulturanalys. Denna uppsats är ett resultat av de kunskaper 

jag tillägnat mig under dessa fyra år. Ett stort tack går också till mina föräldrar för det stöd de är 

och den service och hjälp de gett mig. Sist men inte minst vill jag tacka mina kära vänner. Ni är 

många som förgyller mitt liv, ingen nämnd ingen glömd.  
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Inledning 

De flesta av oss tittar på tv eller lyssnar på radio varje dag. Vad vi ser och hör i media påverkar 

oss och hur vi tolkar vår värld.1 Public service-media når alla i Sverige och regleras av riksdag och 

regering via sändningstillstånd. Programbolagen såväl som politiken presenterar public service 

som politiskt oberoende. Men presentationen av public service som politiskt oberoende bör, i 

min mening, studeras ur ett kritiskt perspektiv när dess innehåll regleras av den högsta politiska 

organiseringen i Sverige. 

Den här studien analyserar de politiska diskurser som formar politiken om innehållet i public 

service-medierna genom att applicera Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori på 

politiska dokument och sändningstillstånd.2 Det unika med denna studie är att jag använder mig 

av en annan teoretisk utgångspunkt än vad som har gjorts i andra studier av public service-politik. 

Diskursteorin som teoretisk utgångspunkt öppnar för andra tolkningar än de som gjorts tidigare, 

eftersom den gör det möjligt att analysera politiken utifrån idén att vad vi säger om och vad vi gör 

med public service är totalt avgörande för vad public service är, inte bara hur vi uppfattar det. I 

diskursteorin finns också ett hegemonibegrepp som gör det möjligt att identifiera konflikter om 

public service på ett annorlunda sätt än vad som gjorts tidigare. 

Syfte och frågeställningar 

Denna studie undersöker public service-politik ur ett perspektiv vars fokus är att studera och 

diskutera hur public service-politiken är politisk och inte självklar. Syftet med denna studie är att 

identifiera och diskutera diskurser i politiska dokument som formar politiken kring och reglerar 

svensk public service-verksamhet. Studien undersöker de delar av public service-politiken som 

rör innehållet i public service-medierna. I studien undersöks public service-politiken under de två 

senaste regeringsperioderna. Frågeställningar som blir aktuella i denna studie är: 

- Hur förklaras begreppet public service i materialet? 

- Vilket innehåll önskas i public service-medierna av politiken?  

- Skiljer sig de diskurser som identifieras i dokumenten som producerats av den senaste 

socialdemokratiska regeringen respektive Alliansregeringen åt och i så fall hur? En 

frågeställning blir alltså hur likheterna/skillnaderna kan förstås utifrån studiens teoretiska 

grund.  

- Konstrueras den politiska idén av public service-medierna i kontrast till en motsats och 

hur beskrivs denna motsats i så fall? 

Disposition 

Efter att jag presenterat studiens syfte och frågeställningar gör en kort historisk genomgång av 

public service utveckling och redovisar därefter vad jag menar med public service genom att 

                                                 
1 Jesper Strömbäck, (2004), Den medialiserade demokratin, SNS förlag, s. 48f 
2 Bl. a. Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo 
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beskriva strukturen för dess verksamhet i Sverige i dag. Jag gör också. Vidare fördjupar jag 

resonemanget med grund i tidigare forskning på temat public service. Först redogör jag för en 

diskussion om hur begreppet public service kan tolkas, en diskussion som förs genomgående 

inom fältet. Efter det presenterar jag ett antal studier som är av relevans för den studie jag 

genomfört. Detta följs av en redogörelse för det empiriska material som studerats i denna studie.  

Där efter redovisar och diskuterar jag diskursteorin, studiens teoretiska och metodologiska 

utgångspunkt. Inom ramen för denna diskussion presenterar jag, utöver de två begreppen diskurs 

och hegemoni, även diskursteorins vetenskapliga kontext och mitt tillvägagångssätt i 

genomförandet av studien.  

Efter det presenterar jag studiens resultat och analys. Jag beskriver dels de diskurser som 

identifierats med hjälp av den diskursanalytiska metoden, dels de analyser som jag gjort utifrån 

diskursteorins begrepp diskurs och hegemoni.  

I ett avslutande diskussionskapitel sammanfattar jag först de centrala resultat som studien gett. 

Den allra största delen av detta diskussionsavsnitt ägnas dock åt att resonera kring den komplexa 

bilden av publiken som konstrueras diskursivt av politiken.  

Public service i praktiken 

Public service förklaras traditionellt som media i allmänhetens tjänst. Vad som omfattas av detta 

uttryck är under konstant förändring. Public service-verksamheten har i takt med de tekniska 

framstegen utvecklats till vad den är i dag, allt sedan 1920-talet då radion slog igenom stort och 

riksdagen beslutade att staten skulle kontrollera sändningarna.3 Svensk public service är i dag icke-

kommersiell lokal och rikstäckande media som finansieras av en tv-avgift. I sändningstillstånd 

formuleras de riktlinjer som utgör det så kallade public service-uppdraget. Public service-

verksamheten regleras utöver dessa sändningstillstånd av Radio och tv-lagen och 

Yttrandefrihetsgrundlagen. 

För att sammanfatta och förklara public service-mediernas utveckling kan den delas in i tre 

epoker; monopoltiden på 1970-talet, uppbrottstiden på 1980-talet och konkurrensens tid på 

1990-talet.4 Beskrivningen av 1970-talets public service syftar till det monopol som staten hade 

över både radio- och tv-sändningar. Den enda konkurrensen om tv-tittarna fanns mellan TV1 

och den andra kanal, TV2, som hade börjat sända på mitten av 1960-talet. Den största kritiken 

mot public service var i detta läge en kritik av monopolet. Under årtiondets sista år görs dock ett 

försök med icke-kommersiella närradiostationer som bryter statens ensamrätt. Det här är början 

på den utveckling som kategoriserar 1980-talet som en uppbrottstid. Uppbrotten från monopolet 

börjar alltså med icke-kommersiell närradio som lägger grunden för den kommande kommersiella 

lokalradion. 1986 beslutas också att det i kabelnätet skall möjliggöras för lokala icke-kommersiella 

tv-sändningar. Under 1990-talets början sker stora förändringar då både TV3 och TV4 når det 

                                                 
3 Jörgen Boman, (1998), I allmänhetens tjänst – om svensk publicservicemedias avsikter och utsikter, Umeå Universitet, s. 6f 
4 Olof Hultén, “Public service och den mediepolitiska utvecklingen i Norden” i Hultén, Søndergaard & Carlsson 
(red.), (1996), Nordisk forskning om public service – Radio och TV i allmänhetens tjänst, Nordicom – Göteborgs universitet, 
s. 10ff 
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svenska folket. Utlandsägd kommersiell lokalradio får nu också en stor spridning. TV3 som 

sänder via satellit från London kan kringgå viss lagstiftning om reklam och en debatt om 

ytterligare en rikstäckande kanal i marknätet leder till att TV4 1991 börjar sända 

reklamfinansierad television som når alla, även de utan parabolantenn.5 Monopolet är nu helt och 

hållet upplöst då public service-kanalerna delar plats i marknätet med en kommersiell konkurrent. 

I dag är läget ytterligare förändrat, mycket på grund av de möjligheter som utvecklingen av 

digitala sändningsalternativ och kabel- och satellittekniker tillhandahåller. I dagsläget står public 

service-medierna i hård konkurrens om publiken med ett, kan tyckas, oändligt antal kommersiella 

alternativ för både radiolyssnare och tv-tittare.  

Svensk public service-verksamhet är i dag organiserad i form av tre bolag; Sveriges Radio, 

Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.6 Sveriges Radio (SR) sänder i 45 kanaler. 26 

lokala kanaler ryms i P4 och de rikstäckande kanalerna P1, P2 och P3 kompletteras av mer än 10 

digitala radiokanaler som sänds vi internet. Sveriges Television (SVT) sänder i fem rikstäckande 

kanaler; SVT1, SVT2, SVTB (Barnkanalen), Kunskapskanalen och SVT24. Även SVT sänder via 

internet i form av SVT Play där en stor del av utbudet kan ses när publiken själv vill. Sveriges 

Utbildningsradio (UR) producerar program som har en tydlig inriktning på utbildning. Dessa 

sänds i SVT:s och SR:s kanaler och finns tillgängliga för lärare som undervisningsmaterial. Public 

service-medierna producerar och sänder alltså en stor mängd program som kan nå oss i publiken 

på många sätt. Televisionens sändningar strömmar in i våra hem och radion följer med oss på 

vägen; i bilen och på bussen till jobbet.  

Verksamheten finansieras av en tv-avgift som ska betalas av alla som har någon form av 

mottagare i sitt hem. Insamlingen av tv-avgiften organiseras av Radiotjänst som är ett dotterbolag 

till de tre public service-bolagen. Tv-avgiftens storlek och dess fördelning mellan de olika bolagen 

beslutas av riksdagen. Tv-avgiften finansierar bland annat också Granskningsnämnden som 

granskar innehållet i programmen utifrån Radio och tv-lagen, Yttrandefrihetsgrundlagen och de 

sändningstillstånd som ger public service-bolagen rätt att sända.  

Public service-medierna presenterar sig själva som oberoende av politiska och kommersiella 

intressen. Detta tillsammans med värden som saklighet och objektivitet används för att beskriva 

public service-medierna som en demokratisk funktion.7 Dessa honnörsord används av public 

service-bolagen både för att motivera public service-mediernas existens och deras finansiering via 

tv-avgiften. Det är uttalanden av denna typ som problematiseras i den här studien. Genom att 

analysera de politiska dokument som skapar grunden för och reglerar innehållet i public service-

verksamheten kan bilden av public service som politiskt oberoende studeras kritsikt.  

                                                 
5 Boman, (1998), I allmänhetens tjänst – om svensk publicservicemedias avsikter och utsikter, Umeå Universitet, s. 10 
6 Denna beskrivning av public service-verksamheten baseras på bolagens egna presentationer av sig själva på 
www.radiotjänst.se. I min mening föreligger ingen orsak att ifrågasätta dessa faktas riktighet.  
7 www.radiotjänst.se 
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Tidigare forskning 

Detta avsnitt syftar till att ge en bild av forskningen kring de aspekter av public service som är 

intresset för denna studie. Först redogör jag för den diskussion som förs inom fältet kring 

begreppet public service för att sedan presentera ett antal studier som är relevanta i relation till 

den studie jag genomfört. 

Public service som teoretiskt begrepp 

I den forskning som bedrivs på området public service finns en grundläggande och genomgående 

problematik. Det teoretiska begreppet public service är odefinierat, eller snarare har många 

definitioner. Den publicerade forskningen diskuterar denna problematik utförligt. Tre exempel på 

dessa diskussioner återfinns i Public service-TV, där Ulla Carlsson har samlat bidrag från tre 

nordiska forskare i ämnet.8 Trine Syvertsen, Olle Findahl och Henrik Søndergaard är namn som 

tillsammans med Ulla Carlsson upprepade gånger dyker upp när ämnet public service behandlas i 

forskningssammanhang, står de inte som författare så är de refererade till om och om igen.  

Syvertsen gör på basis av en semantisk analys en förenklad uppdelning av olika sätt på vilka 

public service-begreppet kan uppfattas.9 De tre betydelsernas olikhet baseras till stor del av olika 

tolkningar av ordet public. Public kan uppfattas både som allmän, offentlighet och som publik. 

Resultatet blir att public service kan ha de tre olika betydelserna; allmän nyttighet, i 

offentlighetens tjänst och i publikens tjänst. Problematiken kan också uttryckas som att service 

alltjämt ses som tjänst men ordet public karakteriseras av både den betjänande avsändaren, 

offentligheten, och de betjänade, allmänheten.10  

Det är public service politiska dimension som utforskas i den här studien och med hjälp av 

diskursteorin och hegemonibegreppet kan vi studera hur det som kan tyckas vara självklart 

faktiskt är politik. Søndergaard poängterar begreppets helt klart politiska natur.11 Han menar att 

definitionen av begreppet helt har blivit beroende av de politiska viljor som använder det för att 

legitimera de offentliga medier de vill behålla. Begreppets strategiska möjligheter har enligt 

Søndergaard gjort att frågan om begreppets mening nästan blivit glömd. I relation till denna 

diskussion presenterar han den grundläggande frågan om public service är idé eller praktik. Svaret 

han kommer med är att det är både och, men att det intressanta ligger i vad politiken väljer att 

definiera public service utifrån, vilket är intresset i denna studie av hur public service politiken 

utformas och på vilka grunder detta görs. Søndergaard ser att det finns ett val att göra i dagsläget. 

Antingen kan begreppet definieras i relation till den verksamhet våra public sevice-medier faktiskt 

utövar eller så definieras begreppet utifrån samhällets behov, begreppet tänks om från början och 

utgår från vad för sorts public service dagens samhälle, av politiken, anses behöva. Søndergaards 

                                                 
8 Ulla Carlsson, (red.), (1999), Public service-TV, Nordicom 
9 Trine Syvertsen, ”Hva kan public service begrepet brukes til?” i Carlsson, (red), (1999), Public service-TV, Nordicom, 
s. 9f 
10 Anna Edin & Kristina Widestedt, (2002), Publik sökes – Svar till ”Allt för alla – hela tiden” Stiftelsen Institutet för 
Mediastudier, s. 13 
11 Henrik Søndergaard, ”Public service ved vejs ende” i Carlsson, (red), (1999), Public service-TV, Nordicom, 23f 
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diskussion framhåller den allt utom objektivt självklara naturen i public service. Att svensk public 

service i dag beskrivs som fri från politisk påverkan kan alltså i min mening ifrågasättas. Även om 

det inte utövas någon form av direkt politisk kontroll av innehållet i public service-medierna kan 

dess reglering vara allt annat än självklar och opolitisk, vilket är fokus för denna studie.  

En annan återkommande diskussion om public service som flera studier och andra skrifter 

problematiserar är dess roll och möjligheter på en marknad med konkurrens.12 Public service har 

sin historia i ett monopol och hotet från konkurrensen på den fria marknaden beskrivs som det 

största hotet av alla.13 Søndergaard kommer i sin diskussion bland annat fram till att public 

service i konkurrens med en marknad med kommersiellt finansierade verksamheter i högre grad 

måste motiveras med rent ekonomiska utgångspunkter.14  

Studier om public service och televisionens politiska roll  

Det specifika intresse för public service som jag har i denna studie kan ställas i relation till ett 

antal genomförda studier. Lucas Pettersson behandlar i sin avhandling Information och identitet – 

Synen på televisionens politiska roll i Sverige och EU televisionen i relation till begreppen demokrati och 

kollektiv identitet.15 Avhandlingen studerar politiska dokument och ställer bland annat frågan om 

televisionen kan skapa förutsättningar för politisk gemenskap och diskuterar hur televisionens 

politiska roll formulerats i Sverige. Som titeln på Pettersons studie signalerar är resultatet av hans 

analys att televisionens politiska roll kan förklaras i relation till begreppen information och 

identitet. Information och identitet är i sig också relaterade till vardera av begreppen demokrati 

och kultur. Resultatet av studien kan övergripande sammanfattas till att den visar att televisionens 

politiska roll har förändrats över tid och gått från en informativ funktion till ett redskap för 

konstruktion av en nationell identitet.16  

Birgitta Löwander har gjort en översikt där hon studerar och jämför vad hon kallar 

invandrarpolitiken och etermediepolitiken under 1900-talets senare del.17 Översikten är gjord 

utifrån offentliga utredningar om invandring såväl som public service under perioden 1967 till 

1992. Löwanders fokus ligger på att studera de uppfattningar som riksdag och regering gett 

uttryck för angående public service-företagens roll i invandrarpolitiken. Löwander studerar 

kritiskt relationen mellan de två politiska områdena och ställer sig frågan om det överhuvudtaget 

finns en korrelation mellan dem.  

