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Abstract 

 
Författare:  Daniel Sjöberg 
 
Titel:  Ideologi i amerikanska programprodukter - En receptionsanalys av programmet 

L-Word baserad på kvalitativa intervjuer med elva respondenter.  
 
Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, Fördjupningskurs 
 
Termin  ht-04 
 
Syfte Syftet med föreliggande uppsats är att belysa förekomsten av kulturimperialism 

genom att studera människors meningsskapande kring amerikanska 
programprodukter dels utifrån ett ideologiskt perspektiv och dels från ett 
behållningsperspektiv.  

 
 
Metod Receptionsanalys och kvalitativa intervjuer. 
 
Material       11 stycken kvalitativa intervjuer samt ett avsnitt av programmet L-Word 

 
Resultat Merparten av respondenterna identifierade en ideologisk dimension i det visade 

materialet och uppvisade därmed en medvetenhet om de värderingar som 
förmedlades. En mindre del av respondenterna förhöll sig i högre utsträckningen 
till handlingen i det visade programmet vilket tyder på en lägre medvetenhet om 
de förmedlade värderingarna. 

 
Vidare ansåg merparten av respondenterna att amerikanskt programmaterials 
popularitet beror på dess underhållningsvärde och okrävande karaktär, vilket 
tyder på att respondenterna föredrar öppna och polysemiska texter vad gäller att 
erhålla underhållning. 

 
Respondenterna uppgav att de fått en relativt liten behållning av det visade 
materialet på ett personligt plan. Dock ansåg de flesta att det fanns en behållning 
i att programmet uppvisade en positiv bild av homosexualitet. De respondenter 
som uppgav att de fått en personlig behållning av materialet fick denna 
behållning i anslutning till ämnet homosexualitet. Vidare var det också bara ett 
fåtal som uppgav att de fick en behållning av programmet som kunde användas i 
deras vardag. 

 
Slutligen uppvisade respondenterna en splittrad bild vad gäller förekomsten av 
amerikanskt programmaterial i det svenska utbudet där uppfattningen varierar 
från positiv till tvekande. Merparten anser dock att svenska program fyller en 
viktig funktion i utbudet, vilket hos vissa respondenter relateras till den stora 
andelen amerikanskt programmaterial. 
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1. Inledning 
 
I en tidigare studie som undertecknad var delaktig i undersöktes hur stor del av 
programutbudet i SVT1 och SVT2 som utgjordes av anglosaxiskt programmaterial under 
perioden 1960-2002. Resultatet av denna studie var att 51 procent av filmerna och 23 procent 
av serierna hade sitt ursprung i USA. Detta jämfört med andelen svenska filmer och serier 
som upptog 21 procent respektive 30 procent av utbudet. (Axelsson m.fl. 2002:42) Detta 
resultat sade en del om det amerikanska inflytandet på svenskt TV-utbud. Dock genererade 
resultatet också vidare frågor när föreliggande uppsats blev aktuell. För trots att dylika resultat 
kan säga en del om vilket inflytande amerikanska medieproducenter har i Sverige så säger de 
samtidigt ingenting om hur materialet hanteras av dem som det är avsett för: publiken. Av 
denna anledning blir det relevant att ställa frågan om vad som sker när publiken konfronteras 
med detta material, det vill säga vilket meningsskapande som är kopplat till amerikanskt 
kulturmaterial. Något som heller inte kan belysas med dylika studier som nämndes ovan är 
vad programmen faktiskt innehåller. Inte heller kan de utröna vilka reaktioner och tankar som 
publiken sätter i samband med amerikanskt programmaterial. Frågor som är relaterade till 
detta kan bäst besvaras genom tillämpning av publikorienterade studier. 
 
I den ovan nämnda studien användes en teori om amerikansk kulturimperialism som 
formulerats av Herbert Schiller. Denna teori användes i den förra studiens fall på det sätt som 
den inledningsvis var ämnad att användas, nämligen för att belysa det amerikanska inflytandet 
på världens medieutbud genom kvantitativa mätningar. I föreliggande studie finns de tankar 
som nämnda teori grundar sig på kvar och ligger som grund för studien. Det centrala i teorin 
och det som används i denna studie är perspektivet att amerikanskt programmaterial 
förmedlar värderingar i form av konsumerism och kapitalism. Dock är syftet i denna studie 
inte att dra sådana slutsatser utifrån kvantitativa mätningar utan genom att låta publiken tala 
och resonera kring amerikanskt programmaterial. För trots den teoretiska grunden så finner 
jag det nödvändigt att undersöka amerikanska program genom att studera människors 
reception och meningsskapande.  
 
Syftet med denna uppsats är således att belysa förekomsten av kulturimperialism genom att 
studera människors meningsskapande kring amerikanska programprodukter. Detta anser jag 
vara både intressant och relevant att studera på grund av att amerikanska programprodukter 
tar upp en så pass stor del av det svenska TV-utbudet, vilket gör att meningsskapandet kring 
dessa blir relevant att studera eftersom de kan tänkas uppta en så stor del av människors 
mediekonsumtion.   
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1.1 Uppsatsens disposition 
 
I inledningen redovisas syftet med min studie och varför jag anser den vara intressant och 
viktig att genomföra. Vidare är tanken här att väcka ett intresse hos läsaren. 
 
I kapitlet Kulturimperialismen ges en teoretisk bakgrund till min studie där jag redovisar 
kulturimperialismteorins teoretiska rötter och går vidare med att presentera själva teorin, vilka 
delar av den som är centrala för denna studie, vad det imperialistiska budskapet innehåller och 
publikens roll sett utifrån teorin. Detta kapitel avslutas med en sammanfattning av 
kulturimperialismteorin. 
 
Kapitlet Teoretiskt perspektiv inleds med en presentation av forskningstraditionen cultural 
studies och fortsätter med att redovisa för Stuart Halls teori om encoding/decoding, där 
begreppet ideologi är centralt. Kapitlet fortsätter med en diskussion kring Stuart Halls och 
John Fiskes teoretiska perspektiv i syfte att belysa vad som skiljer och förenar dessa. Kapitlet 
avslutas med introduktionen av John Fiskes teori om populärkulturella texter och behållning. 
 
I kapitlet Tidigare forskning presenteras tidigare forskning som jag ansett vara relevant för 
denna studie. Kapitlet behandlar Ien Angs studie Watching Dallas, Tamar Liebes och Elihu 
Katz The export of meaning, David Morleys The nationwide audience och Anna Maria 
Jönssons avhandling Samma nyheter eller likadana?  
 
I kapitlet Sammanfattning: Teoretisk ram sammanfattas mitt teoretiska perspektiv och här 
redogör jag också för de begrepp som är av central betydelse för min studie. 
 
Kapitlet Syfte och frågeställningar presenterar inledningsvis en problemformulering för att 
därefter presentera syfte och frågeställningar. 
 
I kapitlet Metod och material redovisas mitt val av metod och material. Här diskuteras också 
resultatet av mitt urval och en redogörelse för intervjusituationen ges. Vidare görs en 
utvärdering av undersökningens kvalitet. Kapitlet avslutas med en redogörelse för min 
förförståelse inför analysen att mitt empiriska material. 
 
I kapitlet Resultatanalys presenteras en analys av det empiriska materialet i anslutning till 
mina frågeställningar. 
 
Resultatanalysen följs av en Slutdiskussion där jag resonerar kring analysens resultat, vidare 
forskning och de problem jag upplevt under studiens genomförande. 
 
Uppsatsen avslutas efter slutdiskussionen med en Sammanfattning av uppsatsen som helhet. 
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2. Kulturimperialismen 
 
I följande kapitel avser jag att belysa bakgrunden till framkomsten av teorin om en 
amerikansk kulturimperialism och vad som ryms inom denna. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av teorin. 

 

2.1 Kulturimperialism och globalisering 
 
”to a significant degree, what America does will shape the emerging international 
communication system … to a very large degree , other countries will imitate our experience 
and will attach themselves to the institutions and systems we create … Given our information 
technology and information resources, the USA clearly could be the hub of the world 
communication systems.” (Luce 1941:9) 

 
Kulturimperialismteorins teoretiska arv står otvetydigt att finna hos marxismen, samt den s.k. 
Frankfurtskolans applicering av ett marxistiskt perspektiv på vad de kallade en kulturindustri. 
 
Ett grundläggande fundament inom marxismen är synen på förhållandet mellan ägarna av 
produktionsmedlen och arbetarklassen. Här menar marxismen att människors värderingar är 
betingade av karaktären hos det rådande produktionssättet. Exempelvis finns det en avgörande 
skillnad mellan agrara samhällen där människor i stort var/är självstyrande och 
industrialiserade samhällen där arbetarna är underordnade ägarna av produktionsmedlen 
(Jansson 2002:92-93). Beroende på produktionssätt får också den s.k. ideologiska 
överbyggnaden en viss karaktär. Denna överbyggnad har funktionen av att reproducera och 
legitimera det rådande produktionssättet (ibid 2002:94). Vad som är centralt gällande den 
ideologiska överbyggnaden är att man inom kritiska mediestudier identifierar massmedierna 
som en del av den reproducerande och legitimerande processen. Detta innebär att den 
marxism som exempelvis Frankfurtskolan företräder skiljer sig något från den ”klassiska” 
marxismen i och med deras fokus på massmedierna som del av den ovan nämnda processen. 
Detta för att de såg överbyggnaden (massmedierna) som påverkande basen och inte som i den 
tidiga marxismen där basen determinerade överbyggnaden. 
 

2.2 Frankfurtskolan och kulturindustrin 
 
Frankfurtskolan formerades under 1930-talet och hade, som ovan nämnts, sina rötter i 
marxismen och dess syn på massmedierna som en reproducerande kraft vad gäller det rådande 
produktionssättet. Det vill säga att massmedierna sågs som ytterligare ett sätt att assimilera 
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arbetarklassen in i det kapitalistiska samhället (Mcquail 2000:95) Vad gäller deras uppfattning 
om existensen av en kulturindustri så menade man att kulturen hade blivit kommodifierad, 
d.v.s. att den hade förvandlats till en vara. Dessa varor, menade man, kunde publiken sedan 
omvandla till olika typer av falska behållningar som i sin tur skapade en falsk bild av 
verkligheten. Med detta menas att publiken förförs av budskapet och låter sig passiviseras 
(Jansson 2002:99). Dessa nämnda effekter samlades under begreppet hegemoni, vilket även 
används av senare teoretiker. Vad detta syftar till att åskådliggöra är att det existerar vissa 
grundläggande och styrande idéer inom de industrialiserade, kapitalistiska samhällena som 
syftar till att förmedla en bild av samhällets maktstrukturer som normala och givna, naturliga 
om man så vill. Syftet med dessa idéer är således att bibehålla ett sorts status quo i fråga om 
samhällets maktförhållanden. (Mcquail 2000:96-97)  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att såväl den klassiska marxismens och Frankfurtskolans 
syn på kommunikationsprocessen präglas av ett linjärt synsätt. Detta kan bland annat ses i 
synen på publiken som i princip ses som värnlösa offer för de kapitalistiska intressen som 
man menar kommer till uttryck i massmedierna. Vidare karaktäriseras maktförhållandet 
mellan producenter och publik av en kraftig dominans för producenterna. Jag vill här hävda 
att detta synsätt, i fråga om relationen producent - publik ger uttryck för ett tänkande som inte 
är helt olikt det tillstånd av status quo som man riktar sig emot. Det vill säga att om publiken 
tillskrivs en oförmåga att ställa sig kritiska till budskapet så finns heller inte möjligheten att 
förändra systemet.  
 
En ytterligare utveckling av dessa tankar kring massmediernas karaktär och implikationer är 
teorin om en amerikansk kulturimperialism. En tydlig koppling mellan Frankfurtskolans 
arbete och kulturimperialismteorins är att det är USA och dess mediesystem som står i fokus. 
Den förra skolbildningen var t.ex. mycket kritiska till Hollywood och dess industriella drag. 
När det gäller kulturimperialismteorin går man dock från det ”lokala” till det globala där ett 
framväxande amerikanskt imperium står i fokus. 
 

2.3 En amerikansk kulturimperialism i globaliseringens spår 
 
Med anledning av att mediesystemen antog en mer global karaktär växte det under 1960-talet 
fram en såväl politisk som akademisk kritik mot USA och västvärldens dominerande ställning 
vad gällde kommunikationssystemen. Den akademiska kritiken kan sägas ha utmynnat i 
formulerandet av kulturimperialismteorin där bl.a. Herbert Schiller var en av de främsta 
företrädarna. I sin bok Mass communication and American Empire menar han att 
masskommunikationens allt mer globala karaktär har gett USA en möjlighet att på allvar 
påverka såväl kommunikationssystemens utveckling som dess innehåll och form. Kort sagt 
menar Schiller att imperialismen har skiftat från att i högre grad ha varit militär till att bli 
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medial. Således kan det även hos Schiller skönjas en förändring jämfört med den ”klassiska” 
marxismen i det att fokus, liksom hos Frankfurtskolan, skiftat vad gäller relationen mellan den 
ideologiska överbyggnaden och basen. Förändringen består hos Schiller i att han skiftat fokus 
från den militära makten, som tillhör basen, till den mediala som tillhör den ideologiska 
överbyggnaden. Mer precist tänker sig Schiller att förhållandet ser ut på följande vis: 
överbyggnad – bas, istället för bas – överbyggnad. 
 

2.4 Imperialismens förändrade form 
 
Enligt kulturimperialismteorin genomgick den amerikanska imperialismen en förändring i och 
med den upptrappade elektroniska utvecklingen. Där man tidigare talat om militära invasioner 
blev ordet snarare en metafor för de verkningar som tillskrivs radio, TV och 
satellitkommunikationen. Främst sker denna elektroniska ”invasion” genom en omfattande 
programexport till utländska marknader, vilket är något som gäller även idag. Dock låg fokus 
tidigare mer på de s.k. utvecklingsländerna eller tredje världen, något som idag kan sägas ha 
förändrats då forskning som följt i kulturimperialismteorins spår fokuserat också på Europa.  
 
Vad som är den gemensamma farhågan är att de lokala kulturerna och den kulturella 
identiteten hotas i och med en ökad import av amerikanskt programmaterial. Vidare såg man 
också en fara med att importera denna typ av material då det var anpassat för ett kommersiellt 
baserat mediesystem vilket sågs som ett stundande hot mot den tradition av public service 
som fanns i Europa. Nyare forskning på detta område uttrycker en liknande oro och ser 
dessutom att läget inte har förändrats nämnvärt sedan teorin formulerades på 1960-talet.  
 
Författarna Els de Bens och Hedwig de Smaele kommenterar i en artikel 2001 att den 
empiriska forskning som bedrevs under 1970 och 80-talet beträffande mängden amerikanskt 
material i Europa i stort sett stämmer överens med nya mätningar där dominansen för 
amerikanskt programmaterial vad gäller filmer och serier (i kommersiella kanaler) är mycket 
tydlig (de Bens och de Smaele 2001:51) Den totala andelen amerikansk fiktion i de undersöka 
ländernas mediesystem (Belgien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och 
Italien) stannade på 63,4 % och amerikansk film på 57,4 % (ibid 2001:55-59) Således kan 
teorin sägas vara relevant även idag. 
 
Anledning till att denna omfattande export är möjlig beror bland annat på att amerikanskt 
programmaterial är så pass billigt att det i princip blir omöjligt för ekonomiskt svagare länder 
att sluta importera amerikanskt material i takt med att tablåerna utökas (Schiller 1971:110-
111). Detta anges också som en orsak av Jeremy Tunstall i sin bok The media are American, 
där denne pekar på mindre nationer (exempelvis Sverige) inte har råd att satsa de pengar som 
skulle krävas för en mer omfattande inhemsk produktion. (Tunstall 1977:17) Således kan det 



 

6 

sägas att kulturimperialismen verkar på två sätt: dels genom innehåll och dels genom format. 
Innehållet sprider amerikanska värderingar och formatet ett kommersiellt sätt att producera. 
Det är med andra ord ingen slump att de Bens och de Smaele finner att det amerikanska 
materialet dominerar i de kommersiella kanalerna. (de Bens och de Smaele 2991:51) Utifrån 
teorin kan detta sägas tyda på en allt högre europeisk anpassning till den amerikanska 
modellen. 
 

2.5 Det imperialistiska budskapet 
 
Vad gäller det budskap som förmedlas i det amerikanska materialet fokuserar Schiller på två 
saker: produktion och funktion. Dock skall det sägas att de två ofta smälter samman och 
likställs med varandra, främst när programexporten sätts i relation till dess kommersiella 
form. Vad som uppnås genom spridandet av amerikanska program är en kulturell 
homogenisering där det centrala är det kapitalistiska/kommersiella budskapet (Schiller 
1971:112) Med andra ord likställs kulturbegreppet med ekonomi där en mer nyanserad bild 
får stå tillbaka för en som bygger på en marxistisk modell. Slutsatsen är alltså det budskap 
som sprids över världen är liktydigt med spridandet av kapitalism och kommersialism.  
 

2.6 Publiken och imperialismen 
 
Kulturimperialismteorins syn på mottagarna präglas av pessimism. Detta främst på grund av 
att de betraktas i förhållande till maktförhållandet mellan producenter och konsumenter. Med 
andra ord delar teorin Frankfurtskolans syn på kultur som kommodifierad och ser 
programmen som varor ämnade att tillfredsställa artificiella behov och i förlängningen skapa 
ett falskt medvetande. (ibid 1971:120-21) Således passar teorin in i en linjär 
kommunikationsmodell där maktförhållandet mellan producenter och konsumenter är 
konstant. 
 
Det enda som skulle kunna förändra detta är en demokratisering av kommunikationssystemet 
där producenterna tjänar publikens intressen i högre utsträckning. Skulle detta ske så 
identifierar Schiller kommunikationssystemet som en potentiell källa till social förändring 
(ibid 1971:156). Detta kan anses ha beröringspunkter med senare teorier som framhåller bl.a. 
populärkulturens förmåga att alstra motstånd mot rådande värderingar, (ex. Fiske 1989) även 
om dessa teorier förutsätter en långt större aktivitet hos publiken. 
 
Anledningen till denna pessimism angående publiken samt varför en linjär 
kommunikationsmodell nyttjas bottnar i att innehållet anses sakna pluralism. Med detta menas 
att det finns ett bestämt mönster i produktionen vilket bland annat anses präglas av våld, 
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rasism, könsdiskriminering etc. Alltså finns det inget värde i att betrakta program och filmer 
som oberoende av varandra (Schiller 1977:113). Detta indikerar att studier av amerikanskt 
material, av vilket slag de än må vara, inte behöver bemöda sig med att tillskriva särskilda 
program vissa värden utan kriterierna kan vara så få som en kommersiell amerikansk produkt.  

2.7 Sammanfattning 
 
Kulturimperialismteorin, i den form den här har återgetts, är förtjänstfull i flera avseenden. 
För det första lägger den grunden för en förståelse för varför det globala mediesystemet ser ut 
som det gör och varför det svenska mediesystemet rymmer en så stor mängd amerikanskt 
material. För det andra tillhandahåller den en ingång till ett resonemang om budskapet som 
ryms i amerikanskt programmaterial, det vill säga att materialet får en ideologisk dimension 
samt en uppfattning om det maktförhållande som det ger uttryck för. Vidare ger den också en 
konkret rekommendation om hur innehållet bör betraktas: som icke-pluralistiskt. Det bör dock 
poängteras att detta inte betyder att det saknas anledning att studera enskilda program utan 
endast att det finns förenande egenskaper hos amerikanskt material som bör tas i beaktning 
när man studerar det. Till sist tillhandahåller den också en avgränsning vad gäller val av 
material i och med dess fokus på amerikanska program/filmer av kommersiell karaktär. 
 
Trots att teorin tillhandhåller dessa grundläggande insikter och rekommendationer så 
innehåller den också svagheter. Den är att den bygger på en linjär kommunikationsmodell 
som inte ger utrymme för studier av publiken. De frågor som dyker upp när teorin betraktas i 
ljuset av ny forskning och teoretisk utveckling är hur det amerikanska materialet verkligen 
uppfattas? Vilken typ av meningsskapande är förknippat med det? Av vilka anledningar väljer 
människor att titta på det? För att kunna besvara dessa frågor behöver teorin om 
kulturimperialismen kopplas samman med en tradition inom kommunikationsforskningen 
som intresserar sig för publiken och dess meningsskapande: cultural studies. 
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3. Teoretiskt perspektiv 
 
I detta kapitel kommer mina teoretiska perspektiv och analytiska begrepp introduceras. 
Avsnittet inleds med en redogörelse för forskningstraditionen cultural studies och dess syn på 
publiken. Här behandlas också Stuart Halls teori om encoding/decoding och John Fiskes 
teori om populärkulturella texter och behållning. Kapitlet innehåller också en diskussion 
kring de skillnader som finns i Stuart Halls och John Fiskes teorier. 
 

3.1 Cultural studies och framträdandet av en aktiv publik 
 
En forskningsinriktning som intresserat sig för meningsskapande kring texter och dess 
innehåll är cultural studies. Denna tradition har en rad beröringspunkter med 
kulturimperialismteorin men skiljer sig samtidigt åt i vissa viktiga avseenden.  
 
Liksom kulturimperialismteorin bygger cultural studies i de flesta fall på en marxistisk ansats. 
Skillnaden är att denna inriktning har ett mer kritiskt förhållningssätt. De främsta 
skiljelinjerna i detta avseende står att finna i relationen mellan kultur - ekonomi, synen på 
ideologi samt individen.  
 
Inom den tradition av politisk ekonomi dit kulturimperialismen räknas likställs kulturen med 
ekonomi, dvs. att resultatet av kulturen är ekonomisk vinning. Inom cultural studies definieras 
kulturen som ´relativt autonom´ och ingår således inte i ett beroendeförhållande med 
ekonomin. Snarare ses kulturen som en kraft som påverkar ekonomin (Turner 1996:23) Detta 
anser jag vara en nödvändig utveckling av den ursprungliga synen på detta förhållande 
eftersom frågor om meningsskapande inte kan besvaras om publiken blott ses som 
konsumenter av varor utan makt. Genom att skilja kultur från ekonomi förvandlas också 
materialet (programmen/filmerna) från varor till källor för meningsskapande.  
 
Synen på ideologi representerar den andra skiljelinjen, men är långtifrån lika tydlig som den 
förra. Den främsta skiljelinjen anser jag vara att begreppet ideologi har en mer relativ prägel 
inom cultural studies än inom den politiska ekonomin. Inom cultural studies menar man att 
ideologi är kopplad till språket (ibid 1996:24-25). Detta innebär att ideologi på ett sätt 
existerar inom oss själva och konstrueras på grundval av hur vi använder oss av språket, men 
också genom hur vi reagerar mot och interagerar med texter. Detta till skillnad mot den 
politiska ekonomin där ideologi var förknippat med skapandet av ett falskt medvetande. 
Anledningen till att jag tillskriver ideologibegreppet en relativ prägel inom cultural studies 
bottnar i att dess definition är behäftad med en viss otydlighet när det gäller hur ideologi 
skapas. Dock är den springande punkten att ideologi kopplas till individen, via språket. Detta 
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öppnar otvetydigt dörren för studier där förhållandet mellan ideologi och publik kan studeras 
på ett meningsfullt sätt. 
 
Den sista identifierade skiljelinjen går i stora stycken in i den förra och handlar om individen 
och förhållandet till omvärlden. För Schiller och marxismen generellt är individualismen en 
kapitalistisk, ideologisk myt. Detta främst för att en sådan uppfattning står i motsats till 
kollektivet. Inom cultural studies ses individen som konstruerad och beroende av språket och 
ideologin som ses som ”inbyggd” i språket. (ibid 1996:26) Således är det av yttersta vikt att 
beakta relationen mellan språk/ideologi och individ i en studie av medierna där publiken 
tillskrivs en aktiv roll. 
 

3.1.1 En aktiv publik och en polysemisk text 
 
Cultural studies utgör alltså vad man kan beteckna som en reaktion mot synen på 
kommunikationsprocessen som linjär. Det vill säga att det finns en hög grad av symmetri 
mellan hur ett budskap formulerades och mottogs (Hall 1980:131). En sådan syn har bland 
annat karaktäriserat kulturimperialismteorin där farhågorna bland annat inkluderade publikens 
okritiska hållning till den amerikanska konsumtionsideologin (Nohrstedt 1999:56). Detta 
synsätt har alltså reviderats och fokus ligger i långt högre grad på publikens förhandling med 
innehållet/texten och meningsskapandet som är kopplat till denna process.  Ett centralt bidrag 
till detta förändrade synsätt på såväl budskap som text är Stuart Halls teori om ”encoding” och 
”decoding”. 
 

3.2 Encoding och decoding 
 
Det som är utmärkande i Halls teori är att han tillskriver avkodningsmomentet en central roll, 
vilket innebär att mottagarens roll i kommunikationsprocessen blir av yttersta vikt. Hall 
poängterar att ett meddelandes effekt är helt beroende av om det blir meningsfullt avkodat 
eller inte. (Hall 1980:130) Effekt i detta avseende handlar inte om grad av påverkan utan kan 
innebära att användaren kan få ett behov uppfyllt, bli underhållen, influerad, instruerad etc. 
(Hall 1980:130)  
 
Utöver Halls ställningstagande för den aktiva publiken introducerar han också tre begrepp 
som jag avser att använda i min analys av det empiriska materialet i syfte att utröna hur 
människors förhållande till den ideologiska dimensionen i texten ter sig, begreppen är: 
dominant, förhandlande och oppositionell läsning. Bakgrunden till dessa begrepp är Halls 
åsikt att varje samhälle och kultur skapar egna klassificeringar av den kulturella och politiska 
världen. Dessa klassificeringar betecknar Hall som den dominanta kulturella ordningen. (Hall 
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1980:134) Således avser jag att i min analys beakta den ideologiska dimensionen i en text och 
betrakta den som ett uttryck för producentens syn på kultur och politik. Denna syn som 
producenterna vill förmedla är vad Hall kallar preferred readings eller den gynnade 
innebörden, vilket innebär att budskapet är avsett att producera en mening som passar in i den 
existerande sociala ordningen. (Hall 1980:134) De tre ovan nämnda begreppen relaterar 
således till dessa typer av meddelanden och publikens förmodade/möjliga reaktioner till dem.  
 
Den dominanta läsningen innebär att mottagaren okritiskt accepterar det budskap som förs 
fram i texten, vilket innebär att denne också befinner sig inom den dominanta ordningen. 
 
Den förhandlande läsningen implicerar en mer tveksam position. Mottagaren kan sägas vara i 
position att välja hur han/hon skall ställa sig till det som förmedlas, denna läsning kan bäst 
beskrivas som att läsaren reserverar rätten att motsätta sig det som sägs och karaktäriseras av 
en högre medvetenhet än hos den dominanta läsningen. 
 
Den oppositionella läsningen innebär att mottagaren är fullt medveten om vad textens 
budskap men väljer att avkoda det med helt andra ramar än den dominanta. Denna läsning 
ställer sig således i ett totalt motsatsförhållande till det som Hall kallar preferred readings. 
 
Stuart Halls syn på publiken och texten utgör en förutsättning för att se dessa två som något 
mer än passiva mottagare och icke förhandlingsbara meddelanden. En teori som i 
föreliggande studie är tänkt att komplettera Halls är den teori om populärkultur som 
presenteras av John Fiske i sin bok Understanding popular culture. (Fiske 1989)  
 
Det skall dock poängteras att Stuart Hall och John Fiske, trots sina likheter, inte har en 
fullständig samsyn vad gäller ideologi, makt och publikens behållning vilket kräver att en 
diskussion förs kring detta.  

 

3.3 Diskussion kring Stuart Halls och John Fiskes teoretiska perspektiv 
 
Stuart Halls teori om encoding/decoding tillskriver visserligen publiken en möjlighet att 
förhandla med texten, men de tre läsningarna har trots allt fokus på, och stammar från, ett 
synsätt där texten tillskrivs en tydlig ideologisk dimension samt en maktdimension. John 
Fiskes uppfattning om makt och ideologi tillskriver visserligen begreppen stor viktighet, men 
ser konsekvenserna och processerna från en annan synvinkel.  
 
En första skillnad mellan de båda är deras syn på hur den dominanta diskursen/ideologin 
skapas, samt av vilka. Här kan man hävda att Fiske identifierar sig mer med en tidig marxism 
medan Hall sällar sig till den kritiska eller utvecklade varianten. Fiske menar att källan till en 
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diskurs alltid kan identifieras och tillskrivas en viss social grupp, och i enlighet med sin 
marxistiska ansats identifieras denna grupp som den borgerliga. (Fiske 1987:42,44)  
Således menar han att det är den borgerliga klassen som ytterst är ansvarig för reproduktionen 
och legitimeringen av rådande maktförhållanden. Vidare antar Fiske också en position där han 
hävdar subjektets framskjutna position i det att han ser klasserna, trots att de ses som givna, är 
rörliga. Det vill säga att deras lojalitet är växlande vad gäller vilka diskurser de tyr sig till 
(Sparks 1992:34). Detta betyder att publikens förhållande till den ideologiska dimensionen i 
populära texter inte är beroende av textens struktur eller innehåll utan mer beror på deras 
inställning till vad som visas.  
 
I Halls fall är ideologin viktigare i det att den konstituerar de sociala klasserna och individen 
och är därför något som är hårdare knutet till textens struktur och innehåll. Konsekvensen av 
detta är att Fiske mer öppnar för en varierad blandning av reaktioner till texten medan Hall 
tillskriver texten en tydligare ideologisk dimension.  Sammantaget präglas Fiskes syn av att 
den dominanta ideologin/diskursen går att identifiera utifrån en given klasstruktur, även om 
dessa ses som rörliga. Hall motsätter sig denna syn och menar att frågan om ideologi inte kan 
lösas genom att referera till den ekonomiska nivån, likt Fiske. Detta eftersom klasser inte är 
historiskt givna (Hall 1982:83).  
 
Vad Hall trycker på är att den dominanta ideologin inte kan förklaras på ett sådant lättvindigt 
sätt. Denna skiljelinje får uppenbara konsekvenser för synen på hur makten ser ut i 
mediesystemet. Hall menar att den centrala frågan i den diskussion kring hur medierna både 
kan ses som en producent av den dominanta ideologi och samtidigt också vara bärare av ett 
differentierat och mångtydigt innehåll är: vilka intressen är det då som skapar ideologin? (Hall 
1982) Fiske kan sägas undvika denna fråga genom att betrakta texten som extremt öppen och 
publiken som ytterst aktiv i fråga om att göra motstånd mot den. Hall menar dock något annat 
när han betraktar mediernas reproduktion av den dominanta ideologin som något mer eller 
mindre omedvetet. Han menar att det inte beror på att medierna styrs av 
kapitalistiska/borgerliga intressen utan för att producenterna är tvingade att förhålla sig till 
externa ramar (ex. lagstiftning) vilket gör att materialet färgas av den dominanta ideologin 
oavsett av vem det produceras. (ibid 1982:86-88) Därmed går Hall ifrån den intentionella 
modell som kan skönjas i kulturimperialismteorin och hos Fiske.  
 
För att till sist återgå till Fiskes syn på texten som extremt öppen så följer det logiskt att han 
ger plats för vad han kallar behållningen av texten. Denna syn är förstås intimt 
sammankopplad med att publiken (som i Fiskes fall är arbetarklassen/underklassen) kan göra 
motstånd mot texten som ses som ett uttryck för kapitalistiska/borgerliga värderingar. Att 
tillskriva texten förmågan att producera behållning hos publiken är Fiskes sätt att hantera 
problematiken med textens dubbla dimensioner som nämndes ovan. 
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3.4 Populärkulturens polysemi och den aktiva publiken 
 
Med anledning av att jag i föreliggande studie kommer studera en amerikansk 
populärkulturell produkt har jag valt att inkludera John Fiskes teori om populärkulturella 
texter. En populär text bör enligt Fiske vara producerande1 vilket innebär att texten antar en 
öppen och motsägelsefull form. En dylik text innehåller å ena sidan vad Stuart Hall kallade 
preferred readings men exponerar samtidigt dess svagheter, sårbarheter och begränsningar. 
(Fiske 1989:104) Denna motsägelsefulla struktur öppnar upp för såväl alternativa läsningar 
som produktionen av nya texter. Populärkulturella texter är således odisciplinerade sådana. 
 
Ett intressant perspektiv som Fiske för fram i anslutning till textens producerande karaktär är 
att de dominanta krafterna (producenterna) är beroende av att publiken tar till sig det budskap 
som förs fram, här menar Fiske att människor föredrar de texter som är producerande på 
grund av att de ger ett större tolkningsutrymme (Fiske 1989:105). Således är populärkulturella 
texter behäftade med en stor osäkerhet vad gäller meningsskapandet kring dem, vilket är 
viktigt att beakta vid en analys av meningsskapande processer. 
 
Ytterligare en viktig aspekt hos en populärkulturell text är att den, som ovan påpekats, är 
öppen/polysemisk men också komplex. Fiske menar här att komplexiteten hos 
populärkulturella texter har att göra med såväl dess användning som innehåll. Vidare spelar 
också mottagarens sociala relationer in i karaktäriseringen av texten som komplex. Det är när 
mottagarens sociala relationer möter texten som meningsskapandet äger rum. (Fiske 
1989:122) Exempel på detta är mottagarnas reaktioner inför textens porträtterande av 
förhållanden etc. Således skapas mening utifrån vad som utgör mottagarens sociala situation.  
 
Vidare kopplar Fiske samman populärkultur med behållning/njutning2 vilket hör samman med 
meningsskapande och social situation.  Denna behållning sammanfattas i två breda analytiska 
begrepp vilka jag ämnar använda mig av i min analys: behållning i form av undvikande samt 
produktivitet. (Fiske 1989:50) Det centrala hos den populära behållningen är att den utgör ett 
motstånd mot de dominerande krafterna/hegemonin. Den populära behållningen 
tillhandahåller platser eller tillstånd som går emot den rådande ordningen och disciplinen. 
(Fiske 1989:54)  
 
Den undvikande behållningen kan till exempel innebära att tillägna sig en text som i något 
avseende ger uttryck för värderingar som avviker från det dominerande synsättet. Detta kan 
enligt mitt sätt att se med fördel kopplas samman med vad som ovan sagts om 
meningsskapande i förhållande till social situation. 
 

                                                 
1 Den engelska beteckningen är producerly. 
2 Den engelska beteckningen är pleasure 
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Den produktiva behållningen består av en ”mix” mellan vad Fiske kallar produktivitet, 
relevans och funktionalitet. Begreppen relaterar till en sorts maktkamp där relevans innebär 
att mottagaren, via texten, kan identifiera det dominanta meddelandet och reagera emot det.  
Funktionalitet innebär att den relevans som skapats via texten bidrar till att mottagaren förstår 
sin egen situation och använder denna kunskap i sin egen vardag. Om texten ger denna 
produktiva behållning kan man tala om ett produktivt meningsskapande. (Fiske 1989:57) 
 
Sammantaget tillhandahåller Fiskes teori dels en grund för att klassificera den text jag valt att 
arbeta med vad gäller dess öppenhet samt förutsättningar för ett komplext meningsskapande. 
Vidare tillhandahåller teorin också analytiska begrepp vilka jag ämnar begagna mig av i min 
analys. 
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4. Tidigare forskning 
 
I anslutning till mitt fokus på receptionsforskning och amerikanskt kulturmaterial finns det ett 
flertal tidigare studier som är av intresse. Vad gäller forskning angående meningsskapandet 
kring amerikanskt programmaterial blir Ien Angs Watching Dallas samt Tamar Liebes och 
Elihu Katz The export of meaning viktiga att knyta an till. Dessa två studier har det 
gemensamt att de båda analyserar TV-serien Dallas och dess meningsskapande funktioner. 
Dock skiljer de sig i fokus då Angs studie i större utsträckning fokuserar på textens 
meningsskapande funktion medan Liebes och Katz fokuserar på hur Dallas tas emot i olika 
kulturella kontexter. Vidare blir också David Morleys studie The nationwide audience viktig 
att inkludera dels på grund av att den knyter an till Halls encoding/decoding teori och dels för 
att den genererat viktiga resultat vad gäller människors meningsskapande generellt. Slutligen 
är också Anna Maria Jönssons avhandling Samma nyheter eller likadana? relevant att 
inkludera eftersom den på ett intressant sätt belyser det svenska medieklimatet och 
problematiserar publikens roll i medieutbudet med fokus på vilket val publiken har i fråga om 
i vilken utsträckning det finns utrymme för ett val av program i utbudet eller inte, och om 
detta påverkar människors meningsskapande kring amerikanskt programmaterial. 
 

4.1 Watching Dallas 
 
I denna studie fokuserar Ang främst på den behållning som människor får av att titta på den 
aktuella serien. Således ansluter hon sig till ett publikorienterat perspektiv där texten ses som 
öppen, komplex och motsägelsefull i fråga om vilka meningar som människor skapar utifrån 
texten. (Ang 1985:13) Författaren ställer sig vidare kritisk till frågan om programmets 
amerikanska ursprung utgör någon typ av fara då det menas att amerikansk kultur redan är så 
integrerad i den europeiska att några effekter inte går att urskilja. (ibid 1985:3) Istället menar 
författaren att det är textens allmängiltiga kvaliteter som skapat dess popularitet. (ibid 1985:2) 
Som en följd av detta fokuseras analysen av publikens meningsskapande i stor utsträckning på 
seriens kvaliteter och karaktär. Vad studien generellt belägger är att en populärkulturell text 
som Dallas är komplex, mångtydig och öppen för en mängd olika tolkningar utifrån handling, 
karaktärer etc. Vidare karaktäriseras publikens tolkningar av ambivalens och motsägelser, 
vilket ger att studien empiriskt belyser publikens förmåga att förhandla med texten och skapa 
egna meningar. Slutligen ger studien ett intressant resultat angående den behållning/njutning 
som publiken erhåller, nämligen att de inte kan förklara varför de tittar och varför de har en 
behållning av det. Ang menar att anledningen till detta är att behållning inte kan förklaras 
rationellt/teoretiskt. (ibid 1985:84-85) Detta resultat är ytterst intressant om det exempelvis 
kopplas till Stuart Halls dominanta läsning vilken präglas av omedvetenhet om budskapets 
mening. 
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4.2 The export of meaning 
 
Tamar Liebes och Elihu Katz studie fokuserar också den på textens meningsskapande 
funktioner, men mer specifikt på hur detta skiljer sig mellan olika kulturer. Dels undersöker 
man hur olika kulturer inom Israel skapar mening och dels med hur delar av den Amerikanska 
hemmapubliken skapar mening kring serien. Till skillnad mot Angs studie Har Liebes och 
Katz inte lika stort fokus på texten, även om de anser att den sätter ramar för 
meningsskapandet, detta med koppling till det dominanta budskapet i texten. (Tamar och 
Liebes 1993:x)  
 
Vad gäller studiens resultat fann man, liksom i Angs studie att meningsskapandet kring texten 
var varierande, främst mellan de olika etniska grupper som förekom i studien, men även inom 
grupperna. Exempelvis fann man att de mer ”traditionella” etniska grupperna: Araber och 
Marockaner tog serien på stort allvar, medan amerikaner och infödda israeler hade en större 
distans till innehållet. Detta är ett intressant resultat då det dominanta/hegemoniska budskapet 
uppenbarligen når igenom till vissa grupper. Dock menar författarna att denna typ av 
involvering i texten (att den tas på allvar) inte har att göra med särskilda program, medier eller 
genrer utan med tittaren själv.(ibid 1993:112) Slutsatsen man kan dra av denna något oklara 
ståndpunkt är att det dominanta budskapets förmåga att nå fram har att göra med den 
kulturella och sociala kontext där tittaren befinner sig och texten avkodas i. Denna slutsats 
förstärks av de resultat som presenteras i anslutning till den del av studien som gjordes på 
japanska tittare (där serien misslyckades). Dessa tittare avfärdade serien av i princip två skäl, 
varav det ena var att seriens dramaturgi var så pass olik den japanska (ibid 1993:137). Den 
andra anledningen som anfördes var japans tidigare konflikt med USA (ibid 1993:136). Dessa 
resultat kan sammanfattas med författarnas generella slutsats angående amerikanska programs 
framgångar i världen, där man menar att det är programmets fokus på grundläggande 
mänskliga förehavanden som gör framgångarna möjliga i så stora delar av världen. (ibid 
1993:103) Detta resultat bör i viss mån kunna vara jämförbart med andra serier av liknande 
karaktär.  
 