Anna Edin har både i sin avhandling som handlar om publikbilder och tilltalsformer i public 

service-tv och i en studie tillsammans med Kristina Widstedt delvis studerat public service-

politiken och public service-verksamhetens reglering.18 I båda dessa studier återfinns en tydlig 

                                                 
12 Bland annat: Olle Findahl, ”Public service. En bräcklig men seglivad konstruktion” i Carlsson, (red), (1999), Public 
service-TV, Nordicom 
13 Edin, (2000) , Den föreställda publiken, Symposion, s. 135 
14 Søndergaard, ”Public service ved vejs ende” i Carlsson, (red), (1999), Public service-TV, Nordicom s. 28 
15 Lucas Pettersson, (2002), Information och identitet, Stockholm studies in politics 90, Stockholms universitet s. 3ff 
16 Pettersson, (2002), Information och identitet, Stockholm studies in politics 90, Stockholms universitet, Abstract 
17 Birgitta Löwander, (1998), Sveriges radio och invandrarpolitiken, Umeå universitet, s. 81 
18 Edin & Widstedt, (2002), Publik sökes – Svar till ”Allt för alla – hela tiden”, Stiftelsen Institutet för Mediastudier & 
Edin, (2000) , Den föreställda publiken, Symposion 
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koppling mellan regleringen och den utövade verksamheten, i båda dessa fall är det SVT som 

studerats.  

Med vårt tillvägagångssätt har vi kunnat blottlägga tydliga överensstämmelser mellan 

de programpolitiska dokumenten och verklighetsprogrammens strukturer … Den 

sanning som gång på gång förmedlas mellan raderna i dokumenten … bekräftas på 

olika sätt i programutbudet.19 

Jag menar att Edins och Widstedts resultat motiverar en studie, som denna, av den politiska 

närvaron i public service-verksamhetens reglering. Både fokus och tillvägagångssätt i Edins två 

studier är tredelat, där enbart en del fokuserar på de politiska dokumenten.20 De andra två 

analysnivåerna fokuserar på programutbudet, dels som helhet och dels i specifika uttryck som 

hallåor och vinjetter. I dessa studier har enbart ett eller ett par politiska dokument studerats och 

jag menar att en mer ingående analys av denna typ av material kan fördjupa insikterna om relation 

mellan politiken och public service-verksamheten. Den analys som jag har genomfört av public 

service-politiken utgår från ett mer omfattande material och har även en annan teoretisk 

utgångspunkt än de studier Edin och Widstedt gjort. Min teoretiska utgångspunkt, diskursteorin, 

knyter de diskurserna som identifierats i materialet till en idé om samhällets ordning på ett sätt 

som inte görs i Edins och Widstedts studier. Till exempel med hjälp av diskursteorins 

hegemonibegrepp möjliggörs andra insikter än vad som varit möjligt i tidigare studier. 

Empiriskt material 

Svensk public service-verksamhet regleras bland annat av sändningstillstånd som utfärdas till SR, 

SVT och UR av regeringen via Kulturdepartementet. Den senaste tidsperioden för 

sändningstillstånden är 1 januari 2007 – 31 december 2009. Sändningstillstånden föregås av 

propositioner framlagda av regeringen till riksdagen. De senaste sändningstillstånden är utfärdade 

av Alliansregeringen men den senaste propositionen gällande sändningstillstånd för public 

service-verksamhet (Prop. 2005/06:112) är framlagd av den senaste socialdemokratiska 

regeringen. Under de två senaste mandatperioderna har de båda regeringarna även tillsatt och 

genomfört var sin statlig utredning om public service och den nyare utkom så sent som i juli 2008 

(SOU 2005:1 och SOU 2008:64). Dessa utredningar och dess direktiv spelar en stor roll i denna 

studie. Tillsammans med den senaste propositionen och de två senaste sändningstillstånden till 

public service-bolagen är de det empiriska materialet i denna studie.  

Jag menar att sändningstillstånden kan förstås som en länk mellan den politiska viljan och den 

faktiska public service-verksamheten. Det är i dessa dokument jag kan finna uttryck för hur de 

diskurser som identifieras i public service-politiken är närvarnade i den direkta regleringen av 

public service-verksamheten. För att studera hur public service-politiken utformas av de olika 

regeringarna är de två statliga utredningarna de källor jag vänt mig till. Dessa utredningar är 

                                                 
19 Edin & Widstedt, (2002), Publik sökes – Svar till ”Allt för alla – hela tiden”, Stiftelsen Institutet för Mediastudier, s. 12 
20 Edin & Widstedt, (2002), Publik sökes – Svar till ”Allt för alla – hela tiden”, Stiftelsen Institutet för Mediastudier, s. 10 
& Edin, (2000) , Den föreställda publiken, Symposion, s.12 
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passande för att studera public service-politiken eftersom de omfattar ett brett spektra av 

aspekter.  

Sammantaget är omfånget av det empiriska materialet stort och jag vill poängtera att det 

enbart är delar av materialet som studerats i den konkreta diskursanalysen. Hela materialet har 

dock studerats i relation till studiens teoretiska förståelse för att urskilja de delar som bäst kan ge 

svar på studiens frågeställningar. I linje med denna studies fokus på vad politiken säger om 

innehållet i public service-medierna har de delar av materialet som behandlar andra aspekter inte 

studerats närmre. Avgränsningen i studiens fokus avgör vad i materialet som är relevant. Andra 

teman som finns i public service-politiken, men som inte studeras närmre i denna studie, är till 

exempel finansiering, organisation och tillgänglighet (textning i tv och hörbarhet i radio). 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Laclaus och Mouffes diskursteori 

Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten för denna studie är Laclaus och Mouffes 

diskursteori. Laclau och Mouffe presenterar visserligen inte sin diskursteori ur ett metodologiskt 

perspektiv men jag, och många med mig, ser möjligheter att använda de begrepp som bygger upp 

teorin även som metodologiska verktyg för genomförandet av diskursanalyser.21 Andra förhåller 

sig mer tveksamma till möjligheterna för konkreta analyser enbart med hjälp av Laclaus och 

Mouffes teori. Klas Gustavsson till exempel skriver i inledningen till den svenska översättningen 

till teorins huvudverk, Hegemonin och den socialistiska strategin, att väldigt lite i boken kan knytas till 

metodologi och av hans fortsatta resonemang kan uttydas en viss ambivalens till den roll som 

verket fått inom det diskursanalytiska fältet.22 Gustavsson vill hellre att fokus skall ligga på de 

politiska strategier som presenteras i boken än de diskursanalytiska möjligheter som andra 

fokuserat på. 

Så som jag tolkar den diskursteori Laclau och Mouffe presenterar i Hegemonin och den 

socialistiska strategin lämpar den sig mycket väl för genomförandet av denna studie av public 

service-politiken. Den tveksamhet Gustavsson känner inför användandet av diskursteorin som 

metodologisk utgångspunkt delar inte jag. Jag menar att vi kan betrakta diskursteorin så att två 

dimensioner av samma idé ger oss både teoretiska och metodologiska utgångspunkter för denna 

och andra studier.23 I min mening ger nämligen diskursteorin oss ett flertal begrepp som mycket 

väl kan användas för att operationalisera den och genomföra konkreta analyser. Vilka de 

begreppen är presenteras nedan och hur de konkret har använts i denna studie återkommer jag 

till i redovisningen av mitt tillvägagångssätt.  

                                                 
21 Laclaus och Mouffes diskursteori presenteras i flertalet metodböcker för diskursanalys bl. a. David Howarth, 
(2007), Diskurs, Liber, s. 117-142, Marianne Winther Jörgensen & Louise Philips, (2000), Diskursanalys som teori och 
metod, Studentlitteratur, s. 31-65 och Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), (2005), Textens mening och makt, 
Studentlitteratur, s.315-321 
22 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 18 
23 Magnus Nilsson, (2008), Våra äldre : Om konstruktioner av äldre i offentligheten, Linköping Studies in Arts and Science, 
450, Linköping University Electronic Press, s. 38 
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Diskursteorins begrepp är dock huvudsakligen teoretiska begrepp och det är Laclaus och 

Mouffes diskurs- och hegemonibegrepp som är den teoretiska utgångspunkten i genomförandet 

av denna studie. Det är först och främst dessa begrepps förekomst och utformning i 

diskursteorin som motiverar dess närvaro i denna studie. Precis som jag har i denna studie, har 

Laclau och Mouffe fokus på analysen av den politiska dimensionen av det samhälle vi lever i och 

jag upplever att deras begreppsapparat ger stora möjligheter till uttömmande analyser av det 

politiska.24 Laclaus och Mouffes begrepp diskurs möjliggör min analys av vad som uttrycks i 

public service-politiken, bland annat i de studerade public service-utredningarna. En analys som 

tydliggör vilket innehåll som eftersträvas i public service är viktig eftersom det har inverkan på 

hur vi, publiken, tolkar och förhåller oss till vår omvärld. Begreppet hegemoni möjliggör en 

analys av vilken relation den rådande public service-politiken har till andra diskurser om public 

service.  

Postmarxistisk teori 

Laclaus och Mouffes teori är en kritisk utveckling av det marxistiska teoretiserandet. Denna 

utveckling består till största delen av den slutgiltiga uppgörelsen med essentialismen.25 Laclaus 

och Mouffes kritik riktas i första hand mot de reduktionistiska tankarna hos tidigare teoretiker, 

som gett arbetarklassen en på förhand given privilegierad subjektsposition och som låtit den 

ekonomiska strukturen vara bestämmande i sista hand.26 Den teoretiska omformuleringen från 

marxism till postmarxism kan förklaras som en ny ontologisk förståelse.27 I förordet till den andra 

upplagan av Hegemonin och den socialistiska strategin skriver Laclau och Mouffe om detta.  

Ur detta perspektiv är vi övertygade om att förändringen i övergången från marxism 

till postmarxism …[är] ontologisk.28 

Den ontologiska skiftningen utgörs alltså av avståndstagandet från det essentialistiska, till 

exempel i den givna funktionen av arbetarklassen och ekonomins överbestämmande relation till 

allt det övriga. I och med detta avståndstagande från essentialism skall vi dock inte missta oss och 

tro att diskursteorin förnekar objektens existens. I stället skapar Laclau och Mouffe en ny 

ontologisk position med sin socialkonstruktionistiska ”radikala materialism”.29 Objektens existens 

erkänns men att de skulle ha någon inneboende mening är det som bestrids i kritiken av tidigare 

teoretiker.30 Objektens mening förklaras av Laclau och Mouffe med diskursbegreppet, som jag 

nedan beskriver närmre.  

                                                 
24 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 25 
25 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 199 
26 Laclau, (1996), Emancipation(s), Vertigo, s. 45 
27 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 24 
28 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 24 
29 Howarth, (2007), Diskurs, Liber, s. 129 & Nilsson, (2008), Våra äldre : Om konstruktioner av äldre i offentligheten, 
Linköping Studies in Arts and Science, 450, Linköping University Electronic Press, s. 44 
30 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 161f 
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Diskursbegreppet 

Ett av de två begrepp som är den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten för denna studie är 

Laclaus och Mouffes diskursbegrepp. Begreppet diskurs används inom flera traditioner och dess 

betydelse varierar. Begreppet har alltså en mängd olika teoretiska betydelser men används också 

vardagsmässigt som synonym till ordet samtal. I vardagligt språk kan de teoretiska innebörderna 

av begreppet diskurs förklaras som att diskurser sätter gränser för vad vi kan tänka, säga och 

göra. Diskurser ger betydelser som har karaktären av att vara gemensamma och möjliggör således 

också kommunikation och samhörighet. Nedan är det enbart diskursbegreppets innebörd i 

diskursteorin jag ägnar mitt resonemang åt.  

För att kunna resonera kring diskursbegreppets fulla innebörd är det i mina ögon nödvändigt 

att vi först tillägnar oss benämningarna på teorins mindre beståndsdelar, de som bygger upp den 

teoretiska strukturen av begreppet diskurs. En, visserligen inte så liten, beståndsdel i den 

diskursteoretiska strukturen är idén om artikulering.31 Begreppet artikulering står i diskursteorin för 

något annat än ordets betydelse i den vardagliga svenskan, att tala klart och tydligt. Istället liknar 

deras begrepp mer engelskans innebörd av ordet ”articulate” som betyder att formulera till 

exempel en idé. Tanken om artikulatoriska praktiker är grundläggande för hela Laclaus och 

Mouffes diskursteori. Artikulering är i diskursteorin den praktik där mening och innebörd 

formuleras och uttrycks och ger mening just på grund av att det uttrycks. En artikulering länkar 

samman olika delar till en helhet som får en större mening än delarna ursprungligen hade var för 

sig. De artikulatoriska praktikerna är alltså en förutsättning för diskursen i sig och begreppet 

artikulering är en förutsättning för att Laclau och Mouffe ska kunna förklara diskurserna 

teoretiskt. I denna studie analyseras de artikuleringar, som formar public service-diskurser, i bland 

annat de av den senaste socialdemokratiska regeringen och Alliansregeringen genomförda public 

service-utredningarna.  

De minsta beståndsdelarna i diskursteorin är de begrepp som benämner innehållet i 

artikuleringar.  

Inom detta resonemang kommer vi att kalla varje praktik som etablerar en relation 

mellan element på ett sätt som gör att deras identitet förändras som ett resultat av den 

artikulatoriska praktiken för artikulering. De differentiella positionerna, i den mån som 

de framstår som artikulerade inom en diskurs, kommer vi att kalla moment. Däremot 

kommer vi kalla varje differens som inte är diskursivt artikulerad för element.32 

[författarnas kursivering] 

Detta citat från, den mest lästa och refererade delen av, Hegemonin och den socialistiska strategin 

kräver sina förtydliganden. I utdragets första del klargörs begreppet artikulering. Vi kan utläsa att 

den praktik där vi upprättar en relation mellan olika tecken, så att deras innebörd förändras på 

något vis, är en artikulering. Tecken är i diskursanalyser benämningen på ett eller flera 

                                                 
31 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 157ff 
32 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 157  
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sammanhängande ord och i diskursteorin kan ett tecken även vara till exempel en bild eller en 

praktik. Den relation som artikuleringen upprättar mellan diskursens beståndsdelar beskrivs i 

diskursteorin som differenser. När en artikulering har tydliggjort tecknets differentiella position 

kallas tecknet för moment. Ett moment är således ett tecken som fått sin mening artikulerad och 

positionerad. De tecken vars innebörd inte är slutgiltigt positionerad i diskursen av en artikulering 

kallar Laclau och Mouffe för element. Uttryckt i vardagligt språk kan vi säga att ett moment har fått 

sin mening delvis fasställd medan ett element har flera möjliga betydelser. Till denna redovisning 

av benämningar på olika aspekter av en diskurs kan även nodalpunkt infogas.33 En nodalpunkt är 

ett privilegierat moment i diskursen och kan beskrivas som ett centrum till vilka alla de övriga 

momentens differentierade positioner relateras. Nodalpunkter är alltså centrala begrepp som 

fungerar som knutpunkter som binder samman mening av olika delar i en diskurs. De olika 

benämningarna på den diskursiva strukturens beståndsdelar är i mina ögon möjliga att använda 

som analytiska verktyg i en konkret diskursanalys.34 Att i materialet finna de konkreta uttryck som 

kan förklaras med dessa ord är en del av den metodologiska processen i den här studien av public 

service-politiken. 

Efter att ha redogjort för diskursers mindre beståndsdelar kan jag nu beskriva 

diskursbegreppets innebörd ur ett bredare perspektiv. En grundpelare för diskursbegreppet i 

diskursteorin är att en diskurs består av just differentierad mening mellan olika tecken.35 

Artikuleringar skapar relationer mellan olika tecken och ger dem olika, differentierade, 

innebörder.  

I en artikulerad diskursiv totalitet, där alla element besitter en differentiell position – 

där alla element enligt vår terminologi har reducerats till moment i denna totalitet – är all 

identitet således relationell, och alla relationer har en nödvändig karaktär.36 

[författarnas kursivering] 

Även detta utdrag ur Hegemonin och den socialistiska strategin kräver sina förtydliganden. 