I anslutning till detta resonemang drar författarna också slutsatsen att konceptet om 
kulturimperialism behöver omvärderas då de menar att det inte är amerikanskt material som 
skapar popularitet utan produkter av samma, universella karaktär. Rekommendationen är 
således att fokus bör flyttas till avsaknaden av inhemska produktioner. (ibid 1993:154) 
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4.3 The nationwide audience 
 
Detta är titeln på David Morleys numera klassiska studie av publikens meningsskapande kring 
programmet nationwide i Storbritannien. Dess relevans för min studie är först och främst att 
Morley använder sig av och testar Stuart Halls encoding/decoding teori, men också för att den 
på ett mycket förtjänstfullt sätt belyser såväl klassaspektens relevans samt hur behållning kan 
kopplas till publikens läsningar. Morley använder sig av två typer av 
restriktioner/avgränsningar i sin studie av meningsskapande som ter sig viktiga och relevanta 
för min studie. Den ena avgränsningen kan direkt kopplas till encoding/decoding modellen då 
den handlar om textens interna struktur, vilket innebär att texten ses som havande vissa 
begränsningar vilket ger att det förutsätts finnas en preferred reading i texten och en 
ideologisk dimension. Den andra restriktionen är den kulturella bakgrunden hos mottagaren, 
vilket innebär att klassbakgrund beaktas. (Morley 1992:75) En viktig poäng med denna 
begränsning är att tv-tittande inte ses som en isolerad aktivitet utan hänger samman med andra 
delar av en människas liv. En annan central del i Morleys studie är synen på textens polysemi 
och hur denna interagerar med mottagarna. Förutom att social bakgrund spelar in så menar 
Morley vidare att mottagarna kan skilja sig åt i fråga om kompetens, vad detta begrepp 
innebär är att olika mottagare besitter olika nivåer av kompetens att ta till sig materialets 
koder och budskap. Denna kompetens betraktas i Morleys studie som klassrelaterad och 
exemplet arbetarklass - opera illustrerar hur social bakgrund kan inverka negativt på 
mottagarens förmåga att tolka koder och innehåll (ibid 1992:86-87). Denna tanke går att 
applicera på föreliggande studie i åtminstone två avseenden: dels kan den ligga till grund för 
det strategiska urvalet i meningen att personer med god kompetens i fråga om amerikanskt 
material väljs ut och dels som en förklarande faktor i analysen av materialet som helhet.  
 
När det gäller resultatet av studien visar detta med all önskvärd tydlighet att 
meningsskapandet skiljer sig mellan såväl människor som olika grupper av människor. 
Anknyter man till encoding/decoding modellen så produceras samtliga tre läsningar (i den 
mån de kan urskiljas) såväl mellan grupper som inom dem. Vad som är extra intressant är att 
studien visar på att de olika typerna av läsning inte korrelerar positivt med klassbakgrund, 
exempelvis uppvisas skillnader mellan fackligt aktiva mottagare och ”vanliga” arbetare. 
Slutsatsen som Morley drar av detta är att de olika läsningarna snarare korrelerar med 
grupptillhörighet, exempelvis fackligt aktiva, där gruppen bildar en ram för kulturell och 
språklig kompetens (ibid 1992:118). 
 
Trots att denna studie genererade intressanta resultat utifrån encoding/decoding teorin så idkar 
Morley också kritik mot modellen. För det första menar han att de tre läsningarna är alltför 
breda och att de borde göras mer specifika, det vill säga att utöka den (ibid 1992:118) Vidare 
menar han också att det finns problem med att applicera teorin på andra genrer än nyheter, 
dokumentärer och andra typer av faktabaserade program. Detta på grund av att det är svårt att 
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avgöra på vilket sätt som texten sätter ramar för läsningen. (ibid 1992:122) Denna kritik må 
vara befogad men läsningarnas breda karaktär kan också sägas vara dess styrka i och med att 
de erbjuder generösa tolkningsramar som sedan kan utvecklas i en analys. Dessutom borde 
problemet inte få något större utrymme i föreliggande studie då läsningarna är ämnade att 
appliceras på ett amerikanskt material och därmed är den övergripande ramen inom texten 
redan identifierad. 
 
Till sist tar Morley upp en aspekt av den meningsskapande processen som kan ses som 
relevant att beakta, nämligen att publiken, trots sin förmåga till skiftande tolkningar, i viss 
mån är styrda av vilka program som producenterna väljer att visa. (ibid 1992:122) För trots att 
man kan välja att bortse eller förkasta den intentionella synen på materialet så kvarstår det 
faktum att publiken inte själva väljer vad som skall visas i rutan. Vad detta mer specifikt 
handlar om är mångfald i produktionen. En studie som tar upp detta i förhållande till en 
svensk kontext är Anna-Maria Jönssons Samma nyheter eller likadana? 
 
 

4.4 Samma nyheter eller likadana? – Studier av mångfald i svenska TV-
nyheter 
 
Anna-Maria Jönsson tar upp flera intressanta aspekter hos TV-utbudet i sin avhandling, och 
det finns skäl att koppla dessa till föreliggande studie. Framförallt ter sig begreppet mångfald, 
och Jönssons resonemang kring detta som relevant då min studie kommer att beröra 
människors uppfattning och meningsskapande kring amerikanskt programmaterial. Det 
faktum att en stor del av det svenska TV-utbudet består av amerikanska program aktualiserar 
ett sådant fokus.  Frågan blir vidare kanske mest relevant när man ställer sig frågan om varför 
människor väljer att titta på amerikanska program? Beror det på att de aktivt väljer det eller är 
det bristen på annat material som ligger i botten?  
 
Som utgångspunkt i sin avhandling definierar Jönsson mångfald som ett positivt värde i 
nyhetsförmedlingen eftersom det får en positiv effekt på det offentliga samtalet. Denna 
definition grundar sig bland annat på Denis Mcquails tankar om mångfald som bland annat 
menar att en av mångfaldens funktioner är att öppna upp samhället för missgynnade grupper 
och för ett kulturellt liv som präglas av pluralism. (Jönsson 2004:60) Med andra ord ses 
mångfalden som något positivt i förhållande till den publik som tar del av mediernas utbud. 
Detta blir naturligtvis då viktigt både för informationsmångfalden och tolkningsmångfalden. 
En parallell kan här dras mellan Morleys ”restriktioner” med avseende på att texten innehåller 
vissa ramar inom vilka mottagaren måste röra sig, detsamma kan sägas gälla här, om än på en 
metanivå. När det gäller vilka möjligheter som människor har att påverka mångfalden är 
Jönsson pessimistisk då hon menar att publiken är tämligen maktlös när det gäller inflytandet 
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över utformningen av nyheterna och att de ramar som formatet bygger på generellt är 
egendefinierade från producenternas sida och förmodligen mer inriktade på att locka tittare än 
att leverera vad publiken egentligen vill ha (ibid 2004:265) 
 
En ytterligare viktig slutsats som dras är att samhällsideologin/den dominerande ideologin har 
en central roll i utformningen av nyhetsutbudet. Exempelvis finns starka paralleller mellan det 
marknadsekonomiska synsättet och de nyheter som presenteras. (ibid 2004:266) 
 
I anslutning till Morleys kommentarer om att producenterna sätter ramar för vad som visas i 
rutan visar Jönssons empiriska resultat på att det framförallt är nyhetsredaktionernas 
organisation och rutiner (urval av nyheter etc.) som påverkar mångfalden, samt också den 
rådande nyhetsideologin. I anslutningen till detta konstateras det också att ämnen, platser och 
personer som figurerar i nyheterna speglar den rådande makten. Trots en mångfald bland 
aktörer så är det från maktens perspektiv som världen speglas. (ibid 2004:268) 
 
Frågan man nu kan ställa sig är huruvida mångfalden, eller bristen på den, inverkar på 
människors meningsskapande. Vad som avses här är om det upplevs som att det finns en brist 
på relevanta/intressanta/givande program och om det finns en koppling mellan åsikter om 
mångfald och meningsskapande. Dessa frågor ställs på grund av att jag anser att en studie 
kring människors meningsskapande i förhållande till amerikanska program bör uppehålla sig 
vid frågan om hur människor uppfattar att deras mediekonsumtion påverkas av hur tablån är 
utformad. 
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5. Sammanfattning: Teoretisk ram 
 
Efter denna genomgång av vilka teorier jag ämnar använda mig av och vilken tidigare 
forskning som jag anser vara relevant för min studie blir det aktuellt att försöka sammanfatta 
den teoretiska ram som jag ämnar applicera på det empiriska materialet och vilken funktion 
de olika delarna kommer att ha. 
 
Ideologi 
 
Den ovan redovisade teoretiska utveckling som skett från den klassiska marxismen till 
cultural studies kritiska version har lett fram till att ideologi, inom ramen för denna studie, 
kommer att betraktas som någonting som existerar i amerikanskt programmaterial, men också 
som något publiken kan förhandla med. Således kombineras kulturimperialismens kritiska 
förhållningssätt till amerikanskt kulturmaterial med Stuart Halls uppfattning om ideologi. De 
analytiska begrepp som används för att studera meningsskapande i förhållande till ideologi är 
Halls tre typer av läsningar: 
 

- Dominant läsning 
- Förhandlande läsning 
- Oppositionell läsning 

 
Dessa tre läsningar kommer i min analys att fungera som riktmärken att förhålla sig till. Dock 
ser jag också begreppen som flexibla och möjliga att utveckla i anslutning till min analys där 
målet är att aktivt redovisa för hur begreppen används och hur jag resonerat kring dem. 
 
Polysemi 
 
Vid bedömning och urval av text begagnar jag mig främst av John Fiskes kriterier för en 
populärkulturell text där denna skall vara producerande med innebörden att den är öppen för 
en mängd tolkningar av olika art. Jag ämnar också att använda detta begrepp för att förklara 
de tolkningar som görs. 
 
Behållning 
 
Som ett komplement till den ideologiska dimensionen avser jag att undersöka mottagarnas 
eventuella behållning av texten där John Fiskes analytiska begrepp undvikande behållning och 
produktiv behållning kommer att användas. Den undvikande behållningen pekar på 
människors behållning av en text i meningen att den tillhandahåller mottagaren med 
värderingar som normalt inte finns representerade. Den produktiva behållningen innebär att 
texten är relevant och funktionell, där relevans innebär att mottagaren kan identifiera ett 
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dominant meddelande och reagera mot det, och funktionellt innebär att relevansen sätts i 
relation till den egna vardagen där kunskapen/insikten som erhållits tas i bruk.  Avsikten med 
att kombinera den ideologiska dimensionen med behållning är att producera en bred och 
heltäckande analys. Denna bladning kan vidare motiveras utifrån de resultat som presenteras i 
såväl Liebes och Katz studie som Ien Angs där såväl behållning som en ideologisk dimension 
finns representerade bland resultaten. 
 
Mångfald och restriktioner 
 
För att ge min studie ytterligare förklaringsvärde kommer jag också i min analys att använda 
mig av Anna Maria Jönssons resonemang kring mångfalden i TV-utbudet samt David 
Morleys resonemang om restriktionerna i utbudet som ett resultat av att producenterna väljer 
vad som skall visas. Detta perspektiv syftar till att lyfta fram vilken roll som amerikanskt 
programmaterial spelar för mångfalden i utbudet samt vilken roll materialet har i diskussionen 
kring restriktioner i utbudet. 
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6. Syfte och frågeställningar 
 
Föreliggande studie har sin grund i kulturimperialismteorin och fokuserar därmed på 
amerikanska, kommersiella programprodukter. Mer precist avser studien att inrikta sig på 
dessa produkters inneboende värderingar, vilket enligt teorin innefattar kommersialism och 
kapitalism. Dock görs det i denna studie ett avsteg från den linjära kommunikationsmodell 
som kulturimperialismteorin ursprungligen anslöt sig till. Detta för att senare forskning visat 
att både de förmedlade texterna och publikens meningsskapande präglas av mångfald och 
polysemi. Denna forskning har också visat att publiken kan erhålla personlig behållning av 
texterna vilket motiverar studier som fokuserar på publikens meningsskapande och behållning 
av texterna. På grundval av detta integreras kulturimperialismteorin med den 
publikorienterade forskningstraditionen cultural studies. Denna integration möjliggörs av att 
man inom denna tradition, förutom sitt fokus på publiken, bibehåller ett intresse för den 
ideologiska dimensionen i texten, vilket innebär att kulturimperialismteorins fokus på 
amerikanska kulturprodukters inneboende värderingar/ideologi kan undersökas på publiknivå 
med hjälp av det perspektiv och de teorier som cultural studies utgör. Det handlar således om 
att utröna hur publiken skapar mening kring amerikanska kulturprodukter och hur de reagerar 
när de möter dess inneboende värderingar. Den teori som jag ämnar använda mig av för att 
analysera publikens meningsskapande vad gäller ideologi är Stuart Halls encoding/decoding 
teori som bygger på en tanke om texters ideologiska dimension och hur publiken ställer sig till 
denna.  
 
Vidare ämnar jag, i enlighet med cultural studies publikorienterade perspektiv, också att 
utröna vilken roll behållningen av texterna spelar i publikens meningsskapande. Även detta 
perspektiv präglas av ett fokus på textens ideologi i det att den teori som jag här ämnar 
använda mig av dikterar att det är ideologin/värderingarna i texten som skapar behållning, 
eftersom behållning ses som en reaktion mot ideologin. Teorin i fråga är John Fiskes teori om 
populärkulturella texter som formulerats i boken understanding popular culture. Denna teori 
har sitt fokus på populärkulturella texters polysemiska karaktär, vilket innebär att texter ses 
som mångtydiga och öppna för ett diversifierat meningsskapande, vilket innebär att publiken 
tillskrivs en nyckelroll. Dock innebär denna framträdande roll inte att ideologin i texten spelat 
ut sin roll, utan endast att den integrerats och satts i samband med de övriga delarna av 
publikens meningsskapande. Därmed anser jag det som förtjänstfullt att i denna studie 
kombinera Stuart Halls encoding/decoding teori med John Fiskes teori om populärkultur i 
syftet att ge en bred bild av publikens meningsskapande i relation till både ideologi och 
behållning. 
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6.1 Syfte 
 
Syftet med föreliggande uppsats är att belysa förekomsten av kulturimperialism genom att 
studera människors meningsskapande kring amerikanska programprodukter dels utifrån ett 
ideologiskt perspektiv och dels från ett behållningsperspektiv.  
 
Vad gäller det ideologiska perspektivet är min ambition att utifrån Stuart Halls tre läsningar: 
dominant, förhandlande och oppositionell utröna inställningen till och medvetenheten om de 
värderingar och ideologier som gör sig gällande i amerikanskt programmaterial. 
 
Vidare avser jag även att undersöka eventuella behållningar som människor kan få av 
amerikanskt programmaterial. Detta ämnas göra utifrån John Fiskes analytiska begrepp 
undvikande och producerande behållning där avsikten dels är att undersöka vilka behållningar 
som finns och dels ställa behållning i relation till ideologi för att utröna om något av 
perspektiven har företräde.  
 

6.2 Frågeställningar 
 

• Hur förhåller sig människor till ideologin i amerikanska program? 
Avsikten med denna frågeställning är att främst utifrån Stuart Halls encoding/decoding 
teori och de tre analytiska begreppen: Dominant, förhandlande och oppositionell läsning, 
utröna hur studiens respondenter förhåller sig till den ideologiska dimensionen i 
amerikanska programprodukter. 
 
• Av vilka anledningar blir amerikanska programprodukter populära? 
Denna frågeställning avser att belysa av vilka anledningar som amerikanska 
programprodukter blir populära, det vill säga varför människor väljer att se på dessa. 
Analysen av denna frågeställning sker främst utifrån John Fiskes teori om 
populärkulturella texter där dessa ses som polysemiska, öppna och motsägelsefulla. 
 
• Vilken roll spelar behållningen i människors meningsskapande? 
Med denna fråga vill jag utröna hur förhållandet mellan människors meningsskapande och 
behållning ser ut. Det vill säga om de aktuella respondenterna använder texterna för att 
exempelvis identifiera sig eller för att ta del av värderingar som normalt inte uttrycks i 
samhället i syfte att erhålla en ”alternativ” bild av exempelvis minoriteter eller kvinnor. 
Vidare ämnar jag undersöka om respondenterna upplever att de kan använda kunskap från 
texterna i sin egen vardag. Denna fråga analyseras främst utifrån John Fiskes analytiska 
begrepp undvikande behållning och producerande behållning. 
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• Hur ser människor på förekomsten av amerikanskt programmaterial i Sverige? 
Denna frågeställning syftar till att utröna hur respondenterna generellt ser på förekomsten 
av amerikanska program i Sverige. Detta i syfte att få en bild av amerikanska 
programprodukters plats i utbudet. Denna frågeställning analyseras utifrån ett något 
annorlunda perspektiv än övriga frågeställningar och då utifrån Anna Maria Jönssons 
avhandling Samma nyheter eller likadana? Där det förs ett resonemang om mångfalden i 
utbudet. Vidare använder jag mig också av David Morleys resonemang om hur publikens 
referensramar är beroende av ”restriktioner” som kanaler och producenter sätter upp när 
de utformar utbudet. Detta perspektiv motiveras utifrån att respondenternas syn på 
amerikanska programprodukters plats i utbudet antas ha ett förklaringsvärde i en 
diskussion kring hur respondenterna ser på och skapar mening kring produkterna. 
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7. Metod och Material 
 
I detta kapitel presenteras den metod som valts för att genomföra min studie samt det 
material som ligger till grund för min analys. Kapitlet innehåller också en redovisning för 
resultatet av mitt urval, en beskrivning av intervjusituationen och en utvärdering av 
undersökningens kvalitet. Kapitlet avslutas med en redogörelse för min förförståelse i relation 
till analysen. 
 

7.1 Den personliga intervjun 
 
I min studie har jag valt att begagna mig av den personliga intervjun som metod för att samla 
in det material som senare kommer att utgöra grunden för min analys. Valet av 
insamlingsmetod har i detta fall inte stått mellan en kvantitativ eller kvalitativ metod, vilket 
framgår i min motivering till varför jag vänt mig till cultural studies samt de teorier som finns 
redovisade ovan. Däremot har ett val gjorts angående vilken intervjuform som jag ämnar 
använda mig av, baserat på mitt syfte. Nedan tänker jag redovisa de skäl som ligger till grund 
för mitt val. 
 
Av de studier som jag tillägnat mig, och som finns redovisade under kapitlet Tidigare 
forskning, så har de flesta av dessa använt sig av gruppintervjuer. Tamar Liebes och Elihu 
Katz anför som skäl till detta att de åsikter som människor uttrycker inte kan tillskrivas 
individer utan olika mänskliga konstellationer (familjer, vänner, arbetskamrater etc.). 
Författarna menar vidare att i det sociala livet så finns det alltid människor vars värderingar 
och åsikter har större tyngd än andras, s.k. opinionsbildare och att det vore direkt felaktigt att 
på grund av detta premiera enskilda individers åsikter. (Liebes och Katz 1993:29) Detta är i 
sig ett gott argument för användandet av denna metod, men jag menar att det är ytterst 
tveksamt om det är så pass hållbart att det skulle kunna ligga till grund för en allmän syn på 
receptionsstudiers genomförande. Detta för att en sådan syn ger uttryck för en hierarkiskt 
färgad syn på samhället och individen som rimmar illa med ambitionen att förstå människors 
meningsskapande. Alla människor lever exempelvis inte på ett sådant sätt att man kan hävda 
att deras åsikter kan kopplas till en grupp, till exempel ensamstående människor som främst 
tittar på TV ensamma.  
 