Diskursbegreppet i Laclaus och Mouffes teori är alltså en struktur av artikulerad mening. 

Skillnaden mellan element och moment är den att de flerfaldiga meningarna som är möjliga för 

ett element av artikulatoriska praktiker har reducerats till endast en möjlig mening. Diskursen är 

alltså en struktur av mening där alternativa meningar uteslutits i artikulatoriska praktiker. För att 

svara på de frågor som ställs i denna studie sker min analys av politiskt material för att undersöka 

vilka meningar som produceras i artikuleringar i public service-politiken.  

En annan grundpelare för diskursbegreppet är diskursers instabillitet. Laclau och Mouffe 

poängterar många gånger om att elementens förvandling till moment aldrig är fullständig.37 De 

innebörder som artikuleringen av ett element förkastat försvinner inte spårlöst utan återfinns i det 

                                                 
33 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 168 
34 Även Laclau och Mouffe benämner dessa begrepp som verktyg. Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den 
socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 169 
35 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 158 
36 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 159 
37 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 159 
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som Laclau och Mouffe kallar diskursivitetens fält.38 Diskursivitetens fält är alltså andra möjliga 

meningar som uteslutits ur diskursen när element reducerats till moment. Detta diskursiva yttre 

hotar alltid den instabila fixering av mening som en diskurs är, eftersom ett moment åter kan ges 

karaktären av ett element med flera möjliga meningar.39 I till exempel public service-politiken är 

diskursers instabilitet det som möjliggör en diskussion om hur politiken utformas.  

Vilken direkt innebörd den nya postmarxistiska ontologin får för diskursbegreppet blir tydlig 

när vi studerar Laclaus och Mouffes invändning mot dikotomin diskursivt – icke diskursivt.40 

Diskurser är, som vi redan fastslagit, strukturer av mening. All mening är i Laclaus och Mouffes 

ontologiska ståndpunkt sprungen ur diskursiva artikulatoriska praktiker. Objekts existens kan 

visserligen vara fördiskursiv men objektens mening är nödvändigtvis diskursiv. Detta får 

konsekvensen att diskursbegreppet omfattar allt.41 Eftersom diskursbegreppet i Laclaus och 

Mouffes teori omfattar allt är det således också så att allt förklaras i diskursiva termer i en 

diskursteoretisk analys, så som i denna studie. Värt att notera, även om det inte är aktuellt i denna 

studie då materialet enbart är text, är att Laclau och Mouffe inte gör någon ontologisk skillnad på 

objekt och praktik.42 Rent konkret betyder det att allt så som språk i tal, text och bilder såväl som 

handlingar och form är diskursivt.43  

Begreppet hegemoni och vad politik är 

Det andra av de två begrepp som är den teoretiska utgångspunkten i denna studie är Laclaus och 

Mouffes hegemonibegrepp. Enkelt förklarat är en hegemoni samma typ av struktur som en 

diskurs, alltså en struktur av mening. En hegemoni är en diskurs som har dragit gränser till det 

diskursiva yttre, de andra möjliga meningar som förpassats till diskursivitetens fält av 

artikulatoriska praktiker.44 De artikuleringar som konstruerar och upprätthåller en hegemonisk 

diskurs beskrivs av Laclau och Mouffe som hegemoniska praktiker. Dessa praktiker reducerar våra 

tankemässiga möjligheter enbart till den mening som finns i den hegemoniska diskursen och den 

meningen presenteras som sunt förnuft som inte behöver ifrågasättas. Hegemonier är alltså 

tillstånd av diskursivt tolkningsföreträde som sätter gränser för vad vi kan tänka, säga och göra.45 

Här blir det tydligt att diskursteorins hegemonibegrepp ger en möjlighet att studera 

meningsskapande som makt. I denna studie är analysen utifrån hegemonibegreppet till för att 

studera hur politiken gör anspråk på att kontrollera de diskurser om public service som reglerar 

innehållet i public service-medierna. Det innehåll som i förlängningen kan sätta gränser för våra, 

publikens, tolkningsmöjligheter. 

                                                 
38 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 166f 
39 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 169 
40 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 159 
41 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 165 
42 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 163 
43 Nilsson, (2008), Våra äldre : Om konstruktioner av äldre i offentligheten, Linköping Studies in Arts and Science, 450, 
Linköping University Electronic Press, s. 42 
44 Laclau, (1996), Emancipation(s), Vertigo, s. 37 
45 Jacob Torfing, (1999), New theories of discourse, Blackwell, s. 101 
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Det är i och med uppbrottet från den klassiska marxismens essentialistiska historiematerialism 

som dynamiken mellan överbyggnad och bas förändras i Laclaus och Mouffes diskursteori så att 

det ges utrymme för en politisk dimension i överbyggnaden som inte är ett direkt utfall av 

förhållandena i basen. Detta möjliggör Laclaus och Mouffes hegemonibegrepp, som precis som 

resten av diskursteorin, har sin grundtes i idén om artikulering.46 Begreppet hegemoni är inte nytt 

för Laclaus och Mouffes diskursteori. Det har använts länge, men då enbart med innebörden 

klassallians. Det är Antonio Gramsci som först beskriver hegemonier som resultat av 

artikuleringar men i hans resonemang finns fortfarande de klassreduktionistiska tankar som 

kritiseras starkt av Laclau och Mouffe.47 Värt att notera är att eftersom diskursteorin inte är en 

klassreduktionistisk marxism har politiken utökats från endast en klasskamp till flera 

demokratiska kamper. Således utgår Laclau och Mouffe också från att det kan finnas flera 

hegemonier till skillnad från tidigare marxistiska tänkare som enbart teoretiserat hegemonin som 

singularis.48  

Laclau och Mouffe beskriver hegemonier som ”en form av politik”49. En förutsättning för 

kategorin hegemoni är att de artikulatoriska praktikerna är i konfrontation med antagonistiska 

artikuleringar, med vilka de strider om elementens bestämning till moment.50 Dessa element som 

är utsatta för ständig omdefiniering av olika artikuleringar kallas för flytande signifikanter.51 I det fall 

denna kamp om elementens mening inte existerar finns enbart den typ av struktur av mening 

som av Laclau och Mouffe kallar diskurs.52 Ett annat villkor för hegemonier är gränsdragningen 

till de meningar som utesluts.53 Att hegemonier, till skillnad från diskurser, kan skapa gränser mot 

det externa förklarar Laclau och Mouffe med hjälp av idén om ekvivalenser.54 Teorin om 

ekvivalenser kan beskrivas som att beståndsdelarna i den hegemoniska diskursen förlorar sina 

differentiella positioner då de istället definieras av en gemensam karaktär och bildar så kallade 

ekvivalenskedjor.55 Den gemensamma meningen i en ekvivalenskedja konstrueras utifrån vad den 

inte är, det negativa diskursiva yttre.56 Gränsdragningen sker alltså eftersom den hegemoniska 

diskursen får sin positiva mening genom att vara icke-negativ. Gränsdragningen i den 

hegemoniska stukturen är dock, precis som diskursen, instabil. Denna instabilitet är självklar i 

Laclaus och Mouffes diskursteori eftersom de ontologiskt utgår från det socialas öppenhet, det 

icke essentialistiska.  

                                                 
46 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 195 
47 David Forgacs, (red.), (2000), The Antonio Gramsci Reader – Selected writings 1916-1935, s. 423 & Laclau & Mouffe, 
(2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 199 
48 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 201 
49 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 201 
50 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 197 
51 Nilsson, (2008), Våra äldre : Om konstruktioner av äldre i offentligheten, Linköping Studies in Arts and Science, 450, 
Linköping University Electronic Press, s. 52 
52 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 200 
53 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 197 
54 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 187ff 
55 Laclau, (1996), Emancipation(s), Vertigo, s. 38f 
56 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 206 
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Det socialas öppenhet är det som möjliggör de artikuleringar som skapar mening och i fallet 

med hegemonierna de olika antagonistiska artikuleringar som strider om de flytande 

signifikanternas mening.57 I denna studie får utgångspunkten i det socialas öppenhet relevans i 

tolkningen av vad politik är.58 Det socialas öppenhet är alltså nödvändigt för möjligheten till 

artikuleringar som skapar och strider om mening.59 I denna studie ska politik förstås som det 

samma som artikulatoriska praktiker, även om inte alla artikuleringar är politik. Det material som 

studerats i denna studie är texter producerade i Sveriges högsta form av politisk organisering, 

regering och riksdag. Dessa texter förstås i denna studie som artikuleringar som skapar relationer 

av mening och bygger upp de strukturer som diskurser och hegemonier är.  

Tillvägagångssätt 

Som jag beskrivit tidigare är Laclaus och Mouffes diskursteori både den teoretiska och 

metodologiska utgångspunkten i denna studie. De begrepp jag presenterat under tidigare rubriker 

som till exempel artikulering, nodalpunkt, element och moment är alltså utöver sin teoretiska 

innebörd även mina verktyg i genomförandet av den konkreta diskursanalysen. Som Marianne 

Winther Jörgensen och Louise Philips föreslår i sitt resonemang om tillvägagångssätt för 

diskursteoretisk analys i Diskursanalys som teori och metod är tillvägagångssättet i denna diskursanalys 

att i materialet söka de konkreta uttryck som kan förklaras av dessa begrepp.60 Det empiriska 

materialet har studerats med den diskursteoretiska förståelsen för att sedan dekonstrueras 

metodologiskt med hjälp av begrepp som artikulering, nodalpunkt, element och moment. Att 

genomföra en diskursteoretisk textanalys är alltså att urskilja och tydliggöra de beståndsdelar, 

d.v.s. tecken, i diskursen som kan identifieras med denna typ av begrepp.  

Analysen i denna studie kan beskrivas som ett sökande efter relationer, relationer som byggs 

upp av artikuleringar. Dels har analysen ämnat till att identifiera de relationer som skapar de 

logiker av differenser som diskurser är men den har också ämnat undersöka eventuell närvaro av 

den typ av relationer som skapar de logiker av ekvivalenser som hittas i hegemonier.61 Rent 

praktiskt har analysprocessen varit ett arbete som innebär att de tecken som har störst avgörande 

på artikuleringarnas betydelseskapande identifieras. Dessa tecken har jag skrivit på post-it-lappar 

som jag placerat i mönster som representerar de identifierade diskurserna. Under processens gång 

har mönstret granskats kritiskt och bytt form flera gånger. När nodalpunkter utkristalliserats har 

dessa skrivits på nya post-it-lappar i andra färger för att i mönstret sedan, i kedjor, länkas samman 

med de tecken som artikulerar dess mening. Målet med denna studie är inte att presentera dessa 

kedjor, även om detta görs i bland för tydlighetens skull. Målet är att presentera de analytiska 

tolkningar som kan göras med hjälp av dessa identifierade artikuleringar. Utgången av studiens 

diskursanalys var på intet vis självklar och tydlig vid första anblick. För att synliggöra de 

                                                 
57 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 208 
58 Laclau, (1996), Emancipation(s), Vertigo, s. 44 
59 Torfing, (1999), New theories of discourse, Blackwell, s. 91 
60 Winther Jörgensen och Philips, (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, s. 36f 
61 Nilsson, (2008), Våra äldre : Om konstruktioner av äldre i offentligheten, Linköping Studies in Arts and Science, 450, 
Linköping University Electronic Press, s46f 
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diskursiva strukturerna har materialet och tolkningarna studerats kritiskt i flera omgångar och de 

analytiska slutsatserna har formulerats om allt eftersom insikter gjorts.  

De diskurser som jag identifierar och diskuterar i denna studie är analytiska konstruktioner 

och ska inte förstås som det enda sättet att tolka de texter som studerats. Även om diskursteorin 

tillhandahåller grunder för tolkning av material är det omöjligt att bortse från att den som 

genomför analysen, i detta fall jag, har inverkan på resultatet och hur det presenteras. I 

genomförandet av denna studie har det varit av vikt för mig att reflektera över hur min person, 

den jag är, har påverkat både min syn på relationen mellan politiken och allmänheten och hur jag 

har tolkat de texter jag har studerat. Jag är en del av den publik som public service riktar sig till 

och jag tar var dag del av det public service-medierna sänder. Min ålder - 24, mitt genus – 

kvinnligt och min etnicitet – svensk är några utgångspunkter som kan förklara min sociala 

positionering i förhållande till både politiken och public service-medierna. Men det är oändligt 

många fler aspekter som påverkar min relation till det studerade materialet. I de fall jag själv har 

haft möjlighet att reflektera över huruvida min person har haft en större inverkan på min tolkning 

av materialet kommer detta att uttryckas explicit i presentationen och analysen av de identifierade 

diskurserna. Att reflektera över sin egen relation till sin studie är dock ingen enkel manöver. Min 

tolkningsförmåga är beroende av de diskurser jag är innesluten i. Eftersom diskurser utgör 

gränser för våra tankemöjligheter är det en teoretisk såväl som verklig omöjlighet att ta ett steg 

bakåt bort från sig själv och sin studie för att ”objektivt” reflektera. Alla aspekter är dock inte lika 

svåra att reflektera över. Mitt val av teoretisk och metodologisk utgångspunkt är en sådan aspekt. 

Laclaus och Mouffes diskursteori passar som hand i handske med både min personliga 

övertygelse om den samhällsordning vi lever i och med den socialkonstruktionistiska grund jag 

tillägnat mig i min utbildning. 

Resultat och analys  

Jag går nu över till att presentera de resultat och analyser som studien lett fram till.  

Utifrån Laclaus och Mouffes diskursteori kan ett antal analytiska slutsatser göras. Först 

analyserar jag den diskursiva konsensus om innehållet i public service som jag menar råder i 

riksdagspolitiken. Efter detta presenterar jag de diskurser om ansvar och kvalitet som identifierats 

i materialet. Dessa två värden formar den riksdagspolitiska betydelsen av det innehåll som 

eftersträvas i public service-verksamheten. I det studerade materialet konstrueras public service 

utifrån idéer om att public service-medierna bär ett stort ansvar för en rad olika typer av innehåll. 

I betydelsen av public service innesluts också idéer gällande kvaliteten på de program som public 

service-medierna sänder. Ansvarsdiskursen konstruerar betydelser av vad för innehåll politiken vill 

se i public service-medierna och kvalitetsdiskursen konstrueras betydelser av hur innehållet önskas 

vara. Efter presentationen av ansvars- och kvalitetsdiskurserna följer en analys av en paradoxal 

dimension av public service-politiken. Till sist analyserar jag hur den politiska idén om public 

service relateras till den konkurerande kommersiella median och en eventuell antagonistisk bild av 

public service. De två längre avsnitten, ”Konsensus i riksdagspolitiken” och ”Särart – ansvar och 
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kvalitet som hegemoniska praktiker” kan sägas utgå från studiens två primära teoretiska begrepp, 

diskurs respektive hegemoni.  

En premiss för analysen 

En vinst med att använda sig av diskursanalys som metod är att studiens material behandlas som 

en helhet. I materialet kan ett antal innehållstyper urskiljas där vissa aspekter av ansvars- och 

kvalitetsdiskurserna blir lättare att identifiera. Alla delar av materialet är dock delar av den 

samlade helheten, varje del är kontextuellt och diskursivt knuten till helheten.62 Exempelvis är vad 

som skrivs i sändningstillstånden sammanlänkat med vad som skrivs i utredningarna. Synen på 

materialet i denna studie kan alltså förklaras som en böljande rörelse fram och tillbaka där delarna 

skapar helheten och helheten skapar delarna. Denna utgångspunkt om det oändligt 

sammanlänkade materialet möjliggör en analys där artikuleringar som görs i en del av materialet 

också konstruerar den diskursiva strukturen i andra delar av materialet såväl som i helheten. De 

artikuleringar som är mer tydliga gällande en viss typ av innehåll är, även om de inte är lika lätt 

identifierade, del av den betydelsebildande processen gällande andra innehållstyper. Jag menar att 

dessa skillnader i tydlighet inte ska tolkas som diskursiva diskrepanser då studiens diskursanalys 

identifierat samma diskursiva strukturer, alltså samma logiker och differentierande relationer, i 

hela materialet.  

Konsensus i riksdagspolitiken 

Politiken om innehållet i public service är konstant under de två studerade regeringsperioderna 

och ansvarsdiskursen och kvalitetsdiskursen, som jag kommer presentera senare, är avgörande för 

både den senaste socialdemokratiska regeringens och Alliansregeringens reglering av innehållet i 

public service. Kring innehållet i public service kan en konsensus sägas råda i riksdagspolitiken. 

Detta säger inget om att politiken kring andra aspekter av public service, så som till exempel 

finansiering och organisation, skulle vara den samma för de två regeringarna. Den här studien är 

avgränsad på så vis att den enbart presenterar, analyserar och diskuterar de delar av politiken som 

berör det innehåll SVT, SR och UR producerar och sänder. Här kan poängteras att det är 

betydande delar av det studerade materialet som berör just innehåll. I exempelvis 

sändningstillstånden är hälften av de paragrafer programföretagen måste rätta sig efter ägnade åt 

att reglera innehållet. Det är samma diskursiva strukturer som reglerar public service-politiken 

gällande innehåll i SVT:s, SR:s och UR:s program i alla de studerade dokumenten, de diskursiva 

likheterna är totala.  

Hur kan denna konsensus i riksdagspolitiken analyseras med grund i Laclaus och Mouffes 

diskursteori? Betyder det att regleringen av public service är självklar och opolitisk? Nej, det gör 

det inte. 

                                                 
62 Bergström & Boréus (red.), (2005), Textens mening och makt, Studentlitteratur, s. 28 
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Det tyder dock på att de två identifierade diskurserna, som konstruerar public service-politiken 

och den politiska bilden av public service, är fixerade till hög grad.63 Tecknen i ansvars- och 

kvalitetsdiskurserna är inte omstridda element, jag ser dem som moment som artikulerats och 

positionerats.64  Ansvars- och kvalitetsdiskursernas moment och nodalpunkter har artikulerats på 

samma sätt under en längre tid och det kan förstås som att det i den miljö där dokumenten, som 

är studiens material, produceras återfinns inga antagonistiska artikuleringar som framgångsrikt 

påverkar den betydelsebildande processen i de identifierade diskurserna. Jag menar att detta kan 

förstås som att gränserna till det som Laclau och Mouffe kallar diskursivitetens fält är 

förhållandevis stabila i ansvars- och kvalitetsdiskurserna, som formar politiken om innehållet i 

public service.65 

De diskursiva strukturer som ansvarsdiskursen och kvalitetsdiskursen är fylls med mening 

genom att tecken artikuleras och positioneras i relation till varandra i diskursen. Dessa 

differentierande relationer ser alltså likadana ut i alla de studerade dokumenten, oavsett under 

vilken regeringsperiod de producerats. Den konsensus som finns i riksdagspolitiken om vilket 

innehåll som önskas i SVT, SR och UR består alltså i att nodalpunkter, artikuleringar och 

diskursiva relationer är de samma över tid. Det är samma diskursiva strukturer som är grunden 

till både den senaste socialdemokratiska regeringens och Alliansregeringens reglering av public 

service. Detta betyder dock som sagt inte att denna reglering är självklar i sin natur. De diskurser 

som konstruerat denna reglering är resultatet av artikuleringar som ger mening. Ingen mening är 

på förhand given enligt Laclau och Mouffe, så heller inte meningen av regleringen av public 

service.66 Ingen mening kan förklaras som ickediskursiv i Laclaus och Mouffes teori vilket innebär 

att de artikuleringar som konstant konstruerar ansvars- och kvalitetsdiskurserna inte har sin grund 

i något fördiskursivt positivt värde som gör den självklar.67 Var de har sin grund kan studien säga 

lite om, men en diskussion kan föras som resulterar i slutsatsen att de har sin grund i den oändliga 

totala politiska kontexten. Ett tecken som till exempel ’mångfald’ är inte reserverat för att enbart 

ge mening åt den kvalitetsdiskurs som konstruerar public service-politiken. Betydelser av 

’mångfald’ artikuleras i många fler diskurser som formar Sveriges politik. De diskurser som 

konstruerar public service-politiken står alltså i nära relation till andra politiska diskurser. Poängen 

med denna analys är att även om det inte finns en partipolitisk motsättning kring vilket innehåll 

som önskas i public service så är detta inte opolitiskt. Vissa artikuleringar i materialet gör att den 

riksdagspolitiska konsensusen om public service-innehållet inte ter sig vara oemotsagd. Hur 

denna antagonism kan identifieras och analyseras återkommer jag till när jag analyserar de 

identifierade diskurserna utifrån Laclaus och Mouffes hegemonibegrepp. 

En skillnad som kan diskuteras är att inga artikuleringar om jämställdhet återfinns i den 

utredning som är gjord på uppdrag av Alliansregeringen. Att artikuleringar om 

                                                 
63 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 168 
64 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 157ff 
65 Laclau, (1998), The Politics of Rhetoric, Sub-series in ideology and discourse analysis No 9, Essex Papers in Politics 
and Government, University of Essex, s. 6f 
66 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 165 
67 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 162 



 17

jämställdhetsansvar inte görs i den senare utredning är inget som motsäger den analytiska 

slutsatsen att politiken om innehållet i public service är konstant på grund av riksdagspolitiskt 

konsensus. Det finns nämligen inte heller några artikuleringar som strider mot den diskursiva 

logik som konstruerar detta ansvar i de övriga studerade dokumenten.68 Denna logik utgår från 

den betydelsebildande processen kring tecknet ’demokratiska statsskickets grundidéer’ som gör 

detta tecken till ett moment fyllt med innebörder om bland annat jämställdhet. Samma logik om 

’demokratiska statsskickets grundidéer’ kan identifieras i den senare utredningen även om den här 

inte artikulerar betydelser av jämställdhet. Jag menar att skillnader mellan vilka typer av innehåll 

som utretts i de två utredningarna inte ska förstås som diskursiva diskrepanser.  

Ansvarsdiskurs – ett uppdrag från folket 

En av de två diskurser som diskursanalysen av studiens material har tydliggjort är den jag 

benämner ansvarsdiskurs. Denna diskursiva struktur omfattar betydelser av det innehåll som 

politiken önskar i public service-medierna. Den byggs upp av artikuleringar som diskursivt 

konstruerar kopplingen mellan innehållet i SR:s och SVT:s kanaler och den politiska idén om 

public service existens och samhällsfunktion som ansvar.69 Även Edin och Widstedt resonerar 

kring att public service-uppdraget formuleras som ansvar.70 Den tolkning som Edin och Widstedt 

gör är dock vitt skild från den jag kommer presentera nedan. De formuleringar som jag anser är 

grunden i ansvarsdiskursen ägnas uppmärksamhet enbart i ett mycket litet avsnitt i deras studie. 

Kontentan av Edins och Widstedts resonemang är att det är orimligt av politiken att ge public 

service-bolagen så många olika ansvar och att formulera det om alla anses vara lika viktiga.  

En grundpelare av de betydelser som konstrueras i ansvarsdiskursen är hur public service 

knyts till Sverige som demokrati. Uppdraget till SVT, SR och UR artikuleras som ett 

’demokratiskt uppdrag’.71  Uppdragets grund placeras diskursivt hos publiken som genom 

folkvalda formulerar ett uppdrag åt public service-företagen. Diskursen ger alltså public service-

uppdraget en betydelse av förtroende från folket. Grunden i ansvarsdiskursen utgörs också av 

den betydelse uttrycket ’radio och TV i allmänhetens tjänst’ har. Att uppfylla de formulerade 

ansvaren är det som i diskursen menas med att tjäna allmänheten. Alla de ansvar som formuleras 

av politiken länkas till och grundas i denna utgångspunkt om public service i en demokrati. I sin 

studie Information och identitet beskriver Petterson att den svenska televisionens politiska roll bland 

annat förklaras som informationsspridare. Petterson menar att detta synliggörs i hur politiken 

relaterar televisionen till demokrati.72  Likt mig, kommer alltså Petterson fram till att politiken 

talar om televisionen som en demokratisk funktion. 

Det är utgångspunkten i det upphöjda värdet demokrati som gör denna diskursiva struktur till 

en ansvarsdiskurs till skillnad från det som skulle kunna kallas en uppdragsdiskurs. Att 

                                                 
68 Bergström & Boréus (red.), (2005), Textens mening och makt, Studentlitteratur, s. 28 
69 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 157ff 
70 Edin & Widstedt, (2002), Publik sökes – Svar till ”Allt för alla – hela tiden”, Stiftelsen Institutet för Mediastudier, s.18f 
71 Bl. a. SOU 2005:1 s. 146 & SOU 2008:64 s. 65. 
72 Pettersson, (2002), Information och identitet, Stockholm studies in politics 90, Stockholms universitet, s. 310 
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artikuleringarna knyter public service-mediernas verksamhet till ansvar för funktioner i ett 

demokratiskt samhälle som getts till dem av folket ger uppdraget en större tyngd än om det 

enbart hade betydelsen av ett uppdrag från regeringen. Denna logik, demokrati - folket som 

uppdragsgivare – ansvar, får betydelse både för motiveringen av public service existens såväl som 

för det innehåll som politiken önskar i SVT:s, SR:s och UR:s kanaler. 

I de artikuleringar som skapar betydelsen av ansvar återfinns bland andra tecken som ’särskilt 

ansvar’, ’central eller särskild uppgift’, ’tillgodose behov’, ’förväntningar’, ’viktig roll’, ’funktion’ 

och ’service’. Public service-ansvaret är att tillgodose behov och förväntningar från 

folket/publiken vilket ger public service en viktig roll och funktion. Sammantaget är ansvaret att 

utgöra den service som det är att tjäna folket, vilket innebär att uppfylla de ansvar som ges till 

programbolagen av folket/publiken via politiken. I ansvarsdiskursen konstrueras alltså en 

betydelse av publiken som uppdragsgivare. Denna och andra publikbilder som politiken 

konstruerar resonerar jag mer utförligt om i diskussionsavsnittet. 

Betydelsen av ansvar som artikuleras av dessa tecken och logiken demokrati - folket som 

uppdragsgivare – ansvar är ständigt återkommande i de två studerade utredningarna. 

Artikuleringarna fyller funktionen av att diskursivt skapa relationer mellan det innehåll som 

politiken önskar i public service och utgångspunkten att public service tjänar folket som ansvar.  

De artikuleringar som bygger upp ansvarsdiskursen länkar betydelsen av public service ansvar 

till en mängd typer av innehåll och värden som skall genomsyra innehållet. Utöver de tre 

huvudteman i ansvarsdiskursen som jag kommer presentera mer utförligt senare finns ett flertal 

aspekter som innesluts i samma diskurs. Dessa delar av ansvarsdiskursen är minst lika avgörande 

för regleringen av public service-verksamheten även om de, i de utredningar jag studerat, inte 

ägnas lika mycket intresse som de tre huvudtemana.  

En aspekt är det ansvar för bildning som ges till programföretagen. Hela innehållet i public 

service-medierna bör vara uttryck för folkbildningsambitioner enligt ansvarsdiskursen. 

Programmen skall utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet 

tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen … och som 

helhet präglas av folkbildningsambitioner.73 

Folkbildningsambitionerna som artikuleras som ett ansvar i public service-politiken är, utöver den 

idé om den breda publiken som syns i utdraget ovan, relativt opreciserade i det material som 

studerats. Public service har sedan sin start och genom historien haft en tät relation till 

folkbildning.74 Att denna relation även idag har betydelse visar Karin Norberg.75 Folkbildning kan 

förstås som möten med nya perspektiv och utbyte med andra.76 Detta utbyte sker i offentliga 

rum, ett begrepp som innesluter media. Framförallt public service-media kan tolkas som ett rum 

                                                 
73 Regeringsbeslut 111:18, 2006-12-21, Tillstånd att sända television, 7 § 
74 Findahl, ”Public Service Broadcasting – A Fragile, Yet Durable Construction” i Nordicom Review 1/1999, s. 14f & 
Sandin, (red.), (2006), Bildning, utbildning, journalistik, Stiftelsen Etermedierna i Sverige, s. 20ff 
75 Karin Nordberg, ”Värsta folkbildningen – En begreppsinventering i pressen på 2000-talet” i Ann-Marie Laginder 
& Inger Landström, (red.), (2005), Folkbildning – samtid eller tidlös?, Mimer, s. 337-368 
76 Bernt Gustavsson, (1992), Folkbildningens idéhistoria, ABF/Bildningsförelaget, s. 21 
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för folkbildning eftersom den är tillgänglig för alla.77 Radions och televisionens placering ger dem 

en förmåga att länka samman det offentliga och privata och skapar således utmärkta möjligheter 

till offentligt samtal och folkbildning.78 För den här studien blir folkbildningsambitionerna 

intressanta för att diskutera de betydelser av publiken som public service-politiken konstruerar. 

Ett resonemang om publiken som folkbildningsobjekt återfinns i studiens diskussionsavsnitt. 

Ett ansvar som enbart ges till UR är ansvaret för utbildning. Ansvaret består av två aspekter. 

Dels ska UR tillgodose utbildningsväsendets behov men UR ska också vara rekryterande på så vis 

att innehållet stimulerar publiken till fortsatta eller återupptagna studier. Den andra aspekten 

grundas i idén av public service som medium som når ’hela befolkningen’. Ansvaret för att 

stimulera till utbildning motiveras alltså diskursivt med utgångspunkt i att public service-medierna 

når hela Sverige, både geografiskt och demografiskt. Ansvaret att utbilda får bland annat 

betydelsen att rekrytera de delar av befolkningen som är utlandsfödda till studier.  

Ett annat ansvar som konstrueras i ansvarsdiskursen är att innehållet skall spegla det 

’demokratiska statsskickets grundidéer’. Det kommer främst till uttryck i ett jämställdhetsansvar 

som alltså inte artikuleras i den utredning som gjorts av Alliansregeringen men som återfinns i 

den tidigare utredningen gjord av den senaste socialdemokratsiska regeringen. Detta ansvar får 

sin diskursiva betydelse genom artikuleringar om det ’demokratiska statsskickets grundidéer’ och 

’alla människors lika värde’. Dessa formuleringar reglerar public service-verksamheten i Radio 

och tv-lagen och återfinns alltså som betydelsebildande för det jämställdhetsansvar public service-

medierna ges i ansvarsdiskursen. I linje med en diskursiv betydelse av public service-mediernas 

roll i samhället, en betydelse där public service-media har möjlighet att påverka vårt samhälle, 

artikuleras även möjligheten att påverka samhället i fråga om jämställdhet och könsroller. 

Politiken önskar i public service innehåll som påverkar attityder i samhället och bidrar till ett mer 

jämställt samhälle. Hur radion under historien har möjliggjort positiv utveckling av könsroller 

kommenterar Nordberg i antologin Folkbildning och genus.79  

I ansvarsdiskursen förmedlas också en politisk önskan om innehåll som ska underhålla 

publiken. Önskan att public service dels ska ge förströelse åt publiken och dels ge gemensamma 

samtalsämnen i samhället återfinns i både de dokument som presenteras av den senaste 

socialdemokratiska regeringen och Alliansregeringen. I den senare utredningen uttrycks dock en 

vilja om att detta ansvar skall skrivas in i de sändningstillstånd som reglerar public service-

verksamheten.80 I dagsläget finns inte detta ansvar att finna i sändningstillstånden, och om det 

kommer skrivas in i nästa sändningstillstånd som börjar gälla 1 januari 2010 får tiden utvisa. Att 

ansvaret att underhålla inte finns inskrivet i de studerade sändningstillstånden sett i ljuset av att en 
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(red), (2001), Folkbildning och genus, Mimer, s. 78 
80 SOU 2008:64, s. 170 f 
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betydande del av innehållet i public service-medierna är underhållning skvallrar om att 

förhållandet mellan politiken och programbolagen inte enbart regleras av sändningstillstånden.  