Ett annat skäl till att använda sig av fokusgrupper återfinns i David Morleys studie The 
Nationwide audience (Morley 1980) där syftet var att undersöka människors 
meningsskapande i förhållande till de tolkningsgemenskaper som de ingick i. Detta främst för 
att undersöka hur väl klass och reception sammanföll. Här anser jag att skälet till användandet 
av fokusgrupper är mer hållbart än i Liebes och Katz studie eftersom studien var ämnad att 
pröva en teori som baserade sig på föreställningen om att klass och reception var 
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sammanbundna. Resultatet från denna studie kan också sägas utgöra ett skäl till varför jag valt 
att använda mig av den personliga intervjun då Morley fann att läsningarna (dominant, 
förhandlande och oppositionell) inte kunde sägas vara klassbaserade utan i högre grad knutna 
till yrken och andra typer av tolkningsgemenskaper, och att det även inom dessa fanns 
variationer. (Morley 1992:118) Alltså finner jag att det finns fog för att använda sig av 
personliga intervjuer i receptionsstudier.  
 
Det finns vidare också skäl till att använda sig av den personliga intervjun som är av mer 
praktisk karaktär. Det ena skälet är att det blir lättare att styra samtalet i en personlig intervju 
än i en gruppintervju vilket kan leda till svårigheter när materialet skall transkriberas och 
tolkas. Till exempel kan det bli svårt att utröna vem som säger vad och vem som uttrycker 
vilken åsikt. (Kvale 1997:97) Det slutliga skälet till mitt val är att jag anser att chanserna är 
större att nå fram till fördjupad kunskap om det jag studerar, till skillnad mot gruppintervjuer 
där risken finns att resultatet blir av en mer ytlig karaktär. 
 

7.2 Intervjuguidens utformning 
 
I och med användandet av den personliga intervjun följer det att intervjun får prägeln av ett 
samtal, till skillnad mot gruppintervjun där situationen kan beskrivas som en diskussion där 
intervjuaren har funktionen av diskussionsledare. I den personliga intervjun är tanken att 
skapa ett samtal mellan två parter. Detta kommer givetvis att avspeglas i utformningen av min 
intervjuguide (se bilaga) och då främst vad gäller ambitionen att skapa det dynamiska samtal 
som Steinar Kvale talar om. Vad detta främst innebär är att frågorna skall vara utformade på 
ett sådant sätt att de främjar den mellanmänskliga kommunikationen mellan intervjuare och 
respondent. Detta åstadkoms genom att formulera lättförståeliga frågor som uppmuntrar till 
ett givande samtal (Kvale 1997:122) Frågorna har vidare utformats med målet att de skall 
fungera som stöd för intervjun och inte som dess ram. Således är tanken att de skall underlätta 
och föra intervjun framåt, men inte styra den. 
 
Vad gäller intervjuguidens teman och frågor har dessa utformats i relation till mitt teoretiska 
perspektiv och mina frågeställningar. Guiden innehåller fyra teman: Ideologi, Polysemi, 
Behållning samt Inhemskt material. Dessa teman och de tillhörande frågorna har utformats i 
relation till mina fyra frågeställningar, och guiden följer också den ordning som frågorna är 
ställda. Dock skall det poängteras att även om mina teman var för sig anknyter till en särskild 
frågeställning så är intervjuguiden också utformad utifrån en tanke om att intervjuerna 
generellt skall anknyta till mitt övergripande tema som är amerikanskt programmaterial och 
förekomsten av en amerikansk kulturimperialism, vilket gör att alla frågor i någon mån 
relaterar till varandra.  
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Nedan följer en redogörelse för mina temans innehåll: 
 
Ideologi 
 
Detta tema och dess frågor har i första ledet givetvis utformats för att besvara min första 
frågeställning som rör ideologi. Vidare har det utformats utifrån kulturimperialismteorin och 
Stuart Halls encoding/decoding teori. Vad gäller kulturimperialismteorin har frågor som rör 
programmets ursprung formulerats utifrån denna med syftet att utröna om respondenterna 
ansåg att det fanns förenande kännetecken för amerikanska program och vad detta i sådana 
fall innebar för respondenterna. Exempel på en sådan fråga i intervjuguiden var: Spelar det 
någon roll för dig att programmet är amerikanskt? Och Vilken bild tycker du att programmet 
ger av Amerika? 
 
De frågor som utformats utifrån encoding/decoding teorin gjordes utifrån syftet att utröna om 
respondenterna accepterade eller var medvetna om värderingarna i programmet. Här var 
tanken att respondenternas svar skulle kunna analyseras och förstås utifrån de analytiska 
begrepp som teorin tillhandahåller: Dominant, förhandlande och oppositionell läsning. 
Exempel på en sådan fråga är: Tycker du att programmet förmedlar några värderingar? 
 
Vidare är de två teorier som legat till grund för utformningen av detta tema integrerade med 
varandra och de frågor som utformats relaterar också till de båda teorierna i varierande grad, 
exempelvis är frågor om förmedlade värderingar något som relaterar till båda teorier samt 
frågeställningen som är utgångspunkten. 
 
Polysemi  
 
Detta tema har utformats i anslutning till min andra frågeställning: Av vilka anledningar blir 
amerikanska programprodukter populära? Vidare är det främst utifrån John Fiskes teori om 
populärkulturella texter, och dennes fokus på dess polysemiska karaktär som legat till grund 
för utformningen av de tillhörande frågorna. I utformningen av frågorna har jag främst tänkt 
att respondenterna skulle ge svar som i den efterföljande analysen kunde jämföras med 
samtliga respondenters svar för att utröna textens polysemiska karaktär. Därför formulerades 
frågor som syftade till att belysa hur respondenterna såg på texten som sådan, om den 
uppfattades som oklar, vad de trodde lockade andra människor att titta på programmet etc. 
Exempelvis ställdes frågan: Varför tror du att andra människor tittar på programmet?  
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Behållning 
 
Detta tema utformades i anslutning till min tredje frågeställning: Vilken roll spelar 
behållningen i människors meningsskapande? De tillhörande frågorna formulerades primärt 
utifrån John Fiskes teori om behållning och i relation till de analytiska begrepp som är 
kopplade till denna: Undvikande behållning samt producerande behållning.  
Tanken var här att ligga närmre respondenterna än i de tidigare temana. Detta för att 
behållning är något som kan sägas vara mer individorienterad än såväl ideologi som polysemi. 
Av denna anledning formulerades frågor som mer anknöt till den enskilda respondentens 
meningsskapande och förhållande till texten i syfte att utröna vilken roll behållningen spelar. 
Exempel på en sådan fråga är: Kan du relatera till programmet i något avseende och Har du 
haft någon behållning av programmet? 
 
Inhemskt material  
 
Detta tema är utformat i anslutning till min fjärde och sista frågeställning: Hur ser människor 
på förekomsten av amerikanskt programmaterial i Sverige? De frågor som utformats i 
anslutning till detta tema och frågeställning skiljer sig något från de övriga då de inte relaterar 
till de ovan nämnda teoretiska perspektiven utan har främst formulerats utifrån tidigare 
forskning av Anna Maria Jönsson och David Morley. Frågorna i detta tema har syftat till att 
belysa hur respondenterna såg på mångfalden i det svenska TV-utbudet och om förekomsten 
av amerikanskt programmaterial kunde relateras till frågan om mångfald. Detta gjordes som 
ovan sagts utifrån tidigare forskning av Anna Maria Jönsson och David Morley som båda 
berör frågan om hur utbudet är utformat och hur detta kan relateras till att det är producenter 
som väljer vad publiken skall ta del av. Därför blev det viktigt för mig att söka fånga upp 
respondenternas syn på valet mellan exempelvis svenska och amerikanska program, varför de 
trodde att importen av amerikanska program blivit så stor etc. Exempel på en sådan fråga var: 
Känner du att du har ett val mellan att titta på svenska och amerikanska program? Slutligen 
är detta tema också avsett att sammanfatta och återknyta till studiens övergripande tema som 
är amerikanskt programmaterial och den amerikansk kulturimperialism, vilket gör att det fått 
denna speciella utformning och inriktning. 
 

7.3 Tillvägagångssätt för analys 
 
I syfte att såväl underlätta som systematisera analysarbetet har jag valt att använda en 
kombination av två metoder: meningskoncentrering och meningstolkning. Vad gäller den 
första metoden innebär denna att efter transkriberingen av intervjuerna söka sammanfatta det 
som uppfattas väsentligt i korta, koncentrerade stycken och sedan göra en tolkning utifrån 
dessa stycken. (Kvale 1997: 177) Anledningen till att jag valt att kombinera denna metod med 
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meningstolkningen är att meningskoncentreringen främst är avsedd för att tolka det manifesta 
innehållet i texten vilket jag inte anser vara tillräckligt för att producera en god analys. Den 
främsta anledningen till användandet av denna metod är av praktisk karaktär då analysens 
andra steg underlättas väsentligt i och med att koncentreringen gör materialet mer 
lättöverskådligt. Meningstolkningen innebär att materialet tolkas utifrån ett teoretiskt 
perspektiv där tolkningen inte längre exklusivt förhåller sig till det manifesta i texten. (ibid 
1997:182-183) Denna metod hämtar sin näring från hermeneutiken och det sätt att tolka texter 
som går under namnet den hermeneutiska cirkeln. Detta tolkningsförfarande innebär att de 
olika delarna i intervjun (teman) tolkas i förhållande till dess helhet. (ibid 1997:51) Av de 
principer som finns för en tolkning av detta slag är en av dem särskilt viktig att nämna här. 
Det handlar om principen textens autonomi. Detta innebär att texten, liksom när man tillämpar 
metoden meningskoncentrering, skall betraktas som unik och att tolkningen hela tiden bör 
förhålla sig till denna. (ibid 1997:51) Detta är i mitt tycke en tvetydig princip i det att 
uttolkaren förhåller sig till både det empiriska materialet samt den teoretiska ram som ligger 
till grund för själva syftet med intervjun. I min analys kommer jag således att tolka det 
empiriska materialet utifrån det ovan beskrivna teoretiska ramverket, i enlighet med mitt syfte 
och frågeställningar. 
 

7.3.1 Resultat av bearbetning och behandling av insamlat material 
 
I detta avsnitt är tanken att ge en bild av hur de ovan nämnda metoderna för analys och 
bearbetning av mitt material fungerade i praktiken. Det vill säga vilka problem som uppstod 
och hur dessa försökt lösas. 
 
Efter varje avslutad intervju transkriberades materialet från band till skriven text. Detta 
gjordes så omsorgsfullt som möjligt för att i den kommande analysen kunna fånga upp så 
många nyanser i materialet som möjligt. Dock bör det framhållas att respondenternas talspråk 
i viss mån ”översattes” till en mer läsvänlig stil i syfte att kunna redovisa citat som läsaren 
kunde förstå, utan att respondenternas tankar och åsikter skulle gå förlorade. Vad som bör 
påpekas här är att utskrifterna av intervjuerna gjorts med tanke på vad Steinar Kvale säger om 
transkriberingars validitet, nämligen att de utgör tolkande konstruktioner som är beroende av 
den person som transkriberar (Kvale 1997:151-152) Det vill säga att jag i transkriberingarna 
försökt att förhålla mig till vad som sagts på banden och sökt undvika att göra förvrängningar 
av texten. Denna ambition i transkriberingen underlättades mycket av att ljudkvalitén höll sig 
bra genom samtliga intervjuer och att såväl respondenterna som jag själv talade tydligt. De 
enda intervjuer som beredde vissa problem i detta avseende var de som genomfördes med två 
respondenter samtidigt där det på sina ställen kunde vara svårt att urskilja vad som sades. 
Detta kunde dock lösas genom noggranna lyssningar och jag anser inte att deras meningar gått 
förlorade i denna process. En viktig del i detta var också att intervjuerna kunde genomföras i 
relativt ljudfria miljöer vilket troligen underlättade avsevärt.  
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Efter att samtliga intervjuer var genomförda och transkriberade gick jag i ett första steg 
igenom samtliga intervjuer och markerade viktiga avsnitt och förde vissa anteckningar om 
möjlig användning i analysen. Efter att detta gjorts läste jag återigen igenom hela materialet 
och försökte att koncentrera respondenternas utsagor i kortare form för att göra analysen mer 
lättöverskådlig och lätthanterlig. Detta gjordes dock inte i lika stor utsträckning som jag 
initialt tänkt eftersom jag ansåg att det fanns en risk att förlora nyanserna på detta sätt. Istället 
försökte jag att föra sammanfattande anteckningar för varje intervju för att lättare kunna hitta i 
materialet vilket jag tyckte fungerade bättre när analysen väl skulle genomföras. Efter att jag 
gått igenom hela materialet på detta sätt började jag att skriva ned analysen. 
 
I detta skede arbetade jag med materialet främst utifrån mina frågeställningar och de teman 
som intervjuguiden är uppdelad i (se bilaga). Tanken var här att låta det material som 
producerats av varje tema svara på frågeställningarna. Det vill säga att jag försökte ligga så 
nära empirin som möjligt i besvarandet av frågeställningarna. Vidare hade jag också från 
empirin fått uppslaget till att i analysen behandla vissa specifika dimensioner som jag ansåg 
fanns i materialet (dessa återfinns under analysen av ideologi) som ett försök att få ut så 
mycket av empirin som möjligt. Vad gäller tolkningen av materialet har idealet varit att 
förhålla mig så nära mina analytiska begrepp och teorier som möjligt för att få till stånd en 
tydlig koppling mellan teori och empiri. Detta är dock något som i vissa stunder varit behäftat 
med svårigheter. Detta främst för att de analytiska begreppen stundtals blivit så pass breda 
och svåra att direkt koppla till empirin att mycket tid och kraft gått åt till att motivera 
tolkningarnas relation till begreppen. Detta var något som jag initialt trodde skulle undvikas 
just på grund av dess breda karaktär. Dessa tolkningsproblem har jag försökt att framhäva så 
tydligt som möjligt i själva analysen för att visa vart problematiken har funnits. Det skall dock 
också påpekas att begreppen och teorierna också varit mycket behjälpliga i min egen 
förståelse för materialet. 
 

7.4 Val av respondenter 
 
Då min studie fokuserar på meningsskapande blir det viktigt att respondenterna utgör en 
förutsättning för att det insamlade materialet blir så nyanserat och skiftande som möjligt. 
Detta motiveras vidare utifrån tidigare forskning där resultatens kvalitet i hög grad beror på 
ett urval av människor och sociala grupper som genom sina skiftande karaktärer gett 
värdefulla kunskaper angående hur olika människor och grupper skapar mening kring 
programmaterial. Mitt urval baseras således inte på en tanke om generalisering utan fånga 
nyanser och dimensioner i meningsskapandet som kan belysa mitt ämne. 
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Den teoretiska motivering som ligger till grund för urvalet är John Fiskes betoning på att det 
är när mottagarens sociala relationer möter texten som meningsskapande äger rum. (Fiske 
1989:122) Med denna åsikt som utgångspunkt har jag valt att inkludera följande egenskaper i 
mitt urval: 
 
Etnicitet / Härkomst – Detta val baserar sig främst på att människor som upplevt en annan 
kultur än den svenska, och ett annat mediesystem, betraktar såväl förekomsten av amerikanskt 
material och materialet självt på ett annorlunda sätt än människor som är födda i Sverige och 
är vana vid både förekomst och format. Tidigare forskning har också visat att just etnicitet / 
kulturell härkomst spelar in i upplevelsen av amerikanskt material. (Liebes och Katz 1993) 
 
Kvinnor och män – Valet att tillskriva män och kvinnor olika egenskaper i frågan om 
meningsskapande handlar uteslutande om att tidigare forskning (ex. Ang 1985) visat på att det 
finns skillnader i hur män och kvinnor uppfattar program, vad de gillar/ogillar, fäster 
uppmärksamhet etc. Av den anledningen finner jag det ytterst intressant att studera vilka 
likheter och skillnader som finns vad gäller meningsskapande kring amerikanskt 
programmaterial. 
 
Utbildning – Tidigare forskning kring meningsskapande har visat att människor med låg 
respektive hög utbildning förhåller sig olika till vad de ser. Exempelvis visade Tamar Liebes 
och Elihu Katz studie The export of meaning att desto högre utbildning respondenterna hade, 
desto mer kritiska var de till vad de såg och tvärt om. (Liebes och Katz 1993:101) Även 
David Morley visade i sin studie The Nationwide audience att grupper som 
universitetsstudenter och bankanställda producerade mer kritiska inställningar till vad de såg 
än exempelvis lärlingar (Morley 1992:112-115) 
 
Referensramar – Med referensramar avses att respondenterna är bekanta med amerikanskt 
material. Detta blir viktigt för att underlätta intervjun i det att respondenterna har viss kunskap 
om hur amerikanskt programmaterial är utformat och kan relatera till det på ett för intervjun 
förtjänstfullt sätt. Denna egenskap hos respondenterna är således något som bör vara 
gemensamt för samtliga. 
 

7.5 Val av program 
 
På grundval av att kulturimperialismteorin inte gör skillnad mellan amerikanska program utan 
ser dem som en homogen grupp kulturella produkter med gemensamma drag finner jag det 
inte nödvändigt att fokusera på en viss programtyp eller genre. Vad som däremot blir viktigt 
är om programmet är populärt, i den mening som Fiske avser. Detta innebär att programmet 
skall ha en stor publik, karaktäriseras av öppenhet och möjligheter till olika tolkningar. Med 
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dessa kriterier som bas har jag valt att använda programmet L-Word som utgångspunkt för 
mina intervjuer. Programmet sänds på TV-3 varje måndag mellan kl.21:55-23:00.  
Under november månad hade programmet ungefär tvåhundratusen tittare vilket gör att 
programmet kan räknas som populärt, kvantitativt sett. Dock innebär höga tittarsiffror också 
att chanserna till en varierad publik ökar, vilket påpekas av Colin Sparks i sitt kapitel Popular 
Journalism: Theories and practice i boken i antologin Journalism and popular culture. 
(Sparks 1992:24-25) 
 
Vidare anser jag att handlingen i programmet uppfyller de egenskaper som gör ett program 
polysemiskt, vilket kommer att tydliggöras i följande avsnitt där en sammanfattning av 
handlingen i den aktuella episoden av programmet görs. Det skall dock först påpekas att 
programmet i fråga skiljer sig åt från det program som tidigare varit tongivande inom 
forskningen kring kulturimperialismen: Dallas3. Vad gäller det program som valts ut för 
denna studie så skiljer det sig avsevärt i såväl handling som ton. L-Word handlar nämligen 
primärt om livet som lesbisk och alla de prövningar, problem etc. som förknippas med detta. 
Således kan programmet inte karaktäriseras som en ordinär dramaserie i stil med Dallas. Att 
ett program ägnar sig åt att skildra lesbiska kvinnors liv torde knappast kunna uppfattas som 
ett uttryck för en dominant ideologi, dock finns andra element i serien som i högre 
utsträckning reflekterar en sådan ideologi. Kvinnorna som serien kretsar kring är alla vackra, 
framgångsrika och har en livsstil som inte kan betecknas som ordinär. Den fråga som ligger i 
luften är hur ett sådant program uppfattas i relation till ideologi jämfört med exempelvis 
Dallas. 
 

7.5.1 Beskrivning av L-Word och det valda avsnittet 
 
Det aktuella avsnittet av L-Word sändes den tjugonionde november 2004 mellan klockan 
21:55 – 23:00 och varade cirka fyrtio minuter utan reklam. Programmet bandades och visades 
för samtliga respondenter. Serien handlar primärt om åtta kvinnor och deras liv som lesbiska 
kvinnor i Los Angeles. Karaktärerna är: Alice som arbetar som journalist, Bette som är 
museichef, Dana som är professionell tennisspelare, Jennie som är författare, Kit som är 
Bettes syster, arbetar som klubbägare och musiker och är den ende av dem som är 
heterosexuell, Marina som äger ett café, Shane som är frisör och klipper kända människor och 
Tina som är Bettes livskamrat. Som synes ovan är detta inga direkt vanliga kvinnor utan är 
                                                 
3 . Å ena sidan var Dallas ett program som gav uttryck för amerikanska värderingar och ideologi i det att serien 
utspelade sig bland förmögna, vita människor med en livsstil som var lätt att analysera och reagera emot, å andra 
sidan var programmet också en dramaserie som behandlade högst universella ämnen som kärlek, otrohet, 
familjeproblem etc. Detta anser jag ha resulterat i att de analyser som gjorts av programmet och de resultat som 
forskare fått fram när de sökt beskriva människors meningsskapande fokuserat mer på programmets 
allmängiltiga karaktär och bedömt seriens ämnen som varande det viktigaste för människor när de tittade på 
serien, oavsett var i världen programmet visades. Detta är åtminstone tydligt i Elihu Katz och Tamar Liebes 
studie The export of meaning och Ien Angs Watching Dallas där förekomsten av en kulturimperialism förnekas 
på grundval av de ovan givna anledningarna. 
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alla på ett eller annat sätt speciella och framgångsrika. Detta speglas också i miljöer, kläder 
etc. som oftast är mycket vackra och påkostade. Serien produceras av Showtime och 
distribueras av Metro Goldwyn Mayer.    
 