I ansvarsdiskursen inryms också betydelser om program för barn och det ansvar public service 

har för denna innehållstyp. Det som är skrivet om barnprogram, och hur de konstrueras 

diskursivt, säger mer om konstruktionen av kvalitetsdiskursen och är mycket intressant för att 

analysera vilken relation politiken menar att public service-medierna har till sina kommersiella 

konkurrenter.  

Ansvar för nyheter och samhällsdebatt  

Det ansvarsområde där public service-mediernas demokratiska funktion är som tydligast är 

ansvaret för nyheter och samhällsdebatt. I de artikuleringar som konstruerar betydelsen av 

ansvaret för nyhetsverksamhet i public service uttrycks kopplingen till Sverige som demokrati 

explicit. 

Mediernas uppgift i ett demokratiskt samhälle är bl. a. att informera om viktiga 

händelser, granska maktens företrädare och låta olika åsikter komma till tals. Nyhets- 

och samhällsbevakningen i SVT och SR är särskilt betydelsefulla härvidlag.81 

I detta utdrag ur den utredning som lades fram 2005 syns kopplingen mellan det önskade 

innehållet i public service och dess demokratiska funktion tydligt. Denna tydlighet är ett 

undantag. Det är enbart i de artikuleringar som behandlar nyhetsverksamhet som public service 

som demokratisk funktion uttrycks explicit. Men detta undantag bekräftar en regel som annars 

blir tydlig först vid analytisk läsning - den diskursiva konstruktionen av ansvar i förhållande till 

den demokratiska funktionen anförtrodd åt programföretagen av folket, vilken är återkommande 

i hela det studerade materialet. 

Ansvaret för att sända nyheter och att vara ett forum för samhällsdebatt konstrueras i 

utredningarna med artikuleringar som ger publiken betydelsen medborgare i en demokratisk stat. 

Den politiska önskan är att public service-medierna skall förmedla de nyheter och den 

information som gör det möjligt för medborgarna att ta ställning i samhällsfrågor och rösta i de 

allmänna valen. Gällande nyheter och samhällsdebatt skapas ansvarsdiskursens betydelse bland 

annat av tecken som ’välinformerade/upplysta medborgare’, ’i princip hela befolkningen’, ’ta 

ställning’ och ’orientera sig’. I den diskursiva strukturen ställs dessa tecken i relation till tecken 

som konstruerar meningsstrukturens centrum ’ansvar’, så som till exempel ’central uppgift’, och 

’demokratisk funktion’. Den politiska diskursen önskar alltså ett innehåll i public service-

medierna som tillgodoser en grundsten i demokratin, väl informerade medborgare som kan ta 

ställning i samhälleliga frågor.  

Även i den studerade propositionen uttrycks betydelsen av ansvar för nyheter och 

samhällsbevakning.82 I propositionen återkommer samma typer av artikuleringar som i den 

bakomliggande utredningen. 

                                                 
81 SOU 2005:1, s. 199 
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Nyhets- och samhällsbevakningen i SVT och SR har en särskilt viktig roll och är också 

en central del i uppdraget för en radio och TV i allmänhetens tjänst. 

Programföretagens trovärdighet inom områden som nyheter, fakta och samhälle har 

också stor betydelse för allmänhetens förtroende för public service-verksamheten.83 

Om detta utdrag studeras utifrån de grundläggande utgångspunkter för ansvarsdiskursen jag 

presenterat tidigare blir en dimension av relationen mellan publiken och public service-medierna 

synlig. Att vara ’i allmänhetens tjänst’ har som sagt i ansvarsdiskursen betydelsen att uppfylla de 

ansvar som folket gett programföretagen i public service-uppdraget. Relationen synliggörs i och 

med att formuleringen ’allmänhetens förtroende’ positioneras i förhållande till uppfyllandet av det 

ansvar som artikuleras med ’central del i uppdraget’ och ’särskilt viktig roll’.  

Det dubbla kulturansvaret 

I ansvarsdiskursen finns som sagt ansvar för flera innehållstyper och det är i de avsnitt som 

behandlar kultur som public service-mediernas uppdrag tydligast kan identifieras som just ansvar. 

I dessa avsnitt konstrueras betydelsen av nodalpunkten ’ansvar’ i relation till en rad tecken som 

sedan återkommer med samma innebörd gällande andra innehållstyper. De delar av 

utredningarna som behandlar kulturansvar är på så vis tongivande för hela den diskursiva struktur 

som public service-politiken är. De tecken som får sin mening i relation till ’ansvar’ och som ger 

’ansvar’ betydelse är bland andra, ’central eller särskild uppgift’, ’tillgodose behov’, 

’förväntningar’, ’viktig roll’, ’funktion’ och ’service’. Denna typ av artikuleringar både utgår från 

och upprätthåller betydelsen av ansvarsdiskursens grund i public service som demokratisk 

funktion och public service som i allmänhetens tjänst. 

Kulturansvaret kan beskrivas som dubbelt eftersom det är ansvar avseende två olika 

innebörder av ordet kultur. Kultur syftar både på konstarterna och på kultur som i etnicitet och 

livsstil. Det första kulturansvaret innebär att framförallt SVT och SR får i uppdrag att spegla, 

bevaka och kritiskt granska kulturlivet, att själva och i samarbete med kulturinstitutioner 

producera kulturprogram och att göra föreställningar, konserter och andra kulturhändelser 

tillgängliga för hela publiken. När detta ansvar ges till public service-bolagen återkommer tecken 

och artikuleringar som konstruerar public service roll i samhället och relation till folket. Från 

meningen av public service som demokratisk funktion när det gäller nyheter och 

samhällsbevakning känns ’hela befolkningen’ igen och stärks här även av ’långt större publik’ och 

’tillgänglig för alla människor’. Här syns alltså samma bild av public service som en funktion som 

når landets alla medborgare. När det kommer till kultur är det önskade innehållet alltså att 

programföretagen skall tillgängliggöra kulturen för hela befolkningen. Med det menas bland annat 

att ge tillgång till de svenska nationalscenerna även för de som geografiskt befinner sig långt ifrån 

dem. Men ansvaret för public service-bolagen blir också att locka nya typer av publik till kulturen.  

                                                                                                                                                         
82 Prop. 2005/06:112, s. 54 f 
83 Prop. 2005/06:112, s. 54 
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… stor betydelse för att locka ny publik till kulturen genom att publiken möter sådant 

de inte annars skulle ha uppsökt eller haft möjlighet att uppsöka.84 

Detta utdrag om kulturansvaret visar också på hur relationen mellan publiken och public service 

konstrueras. Detta är ett av många uttryck för de folkbildningsambitioner som jag beskrivit 

tidigare. Det ansvar som diskursivt härleds till ett förtroende och uppdrag från folket konstrueras 

också som ett ansvar för att bilda hela befolkningen. I detta fall handlar det om att öka 

konsumtionen av kultur för ’alla människor’. Det är samma typ av ansvar som konstrueras kring 

de ’upplysta medborgarna’. Ansvarsdiskursens relation till medborgarna, d.v.s. publiken, kan 

förstås som komplex. Vilka olika betydelser av publiken ansvarsdiskursen konstruerar säger i min 

mening en hel del om public service-politiken och en stor del av diskussionsavsnittet ägnas åt att 

resonera kring den komplexa betydelsen av publiken.  

Det andra kulturansvaret innebär att programföretagen ges ett ansvar att i sitt innehåll spegla 

hela Sverige. Med detta menas inte bara hela Sverige rent geografiskt utan också demografiskt. 

Enligt den politiska, diskursivt konstruerade, idén om public service ska SVT, SR och UR 

producera program som speglar och ger insikt i skilda perspektiv och förhållanden med 

utgångspunkt både i geografiska och demografiska skillnader. I realiteten önskas alltså program 

både om och från norr till söder samt om och av olika grupper i samhället.  

I ansvarsdiskursen ges ett särskilt ansvar för etniska minoriteter till programföretagen. Public 

service-politiken önskar innehåll som främjar minoriteters språk och kultur. Ansvaret är tvådelat. 

Dels ansvarar public service för att producera innehåll om och av de fem nationellt erkända 

minoriteterna samer, Sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Men SVT, SR och UR 

förväntas också främja de språk och kulturer som återfinns i det mångkulturella Sverige. Ansvaret 

för att sända innehåll riktat till de erkända minoriteterna motiveras i utredningarna med att 

Sverige undertecknat internationella konventioner om att bevara dessa minoriteters språk och 

kulturer. Gällande ansvaret för innehåll riktat till olika delar av det mångkulturella Sverige 

artikuleras det med den betydelse public service har i ansvarsdiskursen som medium för att nå 

hela befolkningen.  

Även Petterson har identifierat att kultur och television har en tydlig politisk koppling. Den 

andra politiska roll televisionen har, enligt Petterson, är nämligen den där televisionen talas om 

som kulturbärare. Som kulturbärare menas televisionen skapa och upprätthålla nationella 

identiteter och något som Petterson benämner ”svensk livsstil”85.  

På ämnet mångkultur och public service har en intressant översikt gjorts. Löwander har 

studerat och jämfört vad hon kallar invandrarpolitiken och etermediepolitiken under 1900-talets 

senare del. Översiktens fokus ligger på att studera de uppfattningar som riksdag och regering gett 

uttryck för angående public service-företagens roll i invandrarpolitiken.86 Efter att Löwander gjort 

sin översikt ställer hon sig frågande till om public service-politiken länkats samman med den 

                                                 
84 SOU 2005:1, s. 187 
85 Pettersson, (2002), Information och identitet, Stockholm studies in politics 90, Stockholms universitet, s. 310 
86 Löwander, (1998), Sveriges radio och invandrarpolitiken, Umeå universitet, s. 81 
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mångkulturella inriktningen i invandrarpolitiken. Hon menar att en uttolkning av 

invandrarpolitiken inte förekommit hos de politiker som fattat beslut om public service. 

Löwander menar att idén om det mångkulturella Sverige under 1900-talets senare del varit 

marginell i public service-politiken.87 Hon exemplifierar med att angående kulturansvaret har 

vikten lagts vid att public service skall värna det som kallas svensk kultur, framförallt efter det att 

public service har utsatts för konkurrens från kommersiell media som uppfattas urholka den 

svenska kulturen.  

Intressant är att de artikuleringar som skapar betydelsen av ansvaret för det mångkulturella 

inte knyter an till logiken demokrati - folket som uppdragsgivare – ansvar. Den publik som detta 

innehåll menas vara riktat till inkluderas inte diskursivt i det folk som gett public service de olika 

ansvaren och sin demokratiska funktion. Här blir det tydligt att public service-politiken 

konstruerar ytterligare en betydelse av publiken, en betydelse där den mångkulturella publiken 

inte är uppdragsgivare. 

Bland de artikuleringar som konstruerar kulturansvaret återfinns en ensam artikulering som 

står i skarp kontrast till den kvalitetsdiskurs jag kommer presentera senare. Vad som gör denna 

artikulering så speciell och vad den kan tänkas vara ett uttryck för är mycket intressant och jag 

diskuterar detta under rubriken ”Paradoxen” i den diskursteoretiska analysen som följer 

presentationen av de båda identifierade diskurserna.  

Ansvar för svenska språket 

I det studerade materialet återkommer formuleringen ’svenska språket’ om och om igen. Tecknet 

används både i ansvarsdiskursen och i kvalitetsdiskursen. Vilken roll det har i kvalitetsdiskursen 

återkommer jag till i presentationen av den samma. I ansvarsdiskursen är betydelsen av ansvaret 

okomplicerad. Public service-medierna ansvarar för att vårda, upprätthålla och sprida svenskan.  

Artikuleringar om svenska språket länkas i materialet inte sällan samman med det ansvar för 

kultur som jag presenterat ovan och artikuleringarna följer samma mall som formar alla de ansvar 

som ges programföretagen.  

… det är av stor vikt att program på svenska språket även fortsättningsvis utgör en 

stor del av utbudet i public service. Språket är en central del i det svenska samhället, 

och public service har en viktig roll att spela som kulturproducent och förmedlare av 

svenskt språk och kultur.88 

Detta utdrag ur den senaste socialdemokratiska regeringens utredning kan även representera den 

idé av ’svenska språket’ som ges i Alliansregeringens utredning. I dessa typer av formuleringar blir 

ytterligare en dimension av den politiska idén om public service-mediernas roll i samhället tydlig. 

Public service får betydelsen av media som har möjlighet att påverka vårt samhälle och i detta fall 

vårt språk. Sammantaget med betydelsen av public service som folkbildande, den roll som jag 

synligtgjort i presentationen av kulturansvaret och innehållstypen nyheter och samhällsbevakning, 
                                                 
87 Löwander, (1998), Sveriges radio och invandrarpolitiken, Umeå universitet, s. 84 
88 SOU 2005:1, s. 189 
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kan en politisk önskan om att public service-medierna ska ansvara för en positiv och kvalitativ 

utveckling av svenskan och dess samhälleliga roll uttydas. Detta blir ännu tydligare i 

sändningstillstånden. Formuleringen är den samma i sändningstillstånden för de två studerade 

tillståndsperioderna och för alla tre programföretag. 

SVT/SR/UR har ett särskilt ansvar för det svenska språket och dess ställning i 

samhället. Språkvårdsfrågor skall beaktas i verksamheten.89 

Även detta ansvar för svenska språket kan relateras till den politiska rollen av kulturbärare som 

Petterson tillskriver televisionen eftersom Petterson pekar ut televisionens förmåga att skapa och 

upprätthålla nationella identiteter och det han benämner ”svensk livsstil” vari det svenska språket 

inkluderas.90  

Kvalitetsdiskurs – publiken ska märka att det är public service 

Den andra diskurs som jag identifierat i det studerade materialet är den jag kallar kvalitetsdiskurs. 

Som jag presenterat ovan konstruerar ansvarsdiskursen betydelser av vad för innehåll politiken vill 

se i public service-medierna. I kvalitetsdiskursen konstrueras betydelser av hur innehållet önskas 

vara. Tecknet ’hög kvalitet’ är mycket frekvent i det studerade materialet. Artikuleringar om 

kvalitet syftar både till att beskriva den existerande public service-verksamheten men också till att 

skapa betydelser av hur innehållet i public service-medierna önskas vara. Vad som karakteriserar 

ett innehåll av hög kvalitet är inget som tydligt förklaras. Inga parametrar ställs upp varken i 

utredningarna eller i sändningstillstånden. Men med hjälp av diskursanalys kan den politiska 

betydelsen av ’hög kvalitet’ tydliggöras. 

Oberoende public service 

Den, för kvalitetsdiskursen, viktigaste betydelsen av högkvalitativt innehåll är den om public 

service som oberoende och självständig. När public service ska förklaras i det material som 

studerats är artikuleringar om dess oberoende utan undantag de första som görs. Också i 

sändningstillstånden är det betydelsen av oberoende public service som artikuleras och fixeras 

först.  

Verksamheten skall präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas 

självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra 

intressen och maktsfärer i samhället.91 

Den betydelse av public service som konstrueras med artikuleringar om oberoende innehåller inte 

tecknet ’hög kvalitet’ och knyts således inte explicit till betydelsen av kvalitet. När kvalitet 

identifierats som en av två diskursiva utgångspunkter i public service-politiken kan dock 

betydelsen av public service som oberoende förstås som grunden för kvalitetsdiskursen. Grunden 

                                                 
89 Exempelvis för SVT, Regeringsbeslut 111:18, 2006-12-21, Tillstånd att sända television, 8 § 
90 Pettersson, (2002), Information och identitet, Stockholm studies in politics 90, Stockholms universitet, s. 310 
91 Exempelvis för SVT, Regeringsbeslut 111:18, 2006-12-21, Tillstånd att sända television, första stycket i bilagan 



 25

till betydelsen av ’hög kvalitet’ i public service-politiken är alltså oberoende och självständig 

media som inte påverkas av till exempel kommersiella faktorer. Utgångspunkt i kvalitetsdiskursen 

artikuleras bland annat genom att ’trovärdighet’ som ’hög kvalitet’ innesluts i den diskursiva 

logiken av oberoende i artikuleringar gällande SVT:s och SR:s nyhetsrapportering och 

samhällsgranskande program. Denna bild av public service som kvalitativ med grund i dess 

betydelse av oberoende återkommer i de hegemoniska logiker som jag diskuterar i analysen av de 

diskurser som identifierats.  