Handlingen i detta avsnitt av L-Word är uppbyggt kring fem delhistorier och en inledande 
sekvens: 
 

Den inledande sekvensen visar Danas mor kyssande en annan kvinna i sin ungdom 
 

1) Paret Bette och Tina deltar i ett terapisamtal för adoptivföräldrar för första gången. 
Under terapisamtalet råkar Bette i gräl med en svart kvinna som anklagar henne för att 
försöka dölja det faktum att hon till hälften är svart.  

 
2) Jennie får besök av en barndomskamrat, Anette, som nu får veta att hon är lesbisk och 

olyckligt kär i en kvinna. Anette accepterar detta och försöker genom programmet 
hjälpa henne att få Jennie och den andra kvinnan, Marina, att bli tillsammans, trots att 
Marina redan har en flickvän, Francesca.  Detta slutar med att Jennie blir hembjuden 
till de två i slutet av programmet. 

 
3) Dana har medverkat i en annons där hon öppet visat att hon är lesbisk utan hennes 

föräldrars vetskap. När hennes vän Alice får reda på detta följer hon med Dana till 
hennes mors prisutdelning för årets republikanska kvinna. Dana tvekar men berättar 
till slut för sina föräldrar om sin läggning vilket slutar med att de avvisar och lämnar 
henne. I denna delhistoria knyts också det inledande klippet med Danas mamma ihop 
med nutiden. 

 
4) Shane träffar på sin bror som stjäl pengar ur hennes väska. Denna delhistoria är den 

kortaste fortsätter med att Shane upptäcker vad hennes bror gjort och konfronterar 
honom om detta. De båda grälar och brodern ber henne om pengar och droger, vilket 
han får innan de skiljs åt. 

 
5) Den sista delhistorien visar hur Bette på sitt arbete som museichef mottar ett dödshot 

av en kristen man på grund av att hennes museum visat olämpliga konstverk. Detta 
slutar med att Bette får möta protester och namninsamlingar utanför museet. 
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7.6 Resultat av urval 
 
När det gäller resultatet av det urval som jag ovan presenterat i avsnittet val av respondenter, 
finns det ett flertal relevanta aspekter att ta upp.  
 
Först skall dock nämnas att urvalet består av fyra respondenter med utländsk bakgrund där 
ursprungsland varierar. Könsfördelningen i denna urvalsgrupp är tre kvinnor och en man. 
Respondenternas ålder är för kvinnorna 25, 22 samt 22 år. Den manliga respondenten är 24 år 
gammal. Vidare består urvalet av tre respondenter med akademisk utbildning varav två är 
män. De två manliga respondenterna är 24 respektive 41 år gamla och den kvinnliga 
respondenten 26 år gammal. Den grupp av respondenter som saknar akademisk utbildning är 
fyra till antalet och samtliga kvinnor. Åldersfördelningen på dessa respondenter ser ut så att 
tre av respondenterna är 18 år gamla och den sista 24 år gammal. 
 
Den första aspekten av urvalet som jag ämnar ta upp är att den uppdelning av urvalsgrupperna 
efter de ovan nämnda egenskaperna inte gav det utslag som motiveringen i det tidigare 
avsnittet ger uttryck för. I analysen av det empiriska materialet visade det sig att det fanns 
väldigt få tolkningar som direkt kunde hänföras till respondenternas bakgrund. Istället 
präglades respondenternas meningsskapande i stor utsträckning av mönster som skar tvärs 
igenom urvalet som helhet. Dock betyder detta inte att urvalet saknar relevans för mitt syfte 
med uppsatsen. Detta för att urvalet skapade trots allt skapade en bredd i det empiriska 
materialet som förmådde att belysa ämnet ur olika perspektiv. Bland annat resulterade urvalet 
i att intressanta dimensioner och mönster i meningsskapandet kunde skönjas, jag tänker här på 
de läsningar som fokuserade på politik, moral och etnicitet och de övergripande mönster i 
materialet som kunde finnas. Jag anser vidare att mitt urval speglar en viktig aspekt hos 
meningsskapandet som är att det präglas av mångtydighet och polysemi vilket gör att urvalet 
kan säga något om hur diversifierat människors meningsskapande är.  
 
Vidare speglar också resultatet av urvalet att läsningar svårligen kan knytas till identifierbara 
grupper, åtminstone inte de som ingått i denna studie. Min tanke bakom urvalet var givetvis 
att det skulle existera vissa skillnader i läsningar beroende på urvalsgrupp men att så inte var 
fallet kan enligt mitt tycke räknas som ett resultat i sig.  
 
En annan aspekt som här är viktig att ta upp, och som relaterar till den ovan förda 
diskussionen är att urvalet till största delen består av kvinnliga respondenter. Detta beror helt 
enkelt på att av de kontakter som utnyttjades för att få tag i respondenter som svarade mot 
urvalskriterierna främst kunde sätta mig i kontakt med kvinnliga respondenter. Dock kunde 
jag i samtliga grupper utom en (lågutbildade) få tag i både män och kvinnor vilket gör att 
urvalet åtminstone i detta avseende blev mindre snedvridet ur en könsaspekt. Trots att detta 
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mycket väl kunde ha resulterat i ett material som blev just snedvridet finner jag inte att 
respondenterna gjort läsningar av texten som kan anses vara könsspecifika i väsentliga 
avseenden. Detta kan dock kritiseras eftersom jag ser detta ur ett manligt perspektiv och 
möjligen inte kan se vilken inverkan som detta haft i studien. Att jag ser på materialet ur ett 
manligt perspektiv är givetvis också en del av min förförståelse och position som tolkare, 
vilket oundvikligen präglat mitt arbete med uppsatsen.  
 
Något som jag anser blev lyckat när man resonerar kring de urvalsgrupper som jag haft i 
denna studie är att gruppen med utländsk bakgrund producerade mycket intressanta läsningar 
och fungerade i vissa fall som en nödvändig andra sida, särskilt när det gällde frågor om 
etnicitet och relationen till svenska program. Gruppen med högutbildade visade sig också vara 
en givande urvalsgrupp att inkludera då dessa också producerade intressanta läsningar. Vidare 
fanns det också en fördel i att i urvalet betona referensramar, dvs. att respondenterna skulle 
vara vana med amerikanskt material då respondenterna vid vissa tillfällen kunde referera till 
andra amerikanska program och därmed ge en rikare bild av meningsskapandet. 
 
Till sist finns det i anslutning till urvalet en mycket viktig aspekt att ta upp och det handlar om 
hur villkoren kring meningsskapande ser ut. Vad som här avses är att föreliggande studie 
pekar på att det primära i den meningsskapande processen inte är att kunna tillskriva grupper 
av människor olika egenskaper i förhållande till meningsskapande utan att det är 
kombinationer av egenskaper som styr hur texter uppfattas. Därmed inte sagt att 
utbildningsnivå, kulturell bakgrund, kön etc. definitivt spelar ut sin roll i fråga om urval, 
endast att denna studie visar på en tendens till att meningsskapandet styrs av andra faktorer.  
 

7.7 Intervjusituationen 
 
Sammanlagt har elva personer intervjuats för denna studie mellan den tredje december och 
trettonde december 2004. Intervjuerna genomfördes till övervägande del i Högskolan 
Trollhättan/Uddevallas lokaler i Uddevalla, dels i föreläsningssalar och dels i ett grupprum i 
högskolans bibliotek. Vidare har tre av intervjuerna genomförts i respektive respondents hem, 
detta dels på grund av att två av dessa intervjuer genomfördes på kvällen på respondenternas 
begäran och dels på grund av att en respondent kände sig mer bekväm med att genomföra 
intervjun i hemmet. Tiden för intervjuerna har varierat mellan fyrtiofem och sjuttiofem 
minuter. 
 
Samtliga respondenter fick innan intervjun se på det avsnitt av serien L-Word som valts ut till 
denna studie, vilket var på cirka 40 minuter. Under det att programmet visades satt jag med 
respondenterna och tittade. I de fall då vissa avsnitt av programmet genererade starka 
reaktioner eller skratt noterade jag detta för att om möjligt kunna fråga om det under 
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intervjuns gång. Sådana reaktioner förekom dock väldigt sällan och genererande inte några 
större förändringar i intervjuns upplägg. 
 
Både visandet av programmet och intervjuerna kunde genomföras utan några direkt störande 
inslag som kunde påverka intervjun utan förlöpte på ett smidigt sätt. Det som dock kan tänkas 
ha påverkat de intervjuer som genomfördes i HTU:s lokaler är själva skolmiljön som skulle 
kunna uppfattas som obekväm eller störande för respondenterna. Detta är dock inte något som 
märktes under intervjuerna.  
 
Något som dock beredde vissa problem var att jag vid två intervjutillfällen fick frångå 
principen om att intervjua en respondent åt gången. Detta skedde dels på grund av att det ena 
paret av respondenter, som var tänkta att intervjuas separat fick förhinder och kunde inte ställa 
upp på enskilda intervjuer under den föreslagna tidsperioden. Jag tog då beslutet att intervjua 
båda dessa respondenter samtidigt. Detta resulterade ganska naturligt i att samtalet blev mer 
ryckigt på sina ställen och att respondenterna ibland avbröt varandra. Dock anser jag att 
resultatet var tillfredsställande då de inte tycktes påverka varandras åsikter i någon större 
utsträckning. Det andra paret respondenter var de sista som blev intervjuade och blev 
intervjuade tillsammans på grund av att de själva begärde detta. Detta accepterades dels på 
grund av tidsbrist och dels på grund av att enskilda intervjuer inte hade blivit lika spontana 
och trygga som de nu blev. Resultatet från denna intervju beredde heller inte några större 
problem än de som uppstod vid det tidigare tillfället.  
 
Vidare finns det anledning att kommentera själva situationen och stämningen vid 
intervjutillfällena vilken i regel var god. Vid några tillfällen var dock respondenten 
återhållsam och avvaktande i sina svar, men allt eftersom intervjun fortlöpte blev samtalet 
mer öppet och jag kunde i stor uträckning komma tillbaka till de frågor som inledningsvis 
bara besvarats mycket kort.  
 
Sammanfattningsvis förlöpte intervjuerna väl och utvecklades i de flesta fall till mycket 
givande samtal då de flesta respondenter fann ämnet och programmet intressant och trevligt 
att diskutera kring. Även i de fall där respondenten inte tycktes särskilt engagerad i intervjun 
fick jag ändå svar på mina frågor. Det som dock var negativt under den period som 
intervjuerna genomfördes var dels att jag tvingades göra avkall på principen om enskilda 
intervjuer och dels att jag vid ett tillfälle genomförde två enskilda intervjuer under samma dag 
vilket gjorde att intervjusituation för min del upplevdes som något pressande. Detta var dock 
något som gav mig en värdefull erfarenhet inför framtida studier. 
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7.8 Utvärdering av undersökningens kvalitet 
 
I denna studie har jag begagnat mig av en kvalitativ ansats i det att intervjun varit den metod 
som använts för insamlandet av det empiriska materialet. Detta val har på många vis varit 
förtjänstfullt, men det har också inneburit vissa problem. 
 
Mitt val av en kvalitativ ansats i denna studie tedde sig relativt självklart eftersom ett av mina 
mål med studien har varit att gå vidare från kvantitativa undersökningar av en amerikansk 
kulturimperialism till mer publikfokuserade. Något som också bidrog till mitt val av metod 
var att intervjun ofta används av den forskningstradition som denna studie ansluter sig till: 
cultural studies. Vidare var valet av metod också starkt kopplat till mitt syfte där jag ville 
belysa förekomsten av kulturimperialism genom att studera människors meningsskapande 
kring amerikanska programprodukter. Således fann jag även här ett starkt skäl till att använda 
en kvalitativ ansats.  
 
Vad gäller de teorier som jag använt mig av och deras förhållande till mitt val av metod så 
förutsätter såväl Stuart Halls teori om encoding/decoding och John Fiskes teori om 
populärkultur att en kvalitativ metod användes eftersom de analytiska begrepp som är 
kopplade till dessa teorier är utformade för att appliceras på människors meningsskapande. 
Således anser jag att själva valet av metod fungerar väl ihop med mitt syfte och teorier. Dock 
har metoden också berett en del problem i denna studie, särskilt vad gäller operationalisering 
av mina frågeställningar och analysen av mitt empiriska material. 
 
Ett första problem som uppstod i arbetet med denna studie var operationaliseringen av mina 
frågeställningar i min intervjuguide. Med anledning av att jag valt att arbeta med intervjun 
som metod blev studien också beroende av att jag i mina intervjuer skulle lyckas få fram ett 
material som skulle kunna besvara mitt syfte och frågeställningar. Vid utformningen av 
intervjuguiden fann jag det problematiskt att utforma denna så att den dels var knuten till mitt 
syfte och teoretiska perspektiv och dels fungera i själva intervjusituationen. Resultatet av 
denna problematik var att den första genomförda intervjun innehöll frågor som av 
respondenten uppfattades som svårförståeliga och jag blev således tvungen att omformulera 
dessa. Resultatet av detta blev att denna första intervju blev både längre och mer 
osammanhängande än de övriga. Detta representerar uppenbart en brist i mitt material och 
visar på att metoden i detta avseende kan vara bräcklig. Dock lyckades övriga intervjuer bättre 
efter att frågorna omformulerats och bearbetats. 
 
Vad gäller själva intervjuerna innebar också dessa en viss problematik, främst när det gällde 
min egen roll som intervjuare. Det största problemet under intervjuerna var att försöka styra 
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samtalet på ett sätt som skulle göra att mina frågor besvarades på ett sådant sätt att materialet 
skulle kunna analyseras. Detta problem belyser Steinar Kvale när han talar om 
intervjusituationens maktsymmetri, där intervjuaren har att introducera ämnen och styra 
intervjun med sina frågor. (Kvale 1997:118-119) Detta blev i vissa fall problematiskt då 
respondenterna vid vissa tillfällen styrde in intervjun på andra ämnen och resonerade kring 
frågorna på sätt som inte var menade. Detta medförde att jag vid dessa tillfällen fick ta om 
frågorna eller leda respondenten tillbaka till det ursprungliga ämnet, vilket således medförde 
att intervjuerna inte alltid fick den struktur som var tänkt. Dock kunde detta som sagt lösas 
genom att gå tillbaka i intervjun och upprepa vissa frågor. Sammantaget fungerade dock 
intervjuerna väl och genererade ett material som i mitt tycke gav en god bild av 
respondenternas meningsskapande. Det skall dock poängteras att denna bedömning grundar 
sig i att jag fann det efterföljande arbetet med transkriberingen gå relativt lätt, vilket givetvis 
aktualiserar frågan om min egen roll i denna process. Exempelvis har jag inte kunnat säkra 
mina transkriberingars reliabilitet genom att låta en ytterligare person transkribera 
intervjuerna. Detta kan därför sägas vara något negativt med användandet av denna metod. 
 
En förtjänst med den enskilda intervjuns användning i denna studie (frånsett de intervjuer som 
genomfördes med två respondenter samtidigt) anser jag har varit att det funnits tillfälle och 
möjlighet att på ett relativt enkelt sätt se till att intervjuernas tillförlitlighet i möjligaste mån 
kunde säkras då det fanns tillfälle att upprepa och återkomma till frågor som jag ansett inte 
blivit besvarade, vilket rimligtvis hade varit svårare vid användning av exempelvis 
gruppintervjuer. Därigenom fanns det gott om utrymme dels för att få svar på samtliga frågor 
från alla respondenter och dels kontrollera att intervjuernas struktur bibehölls genom 
intervjuerna vilket inverkar på mina möjligheter att besvara mina frågeställningar. 
 
Det förmodligen största problemet med användandet av intervjun som metod har varit den 
efterföljande analysen och tolkningen av materialet, vilket jag också varit medveten om när 
valet av metod gjordes. Den centrala problematiken i denna del av arbetet med uppsatsen blev 
att dels relatera till mina teoretiska perspektiv och dels att göra tolkningar av respondenternas 
utsagor. Att relatera till de teoretiska perspektiven blev problematiskt främst för att de 
analytiska begreppen är väldigt breda. Detta gör givetvis att analysen i ett avseende blir sårbar 
eftersom användningen av begreppen präglas av mitt sätt att se på dem. Detta har sökt 
undvikas i så stor utsträckning som möjligt genom att diskutera användningen av begreppen i 
analysen och redovisa för hur jag tänkt kring dem i syfte att producera en så öppen analys som 
möjligt. Således har jag i min analys anammat den hantverksmässiga syn på validitet som 
Steinar Kvale talar om och som innebär att validering sker genom att argumentera för sina 
tolkningar och beakta andra anspråk (Kvale 1997:217). Vidare har tolkningsproblematiken 
också försökt mildras genom att utgå från de mönster som funnits i materialet i syfte att 
undvika godtyckliga och ogrundade tolkningar i så stor mån som möjligt och ligga så nära 
empirin som möjligt. 
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Sammantaget har ambitionen med analysen varit att relatera materialet till mitt syfte och 
teoretiska utgångspunkter för att därigenom få en bild av respondenternas meningsskapande 
kring amerikanskt programmaterial. Resultatet av detta arbete anser jag varit tillfredsställande 
då analysen av materialet i många fall uppvisar tydliga mönster i respondenternas 
meningsskapande som kan föras tillbaka till mina frågeställningar och syfte och besvara 
dessa. Därför är det min uppfattning att jag genom användandet av denna metod kunnat 
belysa hur de respondenter som ingått i studien skapar mening kring amerikanskt 
programmaterial.  
 
Vad gäller resultatets giltighet utanför denna grupp av respondenter så går det inte att med fog 
dra generella slutsatser kring hur människor skapar mening kring denna typ av material. Dock 
kan vissa slutsatser dras som kan appliceras på övriga människors meningsskapande då 
amerikanska programprodukter av den karaktär som här varit i fokus, följer ett visst typ av 
upplägg och är utformade på ett visst sätt. Därmed kan de slutsatser i analysen som dragits 
utifrån tydliga mönster i materialet kunna vara applicerbara även utanför denna grupp av 
respondenter med argumentet att den aktuella texten inte är ett unikum med egenskaper som 
inte kan relateras till andra texter av samma typ.  
 
Denna typ av kunskap som erhålls genom att söka mönster i meningsskapandet anser jag vara 
metodens främsta förtjänst då den ger en djupare förståelse för hur detta meningsskapande 
kommer till, och det finns också möjlighet att utröna orsakerna till detta. Detta är något som 
inte skulle kunna göras vid användandet av exempelvis kvantitativa metoder. Dock ser jag 
också studien, och den kunskap som den genererat som ett viktigt komplement till just 
kvantitativa studier då dylika studier blottlägger generella mönster som sedan kan undersökas 
närmre i studier som denna. 
 

7.9 Min förförståelse 
 
Inför den kommande analysen av det insamlade materialet finns det av flera skäl anledning att 
beskriva min egen del i analysen, min förförståelse. I studier som denna kommer resultatet 
alltid att präglas av författarens personlighet, intressen och målsättningar. Men även om 
skrivandet av detta kapitel pekar på att det existerar en medvetenhet om detta så är det med 
stor säkerhet så att jag inte till fullo kan inse i vilken utsträckning som förförståelsen styr min 
analys. Med detta sagt vill jag kort beskriva vem jag är och mina intressen i syfte att ge en 
bild som med fördel kan beaktas vid läsning av analysen. 
 
Jag är 24 år gammal, man och liksom de flesta andra i min ålder så har populärkultur och 
amerikanska program funnits i mitt liv under i stort sett hela min uppväxt. Jag tittade 
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fascinerat på både Dallas, Falcon Crest och säkerligen många andra liknande serier när jag var 
yngre. TV-spel, rockmusik och Coca-Cola är också något som funnits där. Än idag tittar och 
lyssnar jag på amerikanska kulturprodukter, om än med mer kritiska ögon och öron än förut. 
Detta gör jag på grund av ett intresse för kultur i allmänhet där mitt kanske främsta intresse är 
just amerikansk kultur och dess roll i världen. En grundläggande fråga som jag ställer mig är 
hur de amerikanska kulturprodukterna så enkelt kan passa in i det svenska kulturella pusslet 
och varför debatten kring detta inte står i proportion till mängden material som importeras. 
Vidare spelar också det faktum att jag är student in i hur jag ser på dessa produkter vilket dels 
gör att jag ser på amerikanska program ur ett kritiskt perspektiv då importen av amerikanskt 
material har behandlats såväl i kurslitteratur som i andra böcker jag läst av eget intresse. Jag 
har genom mina studier också fått upp en nyfikenhet på varför människor tittar på 
amerikanska program och vad de får ut av dem vilket denna studie lämpar sig väl för att 
undersöka.  
 
Slutligen ser jag det som min uppgift i analysen av mitt material att beakta min egen bakgrund 
och mina intressen för att försöka hålla en balans i analysen. 
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8. Resultatanalys 
 
Detta avsnitt innehåller en analys av det empiriska materialet som samlats in genom de 
personliga intervjuerna. Utgångspunkterna för analysen är dels de teorier som presenterats i 
kapitlet teori och tidigare forskning samt de teman och frågor som intervjuguiden utgör. 
Kapitlet inleds med ett klargörande av vilka förutsättningar som analysen bygger på, och är 
ämnad att dels komplettera texten om min egen förförståelse och dels för att förklara 
analysens form och målsättning. 
 

8.1 Analysens förutsättningar 
 
Målet för denna analys är att ge en bild av meningsskapandet kring amerikanska program. 
Detta görs utifrån intervjuer med elva respondenter som alla fått se ett avsnitt av det 
amerikanska programmet L-Word. De aktuella respondenterna ingår i ett urval som är baserat 
på kön, utbildning, etnicitet/härkomst samt dessa respondenters referensramar, det vill säga 
deras ”vana” med amerikanskt programmaterial. 
 
Att ge en bild av dessa respondenters meningsskapande innebär mer konkret att svaren som 
erhållits kommer att tolkas utifrån de teoretiska perspektiv som jag valt att begagna mig av: 
Stuart Halls encoding/decoding modell, samt John Fiskes teori om behållning. Vad som blir 
centralt att påpeka är att de analytiska begrepp som teorierna innehåller fungerar som 
utgångspunkter för att besvara mitt syfte och mina frågeställningar, de kommer däremot inte 
att betraktas som statiska eller oföränderliga i min analys. Detta för att människors 
meningsskapande inte sällan präglas av motsägelser och därmed inte går att kategorisera på 
ett enhetligt sätt. Syftet med att låta begreppen expandera och göras flexibla är därmed att 
försöka fånga komplexiteten och rikedomen i meningsskapandet. Det skall dock också 
påpekas att analysen inte på något sätt ses som fri eller godtycklig från författarens sida utan 
betraktas som förankrad inom de ramar som teorierna utgör.  
 

8.2 Analysens disposition 
 
Föreliggande analys kommer primärt att disponeras i den ordning som jag ställt mina 
frågeställningar. Detta innebär att jag i det första skedet kommer att analysera och presentera 
mitt resultat med fokus på respondenternas förhållande till ideologin i amerikanska 
programprodukter. Den andra delen av analysen fokuserar på amerikanska programprodukters 
polysemi och knyter då an till frågeställningen om vad som gör amerikanska 
programprodukter populära. Den tredje delen av analysen behandlar respondenternas 
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behållning och dess relation till meningsskapandet. Slutligen fokuseras analysen på 
respondenternas syn på förekomsten av amerikanskt programmaterial i Sverige. 

8.3 Hur förhåller sig människor till ideologin i amerikanska program? 
 
Vad i denna studie betraktas som ideologin, eller det dominanta budskapet i såväl L-Word 
som i amerikanska program generellt är de värderingar som kulturimperialismteorin fokuserar 
på vilket inkluderar kapitalism och kommersialism. Detta relateras i denna studie till vad 
Stuart Hall kallar preferred readings vilket innebär att den gynnade innebörden i det program 
som visats för respondenterna i denna studie är av kapitalistisk och kommersiell karaktär. Den 
ovanstående frågeställningen syftar alltså till att utröna om respondenterna accepterar de ovan 
nämnda värderingarna. Detta avses göras med hjälp av Stuart Halls teori om 
encoding/decoding. 
 
Denna teori innehåller tre analytiska begrepp/läsningar: dominant, förhandlande och 
oppositionell vilka alla syftar till att beskriva i vilken grad som publiken accepterar den bild 
som producenterna vill förmedla (the preferred reading). Detta gör att jag ämnar inleda min 
analys av det empiriska materialet med att ge en bild av respondenternas inledande reaktioner 
till vad som visas i syfte att utröna hur den bild och de värderingar som producenterna vill 
förmedla uppfattas och tas emot. Ett andra syfte i denna första delanalys är också att resonera 
kring vilken betydelse som den inledande reaktionen har för det resterande resonemanget, det 
vill säga vilka mönster som kan skönjas i meningsskapandet. 
 

8.3.1 Att tänka utanför lådan – Respondenternas inledande reaktioner 
 
Den första fråga som ställdes till respondenterna var hur de skulle återberätta programmet 
som de sett för någon som inte sett det. Denna inledande fråga syftade till att fånga upp dels 
respondenternas syn på det visade materialet och dels utröna i vilken grad programmets 
framställning accepterades. 
 
Den största andelen respondenter tenderade att återberätta programmets tema, och i något fall 
återberättades också vissa episoder ur det visade avsnittet. Detta kunde röra sig om det ena 
parets graviditet (Bette och Tinas) och en av karaktärernas olyckliga kärlek till en annan 
kvinna (Jennie). Dock fokuserade merparten av respondenterna på själva ämnet i programmet: 
lesbiska kvinnor. Detta görs på ett relativt oproblematiskt sätt och kan belysas genom följande 
citat från en kvinnlig, lågutbildad respondent: 
 
”Ungefär som en vanlig amerikansk serie kanske, ganska moderna och som handlar om 
lesbiska kvinnor.” (Kvinna, 18år, lågutbildad) 
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Andra kommentarer till ämnet var att programmet gav en positiv bild av lesbiska kvinnor i 
vardagliga miljöer, att det var positivt med framgångsrika lesbiska kvinnor och att lesbiska 
kvinnor framställdes som vanliga människor. Vad som i stort sett saknas i detta skede av 
intervjun är svar som problematiserar den bild som förmedlas eller som tar upp på vilket sätt 
som ämnet framställs. Med utgångspunkt i Halls modell finner jag det rimligt att beteckna  
respondenternas inledande återberättelse/beskrivning av programmet som en dominant 
läsning eftersom den övervägande delen av respondenterna inte fäster någon vikt vid de 
värderingar som förmedlas i programmet utan läser texten utifrån avsändarens val av ämne 
samt det sätt på vilket det framställs. Denna dominanta läsning, det vill säga en accepterande 
läsning, återfinns inom samtliga urvalsgrupper och är som ovan sagts mycket likartade. Det 
som skiljer respondenterna åt vad gäller framställningen av ämnet är att de i olika grad låter 
ämnet styra sina vidare resonemang i intervjuerna. I tre fall (två kvinnor ur gruppen med 
utländsk bakgrund och en kvinna ur gruppen lågutbildade) styrs de vidare resonemangen 
nästan uteslutande av ämnet i serien. I övriga fall överges ämnet i större utsträckning och 
resonemangen förs utifrån andra premisser. Vidare finns det också i dessa fall en större 
variation i läsningarna. 
 
Anledningen till att denna stora andel respondenter (åtta stycken) initialt accepterar den bild 
som förmedlas står troligtvis att finna i själva ämnets karaktär då homosexualitet kan 
uppfattas som ett starkt och känsligt ämne som i viss mån kan överskugga sättet som det 
förmedlas på. Ett återkommande resonemang hos respondenterna är att själva ämnet, oavsett 
hur det framställs, är viktigt att visa för att upplysa om, skapa debatt kring och få människor 
att tänka annorlunda kring homosexuella. Dessa resonemang präglas i de flesta fall av en 
förhandlande läsning och menar att själva ämnet är viktigt, men att det skulle ha framställts 
annorlunda. Ett citat som belyser detta är följande som gavs av en kvinnlig, lågutbildad 
respondent: 
 
”Jag tycker det blir för koncentrerat. Sen är det viktigt att man visar att det är normalt. Jag 
tycker att man skall sprida ut det mer, för det är ju inte så här. Det blir för mycket. 
(Kvinna, 24år, lågutbildad) 
 
Citatet ovan återspeglar detta återkommande resonemang som å ena sidan kritiserar 
framställningen men å andra sidan anser det viktigt att behandla ämnet. Således drar jag 
slutsatsen att den inledande reaktionen mer har att göra med ämnets känslighet än med ett 
totalt accepterande av framställningen. Det skall dock poängteras att kritiken av 
framställningen inte handlar om en kritik mot förmedlade värderingar utan snarare om textens 
”utseende”. Det finns alltså inte skäl att tala om en större medvetenhet om det ideologiska i 
texten. Det kan naturligtvis diskuteras huruvida kritik av förmedlingen skall bedömas i fråga 
om exempelvis nivå av medvetenhet, men eftersom respondenterna inte på ett klart sätt 
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framhåller en medvetenhet om värderingarna i texten anser jag inte att läsningen präglas av en 
oppositionell position. 
 
Vad gäller den initiala inställningen finns det också två respondenter som producerade 
läsningar som skiljde sig mer eller mindre markant från övriga. Dessa läsningar karaktäriseras 
av en förhandlande inställning som gränsar till den oppositionella. Läsningarna kan beskrivas 
som direkt kopplade till ämnet men som till skillnad från de dominanta läsningarna och de 
mer eller mindre förhandlande läsningarna som diskuterades ovan avvisar den bild som 
förmedlas i programmet och ämnet. Följande svar ges av en kvinnlig respondent med utländsk 
bakgrund: 
 
”Det är väl bra på sitt sätt, men det fångar inte mitt intresse. Det är för mycket, inte med 
sexscenerna men för mycket fokus på att det är lesbiska kvinnor. Precis som att det skulle 
vara jättevanligt.” (Kvinna, 22år, utländsk bakgrund) 
 
Jämfört med de tidigare nämnda reaktionerna så identifierar denna respondent ämnet och 
reagerar direkt mot framställningen och tar slutligen avstånd från det. Läsningen kan 
betecknas som oppositionell i det att hon inte accepterar den presenterade bilden och 
förhandlande i det att den presenterade bilden (och ämnet) hade kunnat accepteras om den var 
gjord på ett annat sätt. Även här krävs en diskussion kring indelningen av läsningarna.  
 
Den aktuella respondenten gör en oppositionell läsning i det att hon förkastar den bild av 
lesbiska kvinnor som förmedlas av producenterna, vilket utifrån Halls begrepp kan ses som att 
en del av den gynnade innebörden förkastas. Å andra sidan menar man med begreppet att 
publiken skall vara fullt medveten om textens värderingar och ideologi. Den tolkning som kan 
göras är att respondenten förkastar en del av den gynnade innebörden om användandet av 
lesbiska kvinnor endast ses som medel för att kunna förmedla de övriga värderingarna. Jag 
väljer här att tolka respondentens inledande reaktion på detta sätt. Vidare anser jag att 
respondenten gör en förhandlande läsning då hon till viss del kan sägas acceptera ämnet, och 
om detta är en del av den gynnade innebörden handlar det om en förhandlande läsning. 
En ytterligare läsning som tydligt har en mer medveten och oppositionell inställning till vad 
som presenteras är följande som gavs av en manlig, högutbildad respondent: 
 
”Vad som förvånar mig lite grann, och vad jag tycker är intressant med programmet är hur 
man i USA kan göra sådana här program om flator helt enkelt. Det är ju något som är icke-
existerande i det officiella USA. Därför tycker jag att programmet som sådant är vansinnigt 
intressant om man ser det ur ett amerikanskt perspektiv. 
 
Det är det som jag skulle ta upp om jag skulle prata om programmet. Att man diskuterar 
lesbiska kvinnor i det här fallet, som är avarter enligt det amerikanska sättet att se, kontra 
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den kristna högern som man får med här i och med det här hotet via telefon, och den där 
mamman som är republikan. Detta program, tillsammans med sex and the city är 
fascinerande i och med att man får göra sådana här program i USA som är så hårt 
censurerat annars. ” (Man, 41år, högutbildad) 
 
Detta är i många avseenden ett intressant citat som skiljer ut sig från de övriga. Detta främst 
för att respondenten uttrycker en hög grad av medvetenhet om vad producenterna avsett att 
förmedla med programmet samt om de yttre omständigheter för produktionen av programmet. 
Det skall här också poängteras att respondenten fortsätter på denna linje genom hela intervjun 
och den ovan redovisade synen utvecklas till en kritisk, oppositionell läsning av texten där 
denna identifieras som ett maktinstrument i politiken, avsett att ge en negativ bild av 
homosexuella. En dylik oppositionell läsning karaktäriseras främst av en medvetenhet om vad 
som förmedlas och förmågan att istället läsa texten utifrån en egen tolkningsram. Anledningen 
till att just denna respondent utmärker sig i detta avseende kan med fog anses vara att han är 
högutbildad och omges av personer som hyser ett intresse för dessa frågor, vilket framgick i 
intervjun. Således är det rimligt att dra slutsatsen att det i detta fall finns en koppling mellan 
den medvetenhet som teorin talar i förhållande till oppositionella läsningar och den typ av 
bredare och distanserade förhållningssätt som respondenten ger uttryck för. Sedan kan det 
givetvis diskuteras huruvida ett sådant förhållningssätt är kopplat till grad av utbildning eller 
endast kunskap generellt. Klart är ändock att den aktuella respondenten är ensam om att göra 
denna typ av utvecklade läsning av texten. 
 
Denna första del av analysen har syftat till att belysa respondenternas utgångspunkter, deras 
inledande resonemang. Nästkommande del behandlar den del av resultat som mer specifikt 
handlar om amerikanskt programmaterial och dess innehåll. Det vill säga respondenternas syn 
på de typiskt amerikanska dragen och värderingarna som det visade programmet och 
amerikanska program generellt ger uttryck för. 
 

8.3.2 God bless America! – Respondenternas syn på amerikanskt 
programmaterial och dess värderingar. 
 
När det gäller de frågor som syftade till att utröna respondenternas syn på vad som utmärker 
amerikanska program, vilka värderingar som förmedlas genom dem och vilken bild de ger av 
det amerikanska samhället så framträdde ett mönster i materialet vilket bäst kan beskrivas 
som att respondenterna uppfattade värderingar och ideologi på ett latent sätt. Det vill säga att 
den största delen av respondenterna kunde identifiera värderingarna och ideologin på en lägre 
nivå, men utvecklade inte resonemanget på ett sådant sätt att de kunde betraktas som fullt 
medvetna och därmed skulle gjort oppositionella läsningar. Det gjordes endast i enstaka fall. 
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Den bild av amerikanska program som framträder i materialet är en som karaktäriseras av att 
det oftast utspelas i miljöer som präglas av rikedom, makt och lyx. Det uppfattas vidare som 
att man i amerikanska program oftast framställer karaktärerna som lyckliga och problemfria 
samt att de uppfattas som ytliga och vars främsta syfte är att underhålla och inte engagera. 
Denna syn är inte gruppspecifik utan återfinns i samtliga urvalsgrupper. 
 
Ett citat som belyser denna syn är följande och gavs av en kvinnlig respondent i anslutning till 
en fråga om vilken bild hon tyckte gavs av det amerikanska samhället: 
 
”De är väl medvetna om att folk utifrån tittar på det och man vill ge sken av att det är ett rikt 

samhälle. Jag tror inte att någon skulle se det om det inte hade varit rika, framgångsrika 
människor.” (Kvinna, 18, lågutbildad) 

 
Citatet belyser på ett bra sätt den latenta inställningen till ideologin i amerikanska program. 
Flertalet respondenter gav likartade svar där just denna bild ges av amerikanska program och 
det amerikanska samhället, dock utvecklas inte resonemangen vidare. Av den anledningen ter 
det sig rimligt att se detta mönster som en latent inställning till ideologin. Respondenterna är 
visserligen medvetna om att programmen förmedlar värderingar men identifierar dem inte 
närmre och konfronterar dem heller inte med egna referensramar vilket är en del av den 
oppositionella läsningen. Det kan dock konstateras att de heller inte är dominanta eftersom de 
identifierade värderingarna (rikedom, lyx, makt) inte ses som neutrala element i 
framställningen. Med andra ord finns det hos respondenterna en klar tendens till att dels 
upptäcka vad som döljer sig i texten och dra ut det i ljuset och dels reflektera över hur de skall 
ställa sig till det, vilket tyder på medvetenhet. Att de flesta sedan fäller kritiska kommentarer 
kring de förmedlade värderingarna bekräftar detta ytterligare. Exempel på sådana är 
amerikanska program oftast handlar om väldigt rika människor (Kvinna, 24år, lågutbildad), 
att det ofta är framgångsrika människor som porträtteras (Man, 24år, utländsk bakgrund), att 
programmet ger en falsk bild av USA då man endast porträtterar lyckliga människor (Kvinna, 
18, lågutbildad), att det ger en schablonbild av USA (Man, 41år, högutbildad) etc. Således 
visar dessa respondenter dels att programmet har en gynnad innebörd som präglas av de 
värderingar som kan utläsas ur de ovan redovisade kommentarerna och dels att det finns en 
medvetenhet om att de finns. Alltså finner jag det högst rimligt att dra slutsatsen att dessa 
läsningar kan kategoriseras som oppositionella och att det är troligt att andra människor också 
identifierar dessa värderingar.  
 
Det förekom dock det läsningarna som klart kan definieras som dominanta i meningen att de 
ignorerade de förmedlade värderingarna och i vissa fall inte såg programmet som typiskt 
amerikanskt.  Intressant att här notera är det faktum att de respondenter som i sin inledande 
reaktion till programmet accepterade dess framställning och sedan lät ämnet styra (nämndes i 
föregående avsnitt) också är de som gör dominanta läsningar vad gäller det typiskt 
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amerikanska och framställningen av USA i programmet. Något som var genomgående för 
dessa respondenter var att de på frågan om vilken bild de tyckte programmet gav av USA gav 
svar som var grundade i händelser i programmet. Det rörde sig bland annat om behandlingen 
av etnicitetsfrågan i programmet (Kvinna, 18, lågutbildad), att den bild av homosexuella som 
ges uttryck för i serien inte är speciell för USA (Man, 24år, högutbildad), att programmet 
speglar demokratiska värderingar i det att programmet tillhandahåller en accepterande bild av 
homosexuella (Kvinna, 22år, Utländsk bakgrund), att programmet förmedlar att det är ok att 
vara lesbisk i en amerikansk familj (Kvinna, 22år, utländsk bakgrund) etc. Vad som förenar 
respondenternas svar på denna fråga var att de gavs inom ramen för programmet och i stort 
aldrig lämnade programmet som referenspunkt. Intressant att notera är att dessa respondenter 
återfinns inom samtliga urvalsgrupper.  
 