Mångfald 

Betydelsen av ’hög kvalitet’ konstrueras också utifrån en önskan om ’mångfald’ i innehållet. 

Tecknet ’mångfald’ är precis som ’hög kvalitet’ ett av de tecken som bidrar mest till den 

betydelsebildande processen i kvalitetsdiskursen. Med mångfald menas till exempel vidd, gällande 

programgenrer såväl som åsikter och perspektiv som får komma till uttryck i innehållet. I den 

betydelse av ’mångfald’ som kvalitetsdiskursen konstruerar inlemmas också betydelser om att 

public service innehåll både ska vara brett men också presentera för publiken det mer särpräglade. 

Betydelsen av ’mångfald’, som i kvalitetsdiskursen är ett uttryck för ’hög kvalitet’, har meningen 

att public service dels skall tillgodose publikens önskemål men också ge publiken nya kunskaper 

och intressen genom det särpräglade innehållet. Det som menas med bredd i denna betydelse är 

det som stora delar av publiken efterfrågar och det särpräglade är det som några få efterfrågar 

och som public service-politiken vill presentera för större delar av publiken, bland annat i 

folkbildningssyfte. Denna betydelse av ’mångfald’ avser den politiska önskan om ’hög kvalitet’ i 

ämnesval. Att ha ett innehåll som både är brett och särpräglat är ett uttryck för ’hög kvalitet’, det 

är ’mångfald’ som i sig är ’hög kvalitet’. Dessa typer av artikuleringar om det breda och 

särpräglade återkommer i sändningstillstånden där de får sällskap av artikuleringar om ’varierat 

utbud’.’Varierat utbud’ i kvalitetsdiskursen sammanfattar och uttrycker betydelsen av det breda 

och särpräglade i ett och samma tecken.  

SVT/SR/UR skall erbjuda ett varierat utbud av program av hög kvalitet …92 

Egenproduktion och pedagogiskt innehåll 

Det ovanstående utdraget ur sändningstillstånden för den nuvarande tillståndsperioden gäller 

barnprogram. I artikuleringar kring program för och med barn blir flera av kvalitetsdiskursens 

betydelser om kvalitet synliga. Bland annat återkommer i artikuleringar om kvalitet i innehåll 

riktat till barn ’mångfald’ med samma betydelse som gällande andra innehållstyper. Den politiska 

betydelsen av barnprogram i public service karakteriseras av önskan om innehåll som håller ’hög 

kvalitet’. Till ’hög kvalitet’ länkas diskursivt tecken som ’egenproduktion’ och ’pedagogiskt 

innehåll’. Hur kvaliteten säkerställs skapas det alltså betydelser om med hjälp av artikuleringar om 

’egenproduktion’. Den egna produktionen ges diskursivt en nära relation till innehåll på svenska, 

vilket i diskursen har betydelsen ’hög kvalitet’ på barnprogram. Tecknen ’svenska språket’ och 
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’hög kvalitet’ positioneras i relation till varandra och relationen är en del av den struktur som 

kvalitetsdiskursen är. Programföretagen menas i sin egen produktion av barnprogram också ha ett 

pedagogiskt innehåll. Public service får betydelsen av producent av barnprogram som är av ’hög 

kvalitet’. Den höga kvaliteten betyder till exempel att programföretagen producerar barnprogram 

som inte visar våld, som ger barnen förebilder med positiva könsroller och som främjar 

jämställdhet och mångkultur.  

Studierna [från Granskningsnämnden och Medierådet] tyder också på att kvaliteten 

genomgående är högre i SVT jämfört med de kommersiella kanalerna, om man med 

kvalitet menar exempelvis pedagogiskt innehåll och en balanserad bild av förhållandet 

mellan män och kvinnor eller olika etniska grupper. Medierådets rapport visar att 

våldsskildringar i princip inte förekommer i SVT:s barn- och ungdomsprogram.93 

I detta utdrag, som är det mest explicita om vad kvalitet är, syns att kvalitetsdiskursen förhåller 

sig till annan media än public service. Hur denna relation till annan media kan analyseras 

diskursteoretiskt resonerar jag kring under rubriken ”Särart – ansvar och kvalitet som 

hegemoniska praktiker”. Betydelsen av ’pedagogiskt innehåll’, som i den diskursiva strukturen är 

en markör för ’hög kvalitet’, artikuleras även till att mena produktion av nyhets- och 

faktaprogram för barn och program som riktar sig till barn i minoritetsgrupper. I den senare 

utredningen artikuleras också kultur som en genre som kan karakteriseras av ’pedagogiskt 

innehåll’ och således av ’hög kvalitet’. 

I betänkandet poängteras public service-företagens unika möjlighet att sprida kultur av 

hög kvalitet till barn och ungdomar…94 

Detta uttalande vill jag också kommentera ur ett vidare perspektiv än enbart kvalitetsdiskursen. I 

denna parentes i presentationen av densamma vill jag påpeka komplexiteten i att göra 

diskursanalyser. I detta uttalande återfinns artikuleringar om både ansvar och om kvalitet. 

Tecknet ’unika möjlighet’ är bärare av de betydelser om ansvar som jag presenterat tidigare. Detta 

utdrag kan tolkas som karakteriserat av en artikulering om kulturansvar och 

folkbildningsambitioner men också av en artikulering om att innehåll som är högkvalitativ kultur 

är ’hög kvalitet’ och som i kontexten knyts till betydelsen av ’pedagogiskt innehåll’ i barnprogram. 

Denna typ av sammanblandning av olika diskurser i formuleringar är inget motsägelsefullt 

teoretiskt, men det gör metodologin svårare att operationalisera. 

Public service påverkar annan media 

Betydelsen av ’hög kvalitet’ återkommer även i den politiska bilden av relationen mellan public 

service-verksamheten och annan media. Att SVT:s, SR:s och UR:s innehåll ska var av ’hög 

kvalitet’ motiveras bland annat med att detta menas ha en positiv effekt på annan media i Sverige. 
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Denna betydelse artikuleras genom att tecken som ’normerande’, ’driva fram’ och ’stimulera’ 

positioneras i relation till kvalitetsdiskursens nodalpunkt ’hög kvalitet’.  

Undersökningar … visar att i länder där public service-företag erbjuder ett 

högkvalitativt utbud inom alla programgenrer utövas ett positivt tryck på 

kommersiella kanaler att närma sig public service-utbudet i programvariation och 

kvalitet.95 

I formuleringen från en av de studerade utredningarna är det ’positivt tryck’ som är det tecken 

som positioneras i relation till ’högkvalitativt’ för att konstruera betydelsen av public service-

medierna som normerande för annan media.  

Sammanfattningsvis kan sägas att den politiska kvalitetsdiskursen konstruerar en betydelse av 

public service-media som olik all annan media. Diskursen producerar en mening av att 

programföretagen genom att i alla programtyper ha ett innehåll som är av ’hög kvalitet’ 

säkerställer sin egenart i det svenska medielandskapet. Politiken förmedlar genom de betydelser 

som utgör kvalitetsdiskursen hur de önskar att innehållet i public service-kanalerna ska vara. 

Önskan om att det ska vara ’hög kvalitet’ i innehållet kan illustreras med citat från både de 

studerade utredningarna. 

Public service ska producera ett utbud som kännetecknas av kvalitet.96 

Det ska märkas i radion och televisionen vad som är public service-radio och TV.97 

Det blir synligt i kvalitetsdiskursen att politiken önskar att det som de anser är kvalitet skall 

genomsyra allt innehåll i public service och att det ska vara tydligt för publiken. Tecknet ’hög 

kvalitet’ är dock som jag presenterat relativt vagt i kvalitetsdiskursen. Hur detta kan förstås 

diskursteoretiskt återkommer jag till när de hegemoniska praktiker som diskursanalysen 

identifierat analyseras nedan.  

Paradoxen 

Som jag nämnt tidigare återfinns i det studerade materialet en ensam artikulering som står i skarp 

kontrast till de diskurser jag identifierat som avgörande för regleringen av innehållet i public 

service. Artikuleringen är rent av en paradox, en motsägelse i betydelsen av public service-

uppdraget som ansvar givet från folket.  

Public service-företagen har ett omfattande kulturansvar. // … en viktig kulturpolitisk 

uppgift för public service-bolagen.98  

En absolut utgångspunkt för betydelsen av public service är dess oberoende. I kvalitetsdiskursen 

konstrueras denna betydelse av public service som helt oberoende av både politisk och 
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kommersiell påverkan. I motsats till denna betydelse av oberoende återfinns i materialet denna 

formulering som förklarar public service kulturansvar som en realisering av kulturpolitiken. 

Överallt annars i materialet artikuleras i ansvars- och kvalitetsdiskurserna public service-

uppdraget som skilt från och oberoende av riksdagspolitik. Att regleringen av public service 

innehåll omöjligt kan vara självklar och opolitisk har jag redan resonerat kring, men i 

ansvarsdiskursen är betydelsen av uppdraget som ett ansvar givet från folket inte artikulerat som 

något politiskt eller något som kan vara ämne för politisk debatt.99 I den citerade formuleringen 

är det dock något annat som uttrycks, nämligen att innehållet i public service är relaterat till 

regeringens politik på andra områden, i detta fall kultur. Formuleringen motsäger alltså den 

betydelse av public service som ansvars- och kvalitetsdiskurserna konstruerar.  

Vad får då denna formulering för konsekvens för den diskursteoretiska analysen? Jag menar 

att det är oklokt att dra för stora slutsatser baserade på en enda formulering. Med detta sagt vill 

jag dock även poängtera att just denna formulering kan säga en hel del om politiken kring 

innehållet i public service. Jag har i min diskursanalytiska tolkning av materialet presenterat att 

ansvars- och kvalitetsdiskurserna artikulerar public service-uppdraget som skilt från och 

oberoende av politik. Formuleringen om kulturansvaret som realisering av kulturpolitik antyder 

att det finns betydelser av public service-politik som inte går att spåra i materialet, förutom just i 

denna formulering. Formuleringen kan antyda att det i riksdag och regering finns andra 

tolkningar av vad regleringen av innehållet i public service är än de betydelser som återfinns i 

ansvars- och kvalitetsdiskurserna. De annorlunda tolkningarna kan vara tolkningar om public 

service-uppdraget som en del av realiserandet av annan politik även om detta inte blir synligt i det 

material som jag studerat. I den citerade formuleringen gäller det realisering av kulturpolitik och 

kulturpolitik är utan tvekan politisk, det debatteras både i riksdag och i det civila samhället om 

hur Sveriges kulturpolitik bör utformas.100 Om nu public service-uppdraget är en realisering av 

kulturpolitiken råder det heller ingen tvekan om att regleringen av innehållet i public service är 

politik. Detta står i skarp kontrast med de betydelser av regleringen av innehållet i public service 

som konstrueras i ansvars- och kvalitetsdiskurserna. Den konsekvens för den diskursteoretiska 

analysen som detta leder till är insikten om att politiken om innehållet i public service är del av en 

större diskursiv struktur än de som kan identifieras i materialet och mer komplex än vad 

materialet antyder. 

Särart - ansvar och kvalitet som hegemoniska praktiker 

Att ansvars- och kvalitetsdiskurserna identifierats i hela materialet visar på en, över tid, 

konsekvent politik när det gäller innehållet i public service. Det råder, som jag skrev 

inledningsvis, en konsensus i riksdagspolitiken om betydelsen av public service innehåll. Trots 

denna konsensus har jag identifierat hegemoniska praktiker i det material jag studerat. 

                                                 
99 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 162 
100 För att läsa mer om den kulturpolitiska debatten och hur den kan tolkas diskursteoretiskt hänvisar jag till den 
studie jag tidigare gjort om olika betydelser av kulturpolitik. Johanna Köpsén, (2008), Om konstruktioner av diskurser – 
Exemplet olika betydelser av kulturpolitik, Linköpings universitet 
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Hegemoniska praktiker förutsätter i diskursteorin antagonism.101 Laclau och Mouffe beskriver hur 

kategorin hegemoni kräver att de artikulatoriska praktikerna är i konfrontation med 

antagonistiska artikuleringar. Någon antagonism i politiken om innehållet i public service har inte 

identifierats i det studerade materialet. Min slutsats är att den antagonism som möjliggör de 

hegemoniska artikuleringarna återfinns utanför materialet. Var denna antagonism finns och exakt 

hur den ser ut kan studien således inte svara på. En trolig möjlighet är att en eller flera 

antagonistiska diskurser om public service kan identifieras i det civila samhället, till exempel hos 

debattörer som skriver i tidningar. Relationen mellan konsensusen och antagonismen kan kanske 

förklaras som att public service-politiken är hegemoniserad i det relativt slutna rum som 

riksdagen utgör men inte i en större samhällelig kontext.  

De hegemoniska praktiker som jag identifierat i materialet kan sägas syfta till att skapa 

betydelser av public service-medias särart i förhållande till den kommersiella media som finns på 

den svenska marknaden. Denna politiska vilja, som kan spåras diskursivt i de hegemoniska 

praktiker jag identifierat, syns även explicit i följande utdrag ur den senaste socialdemokratiska 

regeringens utredning. 

Public service-verksamheten måste hävda sin särart.102 

Edin gör i sin doktorsavhandling Den föreställda publiken samma tolkning som jag av hur relationen 

mellan public service och kommersiell media konstrueras i public service politiken. 103 Precis som 

jag identifierat konstaterar Edin att det i offentliga utredningar skapas betydelser av kommersiell 

media som ansvarslös och lågkvalitativ. 

Att de artikuleringar jag kallar hegemoniska praktiker faktiskt är hegemoniska praktiker kan 

konstateras eftersom de konstruerar betydelser i logiker av ekvivalenser. Som jag nämnde i 

presentationen av kvalitetsdiskursen är nodalpunkten ’hög kvalitet’ och de tecken som skapar 

dess betydelse relativt vaga. Jag tror att de kan förstås som vaga eftersom den diskursiva 

strukturen inte enbart byggs upp av logiker av differenser som ger var tecken en differentierad 

mening. Den diskursiva strukturen i kvalitetsdiskursen kan snarare sägas vara dominerad av 

logiker av ekvivalenser som ger tecknen liknande betydelser som undergräver deras differenser 

och gör dem utbytbara med varandra.104 Laclau beskriver hur relationen mellan logiker av 

differenser och logiker av ekvivalenser i en diskursiv struktur är en oupplöslig spänning.105 Han 

menar dock att denna oupplösliga spänning inte omöjliggör diskursiva strukturer. Snarare är det 

denna spänning som möjliggör dem. Samtidigt som en diskurs konstrueras genom förkastandet 

av andra möjliga meningar till diskursivitetens fält är det också detta diskursiva yttre som 

möjliggör de logiker av ekvivalenser som skapar diskursens gränser. I kvalitetsdiskursen är det de 

negativa betydelserna, som tillskrivs kommersiell media, i diskursivitetens fält som är det negativa 

                                                 
101 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 197 
102 SOU 2005:1, s. 146 
103 Edin, (2000) , Den föreställda publiken, Symposion, s. 148 & 216 
104 Laclau & Mouffe, (2008), Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta/Vertigo, s. 187f 
105 Laclau, (1998), The Politics of Rhetoric, Sub-series in ideology and discourse analysis No 9, Essex Papers in Politics 
and Government, University of Essex, s. 7 
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yttre som logikerna av ekvivalenser är en negation av. Betydelserna i kvalitetsdiskursen får sin 

positiva mening genom att vara icke-negativa. Väldigt enkelt kan det förklaras som att public 

service-politiken skapar betydelser med innebörden att public service är högkvalitativt eftersom 

det är olikt det av låg kvalitet, som menas karakterisera den kommersiella media public service 

konkurerar med. 