Anledningen till att dessa respondenter inte reflekterar över vilka värderingar som förmedlas 
står troligtvis att finna i deras inställning till amerikanska program generellt. På de frågor som 
rörde deras attityd till svenska och amerikanska program gav dessa respondenter svar som ger 
bilden av att amerikanska program är neutraliserade (Kvinna, 26år, högutbildad), håller högre 
kvalitet än svenska (Man, 24år, högutbildad) och att man föredrar amerikanska program före 
svenska (Kvinna, 22år, Utländsk bakgrund) etc. Ett citat från en kvinnlig respondent kan 
belysa denna inställning: 
 
”Nej, man är väl så instöpt i mönstret att man tittar på de amerikanska filmerna. Jag är 
ganska mycket för svenska produkter när det gäller mat och tillverkning, men när det gäller tv 
så sviker nog min trohet. (skratt)” (Kvinna, 26år, högutbildad) 
 
Här ges bilden av att amerikanska program blivit så pass neutraliserade att de föredras framför 
andra typer av program, en åsikt som står att finna hos flertalet respondenter och ger bilden av 
att synen på såväl program som det amerikanska samhället är neutral och oreflekterande, en 
del av vardagen. I kontrast till detta anser de flesta respondenter som gjorde oppositionella 
läsningar att svenska program i större utsträckning utryckte sådant de själva kunde relatera till 
(Man, 24år, utländsk bakgrund), att svenska program är mer allvarliga och seriösa (Kvinna, 
22år, utländsk bakgrund), att de amerikanska programmen inte är lika verklighetsförankrade 
(Kvinna, 24år, lågutbildad) etc. Ett citat som kan belysa denna inställning är följande som 
gavs av en manlig respondent på frågan om vad han tyckte skiljde sig ämnesmässigt mellan 
svenska och amerikanska program: 
 
”Det är nog mer vardagliga problem som man tar upp i Sverige. Som är nära, som är konkret 
och som berör väldigt många. Medan man i USA lyfter ut vissa grejer mer. Jag tror att det är 

råare och ärligare och berör många fler i Sverige än vad man gör i amerikanska 
produktioner.” (Man, 41år, högutbildad) 
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I och med denna skillnad i inställning till svenska och amerikanska program blir bilden av de 
dominanta respektive de oppositionella läsningarna mer komplex, men också mer givande. 
Frågan om det finns en relation mellan inställningen till svenskt kontra amerikanskt material 
och de olika läsningarna blir intressant och det finns en rimlighet i att dra slutsatsen att de 
respondenter som aktivt jämför program från de olika länderna blir mer kritiskt inställda till 
det amerikanska, och det finns sannolikt en koppling mellan dominanta läsningar och en 
neutraliserad syn på amerikanskt material som gör att de blir mindre medvetna om vilka 
värderingar som förmedlas i amerikanska program. 
 
På grundval av denna identifierade skillnad finner jag det relevant att på ett kanske övertydligt 
sätt exemplifiera vad en naturaliserad (omedveten) bild av amerikanska program är, 
respektive en icke-neutraliserad (medveten) bild. Det första citatet återspeglar en dominant 
läsning och gavs av en kvinnlig, lågutbildad respondent i samband med en diskussion kring 
serien sex and the city som hon tyckte representerade vad hon gillade med tv-program 
generellt: 
 

”Det är de här jävla manolo blanic skorna (skratt). Och det är alla de här fina 
designerkläderna. Alltså, de har så snygga kläder på sig och det är ganska bra för att vara en 

amerikansk serie. För där får man verkligen se staden och så. De klubbarna som de går på 
har jag läst om i tidningen att de är riktiga klubbar. Och sen de har varit med i serien har de 

gått med högvinst för alla vill ju gå dit de varit. Ja, det är bara glamour. Hon träffar 
jättesnygga killar, eller det har väl inte varit så många jättesnygga killar, men… Det känns så 

långt borta men ändå nära på något sätt. Man känner ju igen sig i dem, men de har ju lite 
mer status där, de är karriärkvinnor och så. De har det så som man vill ha det tror jag.” 

(Kvinna, 18år, lågutbildad) 
 
Intressant att påpeka i detta sammanhang är att respondenten ansåg att det visade programmet 
(L-Word) saknade vad hon betecknade som glamour, trots att karaktärerna i programmet 
framställs som framgångsrika och välbärgade. Med största sannolikhet beror denna 
omedvetna bild på att respondenten så starkt identifierar sig med karaktärerna i serien sex and 
the city och som tyder på ett naturaliserat förhållningssätt till amerikanska program vilket 
genererar en dominant läsning av även andra amerikanska program. Ett citat som ger en direkt 
motsatt bild av programmet är det följande som gavs av en manlig, högutbildad respondent på 
frågan om vilken bild programmet ger av det amerikanska samhället: 
 
”Det här är ett ganska glättigt program och det är en ganska schablonmässig bild man ger. 
Dom är ju fattiga och bor i ett redskapsskjul, men det framgår ju inte direkt, det är ju ingen 

misär direkt som hon verkar leva i. Fokus är ju ändå… De har fina bilar och går i terapi, sånt 
är inte gratis i USA. Och det utspelar sig i fina miljöer, så jag tycker lite grann att det är en 
schablonbild av USA, ”The American dream”. Och så visar man baksidan av det i och med 
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att man har homosexuella som tema. Men det är ju inte baksidan av USA, den görs ju inte 
dramatiserad i en amerikansk tv-serie.” (Man, 41år, högutbildad) 

 
Vad som kan skönjas här är en bild av programmet som ses utifrån och beskrivs i förhållande 
till en samhällelig nivå. Till skillnad mot föregående respondent finns här en medvetenhet om 
budskapet och de samhälleliga förutsättningarna. Således är detta ett exempel på en 
alltigenom oppositionell, medveten läsning till skillnad mot den ovan redovisade.  
 
Sammanfattningsvis förhåller sig merparten av respondenterna negativt till de förmedlade 
värderingarna, eller är åtminstone medvetna om dem och kan sägas göra en form av 
oppositionell läsning då de uppvisar en medvetenhet och ett kritiskt förhållningssätt till vad 
som förmedlas, om än oftare på ett sätt som kan betraktas som latent. 
 
De respondenter som inte som inte reagerar på värderingarna har oftast också en neutraliserad 
bild av amerikanska program och en tvekande inställning till svenska program vilket kan 
sägas vara anledningen till dessa okritiska, dominanta läsningarna. De respondenter som 
identifierade värderingarna hade också en mer positiv bild av svenska program och dess 
funktion vilket pekar på att det kan vara anledningen till den mer kritiska inställningen till 
amerikanska program. I två av fallen kan bilden av svenska program vidare hänföras till att 
respondenterna hade en annan kulturell bakgrund än svensk, vilket uttrycktes i intervjuerna.  
 
Vad gäller ideologin i amerikanska program har det inte framkommit enhetliga läsningar 
inom urvalsgrupperna. Synen på ideologi har istället varit spridd i grupperna och det är mest 
troligt att det är naturaliserandet av amerikanska program som kan förklara detta.  
 
På grundval av denna insikt finner jag att det kan vara av värde att i nästföljande delanalys 
skilja ut tre läsningar som kan hänföras till respondenternas egenskaper i syfte att belysa hur 
olika typer av meningsskapande kan hänföras till särskilda intressen och åsikter. 
 

8.3.3 Etnicitet, moral och politik 
 
Liksom att det material som respondenterna tagit del av präglas även läsningarna av polysemi. 
John Fiskes teori om den polysemiska texten öppnar dörren för denna skiftande och 
omfångsrika mängd tolkningar i och med att den säger att en populärkulturell text är öppen 
och motsägelsefull till sin form, vilket innebär att det dominanta meddelandet blir sårbart när 
det mottas av publiken. Fiskes sammanfattande begrepp för dylika texter är att de är 
producerande, vilket är passande eftersom tanken bakom att benämna en text producerande är 
att tillåta och visa intresse för ett diversifierat meningsskapande. Denna uppfattning av texten 
manar till att fånga upp de läsningar som bryter igenom mönstren och skapar nya dimensioner 
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i det empiriska materialet. För denna analys del finns det anledning att i relation till frågan om 
ideologi ta upp tre sådana dimensioner. 
 
 
Etnicitet 
 
Den första dimensionen handlar om programmets och andra amerikanska programs 
framställning av etnicitetsfrågan och var något som en respondent med annan kulturell 
bakgrund än svensk återkom till i intervjun. Vad som gör detta intressant är att flertalet andra 
respondenter i intervjuerna tog upp en händelse i programmet (När den svarta kvinnan: 
Yolanda, tar upp ”rasfrågan” med Bette) som är kopplad till frågan om etnicitet, men 
utvecklar inte resonemanget i någon större utsträckning. I några fall avfärdades också 
händelsen och situationen och karaktären sågs som avvikande och störande (Kvinna, 18år, 
lågutbildad). I ett annat fall nämns händelsen i termer av konflikt men detta endast i formen 
av ett konstaterande, detta görs av en manlig, högutbildad respondent: 
 
”Det känns väl som att det finns en norm och sedan finns det olika personer som inte passar 

in i normen och de upplever det som ett problem. Det sexuella är väl det som är det stora 
dominerande och sedan är det väl rasaspekten (!) med hon den svarta tjejen som är helt 

fokuserad på ras som den primära identitetsmarkören. Utseende och ras, medan den andra 
tjejen ser det sexuella som sin primära identitetsmarkör.” (Man, 24år, högutbildad) 

 
Intressant att notera här är att ”det sexuella” ses som det primära temat i serien medan 
etnicitet ses som sekundärt. Anledningen till detta är med största sannolikhet att den aktuella 
respondenten, och de som för liknande resonemang är infödda svenskar vilket kan medföra 
den här typen av prioriteringar. Dock resonerar merparten av respondenterna med utländsk 
bakgrund (tre av fyra) inte i någon större utsträckning om detta. Två av de fyra 
respondenterna (Kvinna, 22år, utländsk bakgrund och Kvinna 22år, utländsk bakgrund) 
nämner inte frågan alls och en respondent (Kvinna, 25år, Utländsk bakgrund) nämner att det 
är vanligt att amerikanska program tar upp etnicitetsfrågan, men utvecklar inte resonemanget.  
 
Relaterat till teorin är bristen på reflektion kring denna fråga minst sagt uppseendeväckande 
med tanke på att den ovan nämnda konflikten upptar en markerande plats i programmet. 
Därför finns det all anledning att beteckna övriga respondenters läsningar av denna del av 
programmet som dominanta och omedvetna då frågan i stort lämnas okommenterad. 
 
Denna ganska undvikande hållning i frågan står i bjärt kontrast till den manliga respondenten 
i gruppen med utländsk bakgrund som ser frågan som central och tolkar texten utifrån detta i 
stor utsträckning. I detta avseende gör således denna respondent en oppositionell läsning 
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eftersom meningsskapandet och tolkningen kring etnicitetsfrågan görs utifrån en annan 
tolkningsram än den som erbjuds av texten.  
 
Ett citat som belyser inställningen hos denna respondent är följande som gavs i anslutning till 
den diskussion kring framställning i programmet där respondenten menar att programmet 
speglar ett ”vitt” perspektiv: 

 
”Dom (de vita tjejerna i serien) har mycket mer att välja på även om de är lesbiska tjejer. Det 
faktum att de är vita gör att de har det enklare. Jag tror det. Hade en av dem varit svart och 

lesbisk hade man sett en konflikt med det övriga samhället. Men det känns inte som att de 
vågar ta med en svart lesbisk tjej för så skulle de ta upp problem som de inte riktigt skulle 

orka lösa.” (Man, 24år, utländsk bakgrund) 
 

Denna läsning uttrycker en klart oppositionell position i fråga om etnicitet då respondenten 
tydligt uttrycker en medvetenhet om, och ett motstånd mot, programmets framställning av 
etnicitetsproblematiken och att man undviker den. Senare i intervjun uttrycker respondenten 
också åsikten att anledningen till att ämnet undviks är för att producenternas primära mål 
anses vara att tjäna pengar och locka en bred publik, vilket gör att man inte vågar ta upp detta 
ämne i någon större utsträckning. Det framkommer också att respondenten anser att 
undvikandet av konflikter mellan svarta och vita är något som är utmärkande för amerikanska 
program, med vissa undantag. Istället ser respondenten det som att det är vita, rika människor 
som porträtteras på grund av att det skall vara kommersiellt gångbart.  
 
Denna respondents förhållande till ideologin i amerikanska program vad gäller ras är i denna 
studie utmärkande eftersom de övriga respondenterna inte tar upp frågan. Anledningen till 
denna starka reaktion vad gäller denna fråga kan rimligtvis sägas stamma från att 
respondenten har en annan kulturell bakgrund än svensk. Det kan därför antas att liknande 
läsningar förekommer bland människor med liknande bakgrund, även om övriga respondenter 
med utländsk bakgrund i denna studie inte uttrycker en liknande inställning.  
 
Vad som är verkligt intressant är att de infödda svenskarna inte reflekterar över denna fråga i 
någon större utsträckning. Det är praktiskt taget endast den episod i programmet där den 
svarta kvinnan konfronterar en av huvudrollsinnehavarna som genererar någon typ av reaktion 
hos dessa respondenter. Kommentarer som fälldes kring detta segment handlade om att den 
svarta karaktären stod upp för vad hon tyckte (Kvinna, 24år, lågutbildad) samt att episoden 
uppfattades som obekväm på grund av dess konfronterande karaktär (Kvinna, 18, 
lågutbildad). Överlag ger dessa respondenter en bild av att ämnet inte ses som intressant eller 
viktigt bland de infödda svenska respondenterna.  
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Ett citat som kan sammanfatta denna attityd är följande som gavs av en kvinnlig respondent 
på frågan om vad programmet ger för bild av det amerikanska samhället: 
 

”Det blev väldigt tydligt för mig att det handlade om Amerika, eller att det inte var svenskt 
när den här svarta tjejen i terapigruppen började snacka om att man skall stå för den man är 
och att den andra kvinnan (Bette) borde vara stolt för att hon är svart, att hon skulle känna 

sig mer svart än vit. Det tyckte jag var typiskt amerikanskt, för så håller man inte på i Sverige 
riktigt.” (Kvinna, 18år, lågutbildad) 

 
Denna respondent ser händelsen som mer eller mindre oviktig och upplever det som ett 
störande moment vilket göra att läsningen kan betecknas som dominant om den ställs i 
förhållande till den tidigare citerade respondentens reaktion. En sådan slutsats kan också 
styrkas av det faktum att vissa av de infödda svenskarna tar upp segmentet, men inte 
reflekterar över det. För precis som att begreppen förhandlande och oppositionell tillskriver 
publiken en medvetenhet om vad som förmedlas så tillskriver begreppet dominant publiken 
med en omedvetenhet om vad som förmedlas. Detta är ett i mitt tycke viktigt resultat då det 
pekar på ett oproblematiskt resonerande kring en fråga som idag är ytterst aktuell att belysa, 
och i detta sammanhang viktigt eftersom vi har en så pass omfattande import av amerikanska 
program. Resultatet är också intressant rent analysmässigt eftersom den oppositionella läsning 
som den manliga respondenten producerar adderar en ytterligare dimension till den 
oppositionella läsningen inom ramen för denna studie. Vidare styrker resultatet också John 
Fiskes uppfattning om texten och det dominanta budskapet som sårbart och öppet för denna 
typ av oppositionella läsningar. Slutligen är det också intressant att se hur tydligt 
respondentens bakgrund och livssituation speglas i läsningen. Detta är något som också 
genomsyrar nästa läsning som behandlar en respondents moraliska läsning av texten. 
 
 
Moral 
 
En läsning som utmärkte sig från de övriga och fångade mitt intresse gjordes av en kvinnlig, 
högutbildad respondent som genom intervjun byggde upp sitt resonemang kring programmet 
och amerikanskt material generellt, kring moraliska övervägningar, vilket gjorde att hennes 
svar blev intressanta att behandla separat. Detta dels för att läsningen belyser hur läsningar 
kan vara uppbyggda kring premisser som är mer rotade i föreställningar snarare än till 
exempel utbildningsnivå (den aktuella respondenten är högutbildad) och dels för att läsningen 
utgör en ytterligare dimension i materialet då respondenten gör en läsning som tydligt 
refererar till identifierbara värderingar som skiljer sig mot de övriga respondenterna.  
 
I sina svar ger denna respondent uttryck för en läsning som kan betecknas som förhandlande i 
det att hon likt flertalet andra respondenter anser att ämnet som behandlas är viktigt att belysa, 
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men att det behandlas på fel sätt. Följande citat kan belysa denna hållning och gavs på en 
fråga om varför hon tyckte att programmets framställning var för extrem: 
 

”Ja, alltså det är överbetoningen på ämnet, att man gör en hel serie om lesbiska kvinnor 
istället för att göra en serie där ett par var lesbiska. Nu skall plötsligt alla vara lesbiska och 

skall vara med på något vis. Det är väl det som är extremt.” (Kvinna, 26år, högutbildad) 
 

Denna förhandlande läsning är som ovan sagts något som respondenten delar med flertalet 
respondenter och ingår således i ett mönster i materialet. Vad som dock skiljer ut denna 
respondent är det vidare resonemanget som emanerar ur denna och andra diskussioner i 
intervjun. Bland annat anser respondenten att programmet är identitetsifrågasättande och att 
det av den anledningen inte bör visas för barn och ungdomar på grund av att det ifrågasätter 
deras identitet. Detta resonemang skiljer sig från de respondenter som uttryckte en tvekan till 
programmet i det att dessa gjorde det på grundval av att de inte höll med om den förmedlande 
bilden utan att utveckla den positioneringen i någon större utsträckning. I denna respondents 
förhandlande läsning kan man däremot se att åsikten har sin grund i respondentens moraliska 
värderingar. 
 
Något som ytterligare belyser denna moraliska position är inställningen till amerikanska 
program kontra svenska där respondenten återkommer till sitt resonemang om amerikanska 
program som extrema, detta kan ses i följande citat: 
 
”Det är väl så att om man skall kontra med något som är svenskt, så är allt ganska så lagom. 

Som när Sverige gör en tv-serie så skulle man inte våga vara så utmanande som man är i 
manus, det skulle vara mer lagom. Men i Amerika är det så svart och vitt som jag sa i början. 

Det blir så extremt allting. Det är väl det som gör det så amerikanskt.” (Kvinna, 26år, 
högutbildad) 

 
Detta citat, jämfört med den övervägande delen av de andra respondenternas syn på svenska 
program, skiljer ut sig. Övriga respondenter uttryckte åsikter som att svenska program är mer 
liberala (Man, 24år, Utländsk bakgrund), att ett liknande svenskt program hade varit mer 
provocerande (Man, 24år, högutbildad), mer sex (Kvinna, 25år, Utländsk bakgrund), mer rått 
och realistiskt (Man, 41år, högutbildad) etc. Detta tyder på att den aktuella respondentens 
inställning till det aktuella programmet bottnar i moraliska överväganden vilket på ett 
påtagligt sätt framkommer i intervjun.  
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För att ytterligare förtydliga detta återger jag följande citat från respondenten som är ett svar 
på frågan om hon ogillade något i programmet: 
 
”Jag tycker alltid att det är lite osmakligt med nakna kroppar, och de här damerna som står 

och dansar på den där puben är lite onödigt, annars vet jag inte.” (Kvinna, 26år, 
högutbildad) 

 
Detta citat belyser ytterligare att det är den moraliska inställningen som avgör vilken läsning 
som görs.  
 
Vad som är intressant med denna läsning är dels att den ytterligare styrker bilden av att det är 
andra saker än till exempel utbildningsnivå som producerar vissa läsningar och dels att den 
adderar ytterligare en dimension i materialet. Det är vidare också viktigt för studien i sig att 
belysa hur meningsskapandet kring amerikanskt programmaterial kan relateras faktorer som 
till exempel moral. Något som också är värt att påpeka är att denna läsning på ett sätt kan 
betecknas som oppositionell i det att respondentens läsning som helhet utgör en annan 
referensram än programmets och att den gynnade innebördens kraft blir beroende av denna 
moraliska referensram eftersom jag tolkar den som konsekvent till sin karaktär.  
Slutligen är resultatet också positivt i meningen att det framhåller det empiriska materialets 
rikedom och textens polysemiska karaktär då denna läsning visar på hur inställningen till den 
gynnade meningen och texten som sådan är beroende av mötet mellan texten och mottagaren 
och dennes preferenser och karaktär. 
 
Politik 
 
Den sista utmärkande dimensionen i materialet är den politiska. Denna dimension kan också 
kallas för en metadimension då de aktuella respondenterna dels skapar mening utifrån en 
politisk nivå och dels lyfter resonemangen från texten till en samhällelig nivå. 
 