De artikuleringar som jag menar är hegemoniska praktiker återfinns främst i kvalitetsdiskursen 

men även i ansvarsdiskursen. Alla dessa artikuleringar syftar till att konstruera betydelser om 

public service som olik, och ”bättre” än, annan media. De hegemoniska praktikerna är 

svåråtergivna i citatform eftersom de är subtila och oftast förekommer som bisatser till andra 

artikuleringar eller i formen av att ansvars- och kvalitetsdiskursernas artikuleringar görs i relation 

till en motsats som enbart kan tydas mellan raderna och som aldrig skrivs ut. De följande 

utdragen är exempel på de få formuleringar där motsatsen till public service kommenteras 

explicit. 

Public service-verksamheten utgör ett alternativ och en motvikt till de kommersiella 

radio- och TV-företagen, vars utbud till stor del utgörs av utländska animerade 

program och genom att den kommersiella radion i princip bara sänder musik.106 

De diskursiva betydelserna som konstruerar meningen av public service särart syns här i 

artikuleringar om barnprogram. I kvalitetsdiskursen konstrueras betydelser om hur innehållet i 

den kommersiella median ser ut. Ett exempel är att ’utländska animerade program’, som menas 

vara våldsamma, sexistiska och rasistiska, i materialet ställs mot kvalitetsdiskursens betydelser om 

egenproduktion. 107  

Enligt rapporten karakteriseras dessa [de utländska animerade programmen i 

kommersiell media] av en mycket uttalad mansdominans och det finns exempel på 

rasism och etnisk diskriminering.108 

Egenproduktion har som jag tidigare presenterat betydelsen av garant för högkvalitativt, 

pedagogiskt innehåll som stärker och vårdar det svenska språket. Denna betydelse skapas bland 

annat av hegemoniska praktiker, artikuleringar om en innehållstyp som inte finns i public service-

kanalerna. Betydelsen av de utländska animerade programmen möjliggör alltså den icke-negativa 

betydelsen av egenproduktion som ger kvalitet i public service – barnprogram i public service är 

högkvalitativt eftersom det är olikt det lågkvalitativa innehållet i kommersiell media. Om 

kommersiell media konstrueras också betydelser om avsaknad av mångfald, som till exempel 

bredd i utbudet gällande både programtyper och perspektiv. 

Gällande de ansvar som public service får i uppdrag av folket artikuleras även en motbild. Till 

exempel menas den kommersiella median inte sända de för demokratin viktiga 

nyhetsprogrammen. 
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På nyhets-, fakta, och samhällsområdena är programutbudet starkt begränsat i de 

flesta kommersiella kanalerna på marknaden.109 

De hegemoniska artikuleringar som jag identifierat tydliggör den riksdagspolitiska bilden av 

kommersiell media som en motsats till public service. De hegemoniska praktikerna konstruerar 

betydelser om public service i kontrast till denna motsats. En av Laclaus och Mouffes idéer om 

hegemonier är att de reducerar våra tankemässiga möjligheter till enbart den mening som 

presenteras i hegemoniska praktiker eftersom de presenteras som sunt förnuft som inte behöver 

ifrågasättas. Detta är möjligt eftersom hegemonier är tillstånd av diskursivt tolkningsföreträde 

som sätter gränser för vad vi kan tänka, säga och göra.110 De hegemoniska praktiker jag 

identifierat skapar betydelser om public service i kontrast till den kommersiella motsatsen som 

om motsatsen och relation mellan motsatsen och public service har en självklar karaktär. 

Ansvars- och kvalitetsdiskurserna presenterar en mening som om den vore sunt förnuft – att 

public service tar ansvar och är av högre kvalitet än annan media presenteras som om det är en 

självklarhet som inte behöver ifrågasättas. Dessa artikuleringar konstruerar också betydelsen att 

public service därför är ”bättre” än kommersiell media.  

Identifikationen av hegemoniska praktiker leder till insikten om att det finns antagonistiska 

diskurser om public service, om än utanför mitt material.111 Jag menar att denna insikt stärker mitt 

resonemang om att regleringen av innehållet i public service är politisk och inte självklar. Politik 

är enligt Laclau och Mouffe antagonistiska artikuleringars strid om bestämmandet och fixeringen 

av element till moment vilket möjliggörs av det socialas öppenhet där ingen mening är på förhand 

given.112 När det konstaterats att det finns hegemoniska praktiker i materialet och alltså 

antagonistiska betydelser om innehållet i public service blir slutsatsen onekligen att det finns en 

diskursiv strid om bestämningen av betydelser kring public service innehåll. En artikulatorisk 

strid vilken Laclau och Mouffe benämner politik. Så även om det råder konsensus i 

riksdagspolitiken om regleringen av innehållet i public service och ansvarsdiskursen konstruerar 

en opolitisk betydelse av public service-uppdraget är regleringen politisk eftersom den utvidgade 

kontexten genomkorsas av antagonism som leder till logiker av ekvivalenser och 

gränsdragningar.113  

Diskussion – om politiken och publiken 

I detta avsnitt diskuterar jag de slutsatser som kan dras utifrån denna studie. Först presenterar 

och sammanfattar jag de centrala resultat som studien gett. Den allra största delen av detta 

diskussionsavsnitt ägnas dock åt att resonera kring den komplexa bilden av publiken som 

konstrueras diskursivt av politiken. Sist av allt för jag en diskussion om att det finns ett alternativt 
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sätt att studera relationen mellan politiken, public service och publiken med hjälp av Laclaus och 

Mouffes diskursteori än vad som gjorts i denna studie. 

Public service är ansvar och kvalitet 

Det mest centrala resultatet av denna studie kan sägas vara identifikationen av ansvars- och 

kvalitetsdiskurserna, men minst lika viktiga är de slutsatser om public service-politiken som 

möjliggörs av deras identifikation. I det studerade materialet har alltså två diskurser som formar 

politiken kring och reglerar svensk public service-verksamhet, samt konstruerar den politiska 

önskan om public service innehåll, identifierats. Ansvarsdiskursen konstruerar betydelser av vad 

för innehåll politiken vill se i public service-medierna och i kvalitetsdiskursen konstrueras 

betydelser av hur innehållet önskas vara. De två identifierade diskurserna återfinns i hela 

materialet, alltså i dokument producerade av både den senaste socialdemokratiska regeringen och 

Alliansregeringen. Public service-politiken är konsekvent över den tidsperiod som studerats och 

studien visar att det råder konsensus i riksdagspolitiken om regleringen av innehållet i public 

service. 

I ansvarsdiskursen konstrueras betydelser om att public service-medierna bär ett stort ansvar 

för en rad olika typer av innehåll, bland annat nyheter och samhällsdebatt, folkbildning, kultur 

och barnprogram. Den allra viktigaste insikten om public service-politiken, som identifikationen 

av ansvarsdiskursen leder till, är den om att public service i politiken diskursivt ges betydelsen av 

demokratisk funktion. Att public service är en demokratisk funktion blir tydligt dels genom 

ansvaret för nyheter och samhällsdebatt, som motiveras som ett ansvar att informera och skapa 

upplysta medborgare, och dels genom den logik av demokrati - folket som uppdragsgivare – 

ansvar som diskursivt gör public service-uppdraget till ett uppdrag från folket att uppfylla 

ansvaren de givits.  

I betydelsen av public service innesluts också idéer gällande kvaliteten på de program som 

public service-medierna sänder. Dessa idéer konstrueras av kvalitetsdiskursen, den andra diskurs 

jag identifierat jämte ansvarsdiskursen. Den för kvalitetsdiskursen viktigaste betydelsen är den om 

oberoende. När public service ska förklaras i det material som studerats är artikuleringar om dess 

oberoende utan undantag de första som görs. Betydelsen av public service som oberoende, att 

den inte påverkas av till exempel kommersiella faktorer, ska förstås som grunden till betydelsen 

av ’hög kvalitet’. 

Vad som i övrigt karakteriserar ett innehåll av ’hög kvalitet’ är dock inget som tydligt förklaras. 

Inga parametrar ställs upp varken i utredningarna eller i sändningstillstånden. I kvalitetsdiskursen 

är nodalpunkten ’hög kvalitet’ och de tecken som skapar dess betydelse relativt vaga. Jag menar 

att de kan förstås som vaga eftersom den diskursiva strukturen inte enbart byggs upp av logiker 

av differenser utan snarare kan sägas vara dominerad av logiker av ekvivalenser. Dessa logiker av 

ekvivalenser, som kommer till uttryck i hegemoniska praktiker, leder till insikten om att det finns 

antagonistiska diskurser om public service utanför det material jag studerat. Kvalitetsdiskursens 

ekvivalenskedjor möjliggör gränsdragning som konstruerar och tydliggör den motsats public 

service diskursivt ställs i kontrats till av riksdagspolitiken; den kommersiella median.  
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I det studerade materialet återfinns också en ensam artikulering som förklarar public service 

kulturansvar som en realisering av kulturpolitiken. Denna artikulering står i skarp kontrast till de 

diskurser jag identifierat, främst till betydelsen av oberoende som kvalitetsdiskursen konstruerat. 

Om public service-uppdraget är en realisering av kulturpolitiken råder det ingen tvekan om att 

regleringen av innehållet i public service är politik. Den konsekvens denna ensamma artikulering 

får för den diskursteoretiska analysen av public service-politiken är enbart ett av flera stöd studien 

ger åt tesen att regleringen av public service innehåll är politik och ingen på förhand given 

självklarhet sprungen ur det sunda förnuftet. 

Inte bara sändningstillstånden reglerar verksamheten 

Diskurser sätter gränser för vad vi kan tänka, säga och göra, alltså sätter ansvars- och 

kvalitetsdiskurserna gränser för vad riksdagspolitiken kan tänka, säga och göra gällande public 

service. Ansvars- och kvalitetsdiskurserna reglerar politikens möjligheter att föreställa sig både 

begreppet ’public service’ och dess verksamhet.114 I linje med Laclaus och Mouffes diskursteori 

har materialet analyserats utifrån utgångspunkten att diskurser avgör våra 

föreställningsmöjligheter. Ansvars- och kvalitetsdiskurserna avgör alltså helt och hållet hur 

politiken kan utforma regleringen av public service. Det som inte artikuleras i diskurser är inte 

möjligt att tänka, säga och göra för de som innesluts i dem.  

Det är alltså ansvars- och kvalitetsdiskurserna som konstruerar hur den officiella regleringen 

av innehållet i public service ser ut i sändningstillstånden, men när politiken som formerats i 

utredningar och propositioner operationaliseras och formuleras i sändningstillstånd reduceras den 

både textmässigt och innehållsmässigt. En diskursanalys av enbart de sändningstillstånd jag 

studerat skulle inte resulterat i samma insikter om public service-politiken som den analys jag 

gjort av både sändningstillstånd och de utredningar och propositioner som föregått dem. 

Sändningstillstånden är dokument av byråkratisk typ med korta och koncisa paragrafer. I 

sändningstillstånden återfinns till exempel inga artikuleringar som skapar de betydelser av ansvar 

som utgör grunden för public service-uppdraget.  

Mycket möjligt är att public service-bolagen inte enbart agerar och utformar sin verksamhet i 

relation till dessa innehållsligt knappa sändningstillstånd. Ett exempel på att public service-

bolagen inte enbart utformar sin verksamhet i relation till sändningstillstånden, som blir synligt i 

den här studien, är hur underhållning diskursivt inkorporeras i public service-uppdraget. 

Underhållning finns, som jag beskrivit tidigare, inte omnämnt i sändningstillstånden men det 

råder inget tvivel om att SVT och SR sänder innehåll som är underhållning. Detta tydliggör att 

den diskursiva betydelsen av public service-uppdraget är större än vad som syns i 

sändningstillstånden. Det gör det också möjligt att föreställa sig att programföretagen inte enbart 

relaterar till sändningstillstånden när de utformar sin verksamhet. Förhållandet mellan 

programföretagen och public service-politiken utgörs inte enbart av sändningstillstånden – det 

regleras också av de diskursiva strukturer som jag identifierat i politiken om innehållet i public 
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service och som alltså också tycks vara del av den diskursiva komplexitet som innesluter 

programföretagen.115 Även Annika Alzéns diskuterar i sitt bidrag i antologin Bildning, utbildning, 

journalistik att mer än sändningstillstånden styr programföretagen i sina val i produktionen av 

public service-television.116 

Den komplexa betydelsen av publiken  

Politiken om innehållet i public service konstruerar, utöver betydelser om själva innehållet, även 

betydelser om publiken som tar del av innehållet. Det har för mig blivit tydligt att vilket innehåll 

som politiken önskar i public service är tätt sammanlänkat med bilden av publiken och vilka 

funktioner innehållet har i relation till publiken. Den politiska bilden av publiken, så som den 

kommer till uttryck i det material jag studerat, är komplex och nedan resonerar jag kring ett antal 

aspekter av denna komplexitet. 

Publiken som uppdragsgivare  

De ansvar som ges till SVT, SR och UR menas i den identifierade ansvarsdiskursen vara givna till 

dem av folket. Detta kan relateras till de olika tolkningar av det teoretiska begreppet public 

service som jag presenterat tidigare. Som jag beskrivit har det teoretiska begreppet public service 

flera definitioner och denna problematik diskuteras i den forskning som bedrivs på området. 

Syverstens semantiska analys av begreppet resulterade i tre olika tolkningsmöjligheter beroende 

av vilken innebörd ordet public ges.117 De tre tolkningsmöjligheterna för det teoretiska begreppet 

public service är allmän nyttighet, i offentlighetens tjänst eller i publikens tjänst. De betydelser 

som ansvarsdiskursen konstruerar om hur public service ska förstås har mest gemensamt med det 

tredje av Syvertsens alternativ; i publikens tjänst. Public får alltså betydelsen publik och inte något 

av de två andra alternativen; allmän och offentlighet. Dessa två alternativ som inte återfinns i 

ansvarsdiskursen karakteriserar public service utifrån avsändaren, eller staten. Tolkningen av 

public som publik gör att begreppet public service karakteriseras av publiken, vi som tittar och 

som enligt ansvarsdiskursen är uppdragsgivare enligt logiken demokrati – folket som 

uppdragsgivare – ansvar. I och med att public service-uppdraget diskursivt konstrueras som ett 

uppdrag från folket karakteriseras alltså den politiska tolkningen av begreppet public service av 

publiken. Jag menar att om de diskurser som var grunden för regleringen av public service 

tolkade begreppet som karakteriserat av det allmänna eller offentligheten hade det varit lättare att 

även tolka regleringen av innehållet i public service som politik.  I och med att ansvarsdiskursen 

konstruerar betydelser som gör att begreppet public service, betydelsen av publiken som 

uppdragsgivare, karakteriseras av publiken är det lättare att tolka public service-regleringen som 

självklar och opolitisk än om begreppet hade relaterats till staten. 

                                                 
115 Torfing, (1999), New theories of discourse, Blackwell, s. 101 
116 Bengt Sandin, (red.), (2006), Bildning, utbildning, journalistik, Stiftelsen Etermedierna i Sverige, s. 13 
117 Trine Syvertsen, ”Hva kan public service begrepet brukes til?” i Carlsson, (red), (1999), Public service-TV, 
Nordicom, s. 9f 
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Den mångkulturella publiken är inte uppdragsgivare 

Publiken får en annan betydelse än uppdragsgivare då ett ansvar för nyheter och 

samhällsinformation på andra språk än svenska artikuleras. Detta ansvar handlar om att 

tillgängliggöra information till de i vårt land som inte talar svenska. Den bild av publiken som 

artikuleras i relation till detta ansvar inkluderar inte publiken i betydelsen av uppdragsgivare. 

Denna komplexitet i bilden av publiken väcker frågan om logiken demokrati - folket som 

uppdragsgivare – ansvar verkligen syftar på alla i den tänkbara publiken, alla vi som bor i Sverige, 

eller om uppdraget kan förstås som om det är givet av enbart en del av folket. Frågan som väcks 

blir då; vilka är de som anses värdiga att vara uppdragsgivare? 

Löwander diskuterar i sin översikt av invandrarpolitiken och etermediepolitiken under 1900-

talets senare del att public service-politiken inte länkats samman med den mångkulturella 

inriktningen i invandrarpolitiken.118 Jag menar att detta kan förklara att den mångkulturella 

publiken exkluderas från betydelsen av publiken som uppdragsgivare. 

För att svara på frågan om vilka som anses värdiga att vara uppdragsgivare kan också ett 

klassperspektiv vara berikande. Edin beskriver i sin avhandling om (den historiska utvecklingen 

av) programpolitik och publikbilder att det i adressering och tilltal är möjligt att se 

programföretagens föreställningar om publikens sociala tillhörighet.119 Detta gäller både 

kommersiell och public service-media. Edin menar att publikinteraktioner i SVT:s kanaler kan 

tolkas som att SVT riktar sig mot en relativt välutbildad medelklasspublik. Är det kanske bara den 

etniskt svenska medelklassen som är uppdragsgivare? Tolkningen att SVT riktar sig till en 

medelklasspublik ställer hon mot den programpolitik som formulerades på 1960-talet, vilken ville 

motverka televisionens förmåga att ”uppdela publiken i helt skilda klasser” och ”resa murar”120. 

Publiken som folkbildningsobjekt 

Som jag nämnt inkluderas inte alltid publiken i logiken demokrati - folket som uppdragsgivare – 

ansvar. I det studerade materialet konstrueras en betydelse av publiken som är mycket olik den 

som uppdragsgivare. Denna betydelse av publiken konstrueras bland annat i artikuleringar om att 

UR med sitt innehåll ska rekrytera publiken till studier och att alla public service-företagen ska 

locka nya typer av publik till kulturen. Dessa typer av artikuleringar kan tolkas som uttryck för de 

folkbildningsambitioner, som politiken vill ska genomsyra hela public service-verksamheten. I det 

studerade materialet finns alltså andra betydelser av publiken än den som uppdragsgivare, här 

handlar det om att politiken skapar en betydelse av publiken som folkbildningsobjekt. Denna 

publik, som menas vara i behov av ledning och bildning, är de som diskursivt presenteras som 

mindre benägna att på egen hand kultivera sig genom studier eller kulturkonsumtion. 

                                                 
118 Löwander, (1998), Sveriges radio och invandrarpolitiken, Umeå universitet, s. 84 
119 Edin, (2000) , Den föreställda publiken, Symposion, s. 221 
120 Edin, (2000) , Den föreställda publiken, Symposion, s. 221 med referens till SOU 1965:20, s. 179  
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I begreppet folkbildning ryms konflikter som känns igen i ämnet för denna diskussion; den 

komplexa betydelsen av publiken.121 En av dessa konflikter kan förklaras som den mellan 

bildning som fri process och målet eller förebilden som processen ska leda till.122 Folkbildning 

karakteriseras alltså dels av idén om lärandet som en process med utgångspunkt i individens egna 

förutsättningar och behov, dels av idén om lärandet som en process för att uppnå ett mål, som till 

exempel kan vara gemensamma sociala mål för ett bättre samhälle. Jag menar att denna dynamik 

också kan spåras i de diskursiva strukturer jag identifierat och som alltså skapar betydelsen om 

public service-publiken som folkbildningsobjekt. Betydelsen av publiken syftar delvis på att 

public service-verksamheten ska möjliggöra för individen att efter egen förmåga söka kunskap 

och nya perspektiv, men publiken konstrueras också diskursivt som att den behöver ledas i en 

process som syftar mot ett mål eller en förebild.  

Det som är intressant, och som tydliggör en maktaspekt av public service-regleringen, är vad 

för mål eller förebild politiken menar att public service folkbildande innehåll ska leda publiken 

mot. Vad karakteriserar de individer politiken vill bilda publiken till? I ansvarsdiskursen 

konstrueras betydelser om att public service når hela befolkningen – de svenska 

samhällsmedborgarna. Alltså kan frågan också formuleras; Vilka medborgare vill politiken skapa 

med hjälp av folkbildningen i public service?  

Maktaspekten blir även tydlig om public service folkbildningsambitioner tolkas utifrån tankar 

om uppfostran och elitism, vilket är en del av ytterligare en konfliktaspekt av begreppet 

folkbildning. 123 Samtidigt som folkbildningsverksamhet i stort kan tolkas som jämlikhetsskapande 

processer menar jag att public service folkbildningsambitioner skulle kunna tolkas annorlunda. 

Folkbildningsbegreppet rymmer också en dimension av uppfostran och elitism.124 Att ha 

diskursivt tolkningsföreträde kring innehållet i och utgångspunkterna för den folkbildande public 

service-verksamheten är en maktposition. Anspråk på att uppfostra någon annan är elitistiskt och 

dessa typer av relationer bör tolkas som maktrelationer. I detta fall gäller det relationen mellan 

politiken och publiken.  

Public service makt över tanken 

Diskurs och hegemoni kan kopplas på temat public service, politik och publik på ytterligare ett 

sätt än vad som gjorts i denna studie. Medie- och journalistikforskaren Jesper Strömbäck skriver 

om hur det som förmedlas i media påverkar hur människor uppfattar verkligheten eller aspekter 

av verkligheten.125 Strömbäck gör sin analys i relation till makt och beskriver att vi tenderar att 

tolka vårt samhälle utifrån de tankar som ligger närmast tillgängliga i vårt minne. Han menar att 

                                                 
121 Nordberg, ”En flitig, förnuftig, finurlig, förnöjsam, företagsam, fredsälskande, föreningsaktiv fru och 
flerbarnsmor med förråden fyllda. Om husmorsfostran och medborgarbildning i radion” i Nordberg & Rydbeck, 
(red), (2001), Folkbildning och genus, Mimer, s. 88 
122 Gustavsson, (1992), Folkbildningens idéhistoria, ABF/Bildningsförelaget, s. 34ff 
123 Gustavsson, (1992), Folkbildningens idéhistoria, ABF/Bildningsförelaget, s. 50ff 
124 Nordberg, ”En flitig, förnuftig, finurlig, förnöjsam, företagsam, fredsälskande, föreningsaktiv fru och 
flerbarnsmor med förråden fyllda. Om husmorsfostran och medborgarbildning i radion” i Nordberg & Rydbeck, 
(red), (2001), Folkbildning och genus, Mimer, s. 88ff 
125 Strömbäck, (2004), Den medialiserade demokratin, SNS förlag, s. 48f 
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det är de tolkningsmöjligheter som innehållet i media förmedlar som är mest tillgängliga för oss. 

Strömbäcks teoretiska utgångspunkt är inte diskursteori men hans resonemang är snarlikt. 

Diskurser sätter gränser för vad vi kan tänka, säga och göra. De diskurser som förmedlas via 

innehållet i media ger oss våra tolkningsmöjligheter. Strömbäck pekar på att detta sett ur ett 

demokratiperspektiv kan vara ett problem. Han menar att innehållet i media kan begränsa våra 

möjligheter att till exempel förhålla oss till politik.126 Diskursanalytisk forskning, som ur ett 

maktperspektiv, utvecklar och fördjupar vår förståelse av vilka diskurser som förmedlas i public 

service-medierna anser jag därför angeläget. Resultat av sådana studier skulle kunna berika vår 

förståelse av hur hegemonier konstrueras och upprätthålls i nutidens mediedominerade civila 

samhälle. 

Angelägenheten av denna typ av studier blir också tydlig när hegemonibegreppet uttryckligen 

relateras till hur kollektiva nationella identiteter konstrueras och upprätthålls. Petterson beskriver, 

som jag nämnt tidigare, att television kan göra just detta.127 Folkbildningsforskaren Henrik 

Nordvall uttrycker att innebörden av kollektiva identiteter är resultat av hegemonisk kamp och att 

det är av vikt att kritiskt studera denna betydelsebildande process, som både inkluderar och 

exkluderar.128 Värdet av att vidare studera konstruktionen av folket/publiken/medborgarna ur 

detta hegemoniperspektiv syns i min studie när insikten görs att inte alla inkluderas i betydelsen 

av folket som uppdragsgivare.  

Det kvalitetsbegrepp som jag identifierat har för mig varit svårt att relatera till någon annan 

forskning. Jag efterlyser således fler studier om vad politiken menar med kvalitet i media. 

Dagens public service-politiska situationen i Sverige karakteriseras av den konsensus jag 

identifierat, men i Danmark ser situationen annorlunda. Søndergaard beskriver att den politiska 

dimensionen av public service har blivit tydlig i Danmark i och med ett regeringsskifte.129 I 

Danmark förändrades public service-politiken vid ett maktskifte, i Sverige är den konstant 

eftersom det råder konsensus i riksdagen. Denna situation kan tyckas märklig med tanke på vad 

Anders Borg, minister i Alliansregeringen, skrev en gång i tiden.130 

Sammanfattning 

Denna studie undersöker public service-politik ur ett perspektiv vars fokus är att diskutera och 

tydliggöra att public service-politiken är politisk och inte självklar. Syftet med denna studie är att 

identifiera och diskutera diskurser i politiska dokument som formar politiken kring och reglerar 

svensk public service-verksamhet. Studien undersöker de delar av public service-politiken som 

rör innehållet i public service-medierna. I studien undersöks public service-politiken under de två 

senaste regeringsperioderna. 

                                                 
126 Strömbäck, ”Mellan fri television och statstelevision: om nyhetsjournalistiken i public service” i Erik Zsiga, (red.), 
(2008), Varför public service?, Timbro, s. 65 
127 Pettersson, (2002), Information och identitet, Stockholm studies in politics 90, Stockholms universitet, s. 309ff 
128 Henrik Nordvall, “Att konstruera ett folk – Föreställningar om folkbegreppet inom svensk folkbildning” i Ann-
Marie Laginder & Inger Landström, (red.), (2005), Folkbildning – samtid eller tidlös?, Mimer, s. 328f 
129 Søndergaard, ”Public Service Faces a Change of Climate” i Nordicom review 2/2006, s. 49 
130 Anders E Borg, (1994), Förmynderiets teori – en kritik av public service-ideologin, City University Press 
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Public service förklaras traditionellt som media i allmänhetens tjänst. Vad som omfattas av 

detta uttryck är dock under konstant förändring. Idag är det programföretagen SVT:s, SR:s och 

UR:s verksamhet som menas med media i allmänhetens tjänst.  

Det material som analyserats är två offentliga utredningar (SOU 2005:1 och SOU 2008:64), en 

proposition (Prop. 2005/06:112) och sex stycken sändningstillstånd för de två senaste 

tillståndsperioderna. Studiens teoretiska såväl som metodologiska utgångspunkt är Laclaus och 

Mouffes diskursteori, vars ontologiska ståndpunkt är att all mening konstrueras diskursivt.  

I det studerade materialet har två diskurser som formar politiken kring och reglerar svensk 

public service-verksamhet, samt konstruerar den politiska önskan om public service innehåll, 

identifierats. Ansvarsdiskursen konstruerar betydelser av vad för innehåll politiken vill se i public 

service-medierna och i kvalitetsdiskursen konstrueras betydelser av hur innehållet önskas vara. De 

två identifierade diskurserna återfinns i hela materialet, alltså i dokument producerade av både 

den senaste socialdemokratiska regeringen och Alliansregeringen. Public service-politiken är 

konsekvent över den tidsperiod som studerats och studien visar att det råder konsensus i 

riksdagspolitiken om regleringen av innehållet i public service.  

Den allra viktigaste insikten om public service-politiken, som identifikationen av 

ansvarsdiskursen leder till, är den om att public service i politiken diskursivt ges betydelsen av 

demokratisk funktion. Att public service är en demokratisk funktion blir tydligt genom den logik 

av demokrati - folket som uppdragsgivare – ansvar som diskursivt gör public service-uppdraget 

till ett uppdrag från folket. 

I kvalitetsdiskursen är nodalpunkten ’hög kvalitet’ och de tecken som skapar dess betydelse 

relativt vaga. De kan förstås som vaga eftersom den diskursiva strukturen i kvalitetsdiskursen inte 

enbart byggs upp av logiker av differenser utan snarare kan sägas vara dominerad av logiker av 

ekvivalenser. Dessa logiker av ekvivalenser leder till insikten om att det finns antagonistiska 

diskurser om public service utanför det material jag studerat. Kvalitetsdiskursens ekvivalenskedjor 

möjliggör gränsdragning som konstruerar och tydliggör den motsats public service diskursivt 

ställs i kontrast till av riksdagspolitiken; den kommersiella median. 

I det studerade materialet återfinns också en ensam artikulering som förklarar public service 

kulturansvar som en realisering av kulturpolitiken. Denna artikulering står i skarp kontrast till de 

diskurser jag identifierat, främst till betydelsen av oberoende som kvalitetsdiskursen konstruerat. 

Om public service-uppdraget är en realisering av kulturpolitiken råder det ingen tvekan om att 

regleringen av innehållet i public service är politik. 

Politiken om innehållet i public service konstruerar, utöver betydelser om själva innehållet, 

även betydelser om publiken som tar del av innehållet. Denna komplexitet innefattar betydelser 

om publiken som uppdragsgivare, publik som inte är uppdragsgivare och publiken som 

folkbildningsobjekt. 
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Summary 

This study has been carried out to examine public service policy from a perspective whose focus 

is to discuss and clarify that public service policy is political and not self-evident. The aim with 

this study is to identify and discuss discourses in political documents that moulds the policy 

around and regulates Swedish public service activity. The study examines those parts of public 

service policy that concerns the content in public service media. The study examines public 

service policy during the two last government periods. Today the programming of SVT, SR and 

UR are considered Swedish public service. 

The material that has been analyzed is official policy documents; two public investigations 

(SOU 2005:1 and SOU 2008:64), a bill (Prop. 2005/06: 112) and six broadcasting licenses. The 

study's theoretical as well as methodological starting point is the discourse theory of Laclau and 

Mouffe, which ontological position is that all meaning is constructed by discourses.  

In the studied material, two discourses have been identified as molding the policy around as 

well as regulating Swedish public service activity. The responsibility-discourse construct meanings 

of what content the policy wants to see in public service media and in the quality-discourse 

meanings of how the content should be is constructed. The two identified discourses are found in 

the entire material, in documents produced by both the last social democratic government and 

the current liberal government. Public service policy is consistent over the period that has been 

studied and the study shows that there is consensus in the parliament about the regulation of the 

content in public service media.   

The most important understanding about public service policy, which the identification of the 

responsibility-discourse shows us, is that public service in policy, is given the meaning of a 

democratic function. That public service is a democratic function becomes clear through the 

identification of the logic; democracy - the people as commissioning body – responsibilities.  

In the quality-discourse the nodal point 'high quality' is relatively vague. It can be interpreted 

as vague since the quality-discourse not only is structured by logics of differences but can be said 

to be dominated by logics of equivalences. The identification of these logics of equivalences leads 

to the understanding that there is antagonism about public service outside the material I’ve 

studied. The logics of equivalences makes it possible for de quality-discourse to establish 

boundaries and they clarify that the contrast public service is constructed in comparison with is 

the commercial media.  

In the studied material there is one articulation that explains public service culture 

responsibilities as a realization of cultural policy. This articulation stands in sharp contrast to the 

discourses I’ve identified. If the content in public service media is a realization of cultural policy it 

is evident that the regulation of the content in public service is political.  

The policy regarding the content in public service constructs, in addition to meanings of the 

content, meanings about the audience. This complexity includes meanings about the audience as 

commissioning body, audience that is not commissioning body and the audience as objects of 

popular education. 
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Sveriges Utbildningsradio AB 010107-311209) 

Regeringsbeslut 111:23, 2006-12-21, Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Radio AB med rätt 

att sända ljudradio med digital teknik (Sändningstillstånd för Sveriges Radio AB 010107-311209) 

SOU 2005:1 Radio och TV i allmänhetens tjänst – Riktlinjer för en ny tillståndperiod 

SOU 2008:64 Kontinuitet och förändring 

 