Utmärkande för de två respondenter som resonerar kring texten ur ett politiskt perspektiv är 
att de båda är män och högutbildade. Resonemangen som de båda för ur ett politiskt 
perspektiv skiljer sig dock åt där den ena respondenten har en mer kritisk inställning till de 
förmedlade politiska värderingarna. Följande citat belyser denna kritiska inställning och gavs 
på en fråga om det fanns något som han reagerade över i programmet: 
 
”Det är väl om hela programmet ses som en partsinlaga i en homodebatt eller något liknande 
så tycker jag att sånt kan störa mig lite. Men annars stör jag mig inte. Nu skulle jag inte sitta 
och titta på det här i vanliga fall, men det är inget jag skulle sitta och diskutera och uppröras 

av heller.”(Man, 24år, högutbildad) 
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Denna läsning kan bäst beskrivas som förhandlande i det att respondenten är medveten om det 
potentiella budskapet, men väljer att inte reagera i någon större utsträckning. Den visar också 
upp en medvetenhet om att budskapet kan ingå i ett större samhälleligt sammanhang. Detta 
göra att läsningen blir intressant eftersom den visar på att läsningen rör sig på en metanivå. 
Förutom att denna politiska läsning adderar en politisk dimension till materialet visar den 
också att läsningar kan anta olika nivåer av medvetenhet. Vidare kan det sägas att denna 
läsning aktualiserar frågan om hur medvetna läsningar skall bedömas. Detta för att den 
aktuella läsning tydligt visar på ett medvetet förhållande till textens politiska dimension men 
samtidigt gör denna respondent en dominant tolkning av programmets ursprung då han inte 
identifierar programmet som typiskt amerikanskt. Här har troligtvis John Fiskes teori kring 
populärkulturella texter ett högt förklaringsvärde i och med dess framställande av dessa texter 
som öppna och motsägelsefulla. Troligtvis är det alltså denna öppna karaktär som gör att 
texten läses på detta diversifierade och motsägelsefulla sätt. Av den anledningen finns det 
teoretiskt grundade skäl till att beteckna denna läsning som oppositionell i förhållande till 
textens politiska dimension då respondenten som ovan sagt är medveten om textens 
potentiella innebörd. 
 
Den andra respondenten som också resonerar på den politiska nivån ser även han texten som 
ingående i ett större sammanhang, men riktar sin kritik åt andra hållet på det sättet att texten 
uppfattas som ett medvetet politiskt inlägg. Följande citat belyser detta och gavs på en fråga 
om varför man i amerikanska program inte skildrar samhällets baksidor: 

 
”Nu har jag ju inte följt de här dokumentärerna som varit om Fox news och så vidare, som 

visats det senaste. Men medierna och produktionsbolagen i USA är ju hyfsat styrda och 
makten tillhör ju makteliten man säger så. Det handlar om röstfiske i slutändan tror jag. Det 

är otroligt mycket politik i amerikansk media. 
 

(i) Programmet återspeglar hur makten i USA ser ut? 
 

- Ja det tror jag.” 
            
          (Man, 41år, högutbildad) 
 

Citatet belyser på ett bra sätt hur respondenten dels resonerar utanför textens ramar och dels 
kopplar texten till ett politiskt sammanhang. Även i detta fall kan läsningen betecknas som 
oppositionell.  
 
Trots att båda respondenter uttrycker annorlunda inställningar till framställningen så förenas 
de i och med de politiska referenserna. Båda ger uttryck för en avvaktande attityd till 
amerikanska program vilket visar på en misstänksamhet mot vad som visas. Detta kan skönjas 
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i det ovan redovisade citatet där respondenten uttrycker en oro för att programmet skulle vara 
en partsinlaga i en debatt om homosexuella. En liknande hållning intas även av den andra 
respondenten som förutom att han ser programmet som styrt av politik senare i intervjun även 
uttrycker att amerikanska program bör ses med kritiska ögon eftersom det finns en chans att 
bli indoktrinerad av exempelvis den negativa framställningen av homosexuella som han 
menar görs i programmet.  
 
Slutsatsen som kan dras av detta är att de två aktuella respondenternas användande av 
metareferenser och politiska kopplingar har att göra med deras utbildningsnivå där denna 
främst tar sitt uttryck i ett intresse för och kunskap om politiska och samhälleliga frågor. 
Utbildningsbakgrunden kan således säga resultera i medvetna förhandlande och oppositionella 
läsningar vad gäller den politiska dimensionen i texten. Vad som alltså är intressant här är att 
dessa två respondenter ger uttryck för ett samband mellan medvetenhet i förhållande till 
texten och utbildningsnivå, inom ramen för mitt urval. 

 

8.4 Av vilka anledningar blir amerikanska programprodukter populära? 
 
Amerikanska programs popularitet går inte att förneka. Enbart det program som använts i 
denna studie: L-Word har cirka tvåhundratusen tittare per avsnitt (http://www.mms.se). 
Således ställde jag frågan varför de amerikanska programprodukterna blir populära, det vill 
säga varför människor väljer att titta på dem.  
 
Analysen av denna frågeställning utgår främst ifrån John Fiskes teori om populärkulturella 
texter där dessa antar en öppen och motsägelsefull form som öppnar upp för alternativa 
läsningar och publikens eget producerande av texter utifrån den populärkulturella. Fiske pekar 
också på populärkulturella produkters komplexitet vilket innebär att den tidigare nämnda 
öppenheten och motsägelsefullheten hos texterna ger upphov till läsningar av texten som kan 
te sig just komplexa. För att tydliggöra vad som här avses kan man tänka sig att reaktionerna 
när publiken möter texten kan anta olika former beroende på vilken situation som 
medlemmarna av publiken befinner sig i. Det kan exempelvis handla om att en text uppskattas 
för att den tar upp problem som en person själv står inför eller kan identifiera sig med.  
 
Kontentan är alltså att meningsskapande sker när mottagarens sociala relationer möter texten. 
Relevant att påpeka är också att denna analys inte på något sätt är skiljd från de övriga utan 
ingår som en del av denna studies beskrivning av respondenternas meningsskapande och 
reaktioner kring amerikanskt programmaterial, men belyser en annan sida av den 
meningsskapande processen. För att tydliggöra vad som här menas kan man säga att den ovan 
redovisade analysen av respondenternas förhållande till ideologin i amerikanska 
programprodukter ämnade att belysa en nivå i meningsskapandet där respondenternas 
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meningsskapande kring förmedlade värderingar analyserades, här är det istället orsakerna till 
själva tittandet som står i fokus. Kopplingen mellan frågeställningen om ideologi och den som 
nu skall behandlas kan kanske bäst beskrivas som att orsakerna till att amerikanska program 
blir populära är förutsättningen för att den ideologiska dimensionen skall bli relevant. 
 

8.4.1 Underhållning i fokus 
 
Som kunde ses i den tidigare analysen kring ideologi såg många av respondenterna på 
amerikanska program med viss skepsis på grund av att de oftast utspelade sig i rika miljöer, 
inte problematiserade ämnen i tillräckligt hög utsträckning och primärt sågs som 
underhållande och inte engagerande. Vad som blir centralt i denna analys är fokusen på den 
underhållande karaktären hos amerikanska program. För vad som ur ett ideologiskt 
perspektiv, med Halls begrepp i fokus, reflekterar en kritisk och i många fall oppositionell 
läsning kan ur John Fiskes perspektiv förklara varför programmen blir populära, vilket i sig 
speglar just den motsägelsefullhet som denne menar präglar populärkulturella texter. För trots 
att många respondenter avvisade programmet på grund av att de inte ansåg det särskilt 
intressant eller engagerande så svarade de flesta på frågan om varför de trodde att andra 
människor tittade på programmet att det handlade om underhållning och en nyfikenhet på 
ämnet. Ett mönster som trädde fram i materialet var också att respondenterna uppfattade 
seriens okrävande karaktär som tilltalande i vissa avseenden. Ett citat som speglar denna 
hållning är följande som gavs av en kvinnlig, lågutbildad respondent: 
 
”Det är lätt att titta på, man behöver inte tänka så mycket. Sen är det ett aktuellt ämne, till 
exempel med att adoptera barn.” (Kvinna, 18, lågutbildad) 
 
Här ges bilden av att ämnet på ett sätt blir underordnat underhållningsvärdet på grund av 
seriens okrävande karaktär vilket är en återkommande kommentar. Andra respondenter menar 
att det handlar om verklighetsflykt (Kvinna, 22, utländsk bakgrund), att serien tilltalar för att 
den är proffsigt gjord med bra skådespelare (Man, 24, högutbildad), att den fungerar bra för 
avkoppling (Man, 41, högutbildad) och att programmet behandlar ett spännande ämne som 
lockar (Kvinna, 24, lågutbildad). Detta pekar således på att underhållningsvärdet blir centralt 
när man ställer frågan om varför amerikanska programprodukter blir populära och pekar 
vidare på att texten är precis så motsägelsefull som teorin dikterar om ovanstående 
resonemang kopplas till vad som framkom i analysen av respondenternas förhållande till 
ideologi. Vad som här blir intressant är att koppla resonemanget om underhållningsvärde till 
respondenternas syn på skillnaderna mellan svenska och amerikanska program. Flertalet 
respondenter uppfattar att skillnaden mellan svenska och amerikanska program är att de 
svenska är mer realistiska, råa och mer problematiserande än amerikanska program och att de 
ligger närmre vardagen. Trots att detta uppfattas som positivt av de flesta respondenter så 
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träder även en annan sida fram som kan kopplas till frågan om underhållning och det är att 
svenska serier uppfattas som krävande av de ovan angivna anledningarna. Detta 
motsägelsefulla resonerande kan belysas i följande citat av en lågutbildad, kvinnlig 
respondent: 
 
”Ja, det är ytligare i USA. Men svenska blir jobbiga att titta på. När man vill koppla av tittar 
man på amerikanska serier.” (Kvinna, 18, lågutbildad) 
 
Detta citat speglar väl hur formen på programmet på ett plan avvisas men accepteras på ett 
annat. Kanske kan amerikanska program i detta avseende ses som ett slags andningshål i 
människors vardag när man vill koppla bort det som är nära och omedelbart.  
 
På så vis kan man hävda att amerikanska programprodukter erhåller sin popularitet i Sverige 
genom att leverera program som skiljer sig från det svenska sättet att producera och därmed 
fylla ett tomrum. Ett mer utvecklat resonemang kring detta ges av en manlig, högutbildad 
respondent: 
 
”Som ren underhållning och tidsfördriv kan jag tycka att sådana här program kan vara 
ganska bra. Ganska tomma och innehållslösa men ändå. Jag tror ju att amerikanska program 
har mycket tittare och det är ju för att det är enkelt. Det är lite glamour, det är vackert väder 
och det tror jag funkar. Det är det som jag tror att man vill se i den här typen av program. 
Jag tror ju inte att många väljer mellan att se det här eller Agenda. Jag tror ju inte att det är 
samma människor som tittar på Agenda och det här.” (Man, 41år, högutbildad) 
 
Vad som kan skönjas i detta citat såväl som i det föregående är att de amerikanska 
programmen också har blivit neutraliserade i meningen att det anses fylla en funktion som 
underhållning och det växer fram en bild av att programmen blir populära på grund av att de i 
detta avseende betraktas som oproblematiska och att de inte säger någonting som är särskilt 
relevant. På en ideologisk nivå kan detta anses vara problematiskt i det att en sådan attityd kan 
anses präglas av omedvetenhet, men som det pekades på i analysen av respondenternas 
förhållande till ideologi fanns det även markanta inslag av medvetenhet gentemot värderingar 
etc. Vad som här blir viktigt att visa är istället att amerikanskt programmaterial fyller en 
funktion vad gäller underhållningen, vilket gör att de amerikanska programmen, som ovan 
sagts, fyller en lucka i utbudet och i människors vardag och fungerar som avkoppling och 
flykt från verkligheten.  
 
En ytterligare viktig aspekt av amerikanska programs popularitet i Sverige är att de, om man 
ser till det material som denna studie har genererat, har blivit neutraliserade i en 
förhållandevis hög utsträckning. Detta är något som framkommer tydligt i intervjuerna. På 
frågan om respondenterna tyckte att de har ett val mellan svenska och amerikanska program 
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framkommer det att de amerikanska programmen mer eller mindre ses som en naturlig del av 
utbudet, vilket hör samman med att svenska program inte anses fylla behovet av 
underhållning och avkoppling. Följande citat som gavs av en kvinnlig, lågutbildad respondent 
återger denna syn: 
 
”Med serier så väljer man nog en från USA, för svenska serier håller inte så hög kvalitet. Sen 
är svenska program så djupa att det blir svårt att hänga med.” (Kvinna, 18år, lågutbildad) 
 
Detta citat pekar på att de amerikanska serierna dels är neutraliserade och dels att det finns en 
tendens hos respondenterna att välja program/texter som inte är lika svårtydda som de svenska 
tycks uppfattas vara. Andra respondenter menar att amerikanska program är roligare (Kvinna, 
22år, Utländsk bakgrund), att det finns tillräckligt många lättsmälta svenska program (Man, 
24år, högutbildad), att Sverige inte är särskilt bra på att producera bra serier (Kvinna, 26år, 
högutbildad) etc. Detta kan tolkas som att de flesta respondenter tyr sig mer till program som 
är mer öppna och ”lätthanterliga” vilket utifrån John Fiskes teori, där öppenheten i texten är 
central, kan sägas var ett tungt vägande skäl till att amerikanskt programmaterial blir så 
populärt och att svenska program väljs bort just på grund av att de saknar denna öppenhet och 
därför upplevs som mer krävande av respondenterna.  
 
Resultatet från denna fråga, att amerikanska programprodukter främst blir populära för att de 
representerar en avkopplande underhållning som inte upplevs som särskilt krävande, att de 
blivit neutraliserade och inlemmade i det svenska medieklimatet samt att respondenterna kan 
hävdas söka sig till texter/program som är mer öppna är ett viktigt resultat för denna studie då 
det kan sägas förklara varför ideologin i amerikanska program inte får ett genomtydligt utslag 
hos respondenterna, vilket diskuterades i analysen av respondenternas förhållning till 
ideologi. Detta för att ideologin förmodligen har blivit neutraliserad i viss utsträckning i och 
med att programmaterialet ses som underhållning, något som man inte direkt tillskriver någon 
större vikt. Resultatet är också intressant för karaktären hos populärkulturella texter generellt 
då det visar på att öppna texter föredras framför stängda, vilket svenska program kan sägas 
representera inom ramen för denna studie. 
 
Nästföljande fråga anknyter till såväl denna som föregående frågeställning då den behandlar 
vilken roll som behållningen spelar i människors meningsskapande. Detta dels för att 
behållningen av en text är kopplad till den ideologiska dimensionen och dels för att 
öppenheten hos en text är en förutsättning för att behållning skall erhållas. 
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8.5 Vilken roll spelar behållningen i människors meningsskapande? 
 
Behållningen av en text är som ovan sagts kopplad till den ideologiska dimensionen i texten. 
John Fiske identifierar den populära behållningen (det vill säga den behållning som 
människor kan få av populärkulturella texter) som ett motstånd mot de dominerande 
krafterna/hegemonin som tar sitt uttryck i textens ideologiska dimension. Vad detta ytterst 
handlar om är således att populärkulturella texter är öppna för ett diversifierat 
meningsskapande vilket gör det ideologiska budskapet sårbart och kan omförhandlas av 
publiken på olika sätt. Denna analys bygger dels på Fiskes två analytiska begrepp: undvikande 
behållning och produktiv behållning och dels på Halls tre olika läsningar som introducerades 
tidigare i analysen. Detta eftersom Fiskes analytiska begrepp bygger på en medvetenhet om 
den dominerande ideologin vilket återspeglas i Halls dominanta, förhandlande och 
oppositionella läsning.  
 
Den undvikande behållningen handlar om att människor tillägnar sig något i texten som ger 
uttryck för värderingar som avviker från det dominerande synsättet. Vad som avses här är inte 
de dominanta värderingar som styr texten utan de som styr samhället, exempel på sådana 
värderingar kan vara en avvikande, positiv syn på kvinnor, minoriteter och andra grupper med 
vilka publiken kan identifiera sig och stärkas.  
 
Den produktiva behållningen handlar om att publiken identifierar det dominanta synsättet, 
förvandlar det och reagerar mot det. Begreppet innehåller också vad Fiske kallar funktionalitet 
vilket innebär att den kunskap som reaktionen utgör skall kunna appliceras i publikens 
vardag. Detta begrepp kan sägas ligga närmre Halls läsningar än det förra. 
 
Eftersom de analytiska begreppen som Fiskes teori tillhandahåller är breda avser jag att 
analysera materialet utifrån ett begrepp i taget i ett försök att undvika otydlighet.  
 

8.5.1 Respondenternas undvikande behållning av texten 
 
Den undvikande behållning som respondenterna fick ut av programmet var relaterad till det 
övergripande ämnet i programmet som var lesbiska kvinnor, men det fanns även respondenter 
som fick denna typ av behållning från framställningen av lesbiska kvinnor som en minoritet 
och att de lesbiska kvinnorna sågs som representanter för människor som vågar var sig själva 
och inte skämdes för det.  
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Den största ”gruppen” av behållningar relaterade som sagt till det faktum att kvinnorna i 
serien var lesbiska. Ett flertal respondenter identifierade detta ämne som avvikande från vad 
som normalt brukar i tv-program och även hur lesbiska människor och homosexuella i 
allmänhet betraktas i samhället, och detta uppfattades som positivt från de flestas synvinkel, 
främst för att skapa en debatt men också på ett personligt plan för vissa av respondenterna. Ett 
exempel på ett återkommande resonemang i intervjuerna är följande citat som gavs på en 
fråga om programmet betraktades som viktigt: 
 
”Ja, ämnet för att det är så uppmärksammat med homosexuella som skall adoptera och så 
vidare.” (Kvinna, 18år, lågutbildad) 
 
Denna respondent, tillsammans med flertalet andra förhöll sig till ämnet på detta distanserade 
vis där behållningen inte är personlig utan snarare rör de som är homosexuella. Andra 
kommentarer var att det kan ge en mer positiv bild av lesbiska tjejer (Man, 24år, högutbildad), 
att man visade hur svårt det kan vara för lesbiska tjejer att ”komma ut” (Kvinna, 18år, 
lågutbildad), att programmet visar att det går att vara lesbisk och framgångsrik (Kvinna, 22år, 
Utländsk härkomst), att programmet kan väcka en debatt i USA (Man, 41år, högutbildad) etc. 
Vad som framgår här är att respondenterna relaterar programmets ämne till hur verkligheten 
ser ut och finner en behållning i att det framställs på ett annorlunda vis, att det avviker från det 
dominerande sättet att se på homosexuella och därför uppfattas positivt. Ytterligare resultat 
vad gäller den undvikande behållningen gavs i intervjuerna med två kvinnliga respondenter 
som relaterade till ämnet homosexualitet på ett mer personligt plan där bilden som presenteras 
av homosexuella relateras till det egna livet och den egna bakgrunden. Den ena respondenten 
säger följande på frågan om hon fått ut något av programmet: 
 
”Det kan vara att uppmuntra sina kompisar mer. Jag har ju haft kompisar som varit lesbiska 
och jag kanske inte alltid varit så uppmuntrande. Man vet inte riktigt hur man skall hantera 
situationer. Sen om man ser på serien kanske man vet lite hur man skall agera. Det kan vara 
bra om man har lesbiska kompisar. Man vet hur dom tänker och vad de tycker om.”  
(Kvinna, 22år, Utländsk bakgrund) 
 
Här kan man tydligt se att respondenten skapar behållning utifrån programmet och applicerar 
det i sin vardag. En slutsats som man också kan dra är att respondenten i programmet får en 
annan typ av information än den som vanligen produceras i samhället. Det vill säga att hon 
uppfattar den som avvikande och positiv.  
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Även den andra respondenten som finner en undvikande behållning i programmet kan 
applicera framställningen på sitt eget liv, men på ett litet annorlunda vis. Detta kan ses i detta 
citat på en fråga om hon fick ut något av programmet: 
 
”Nej, men jag kan säga som så här. Jag har ju en kompis som jag var med när han kom ut. 
Alltså när han gick till sin mamma och berättade att han var bög och så. Då gjorde hans 
mamma så som mamman gjorde här ungefär. Hade jag inte varit med innan hade jag nog 
undrat varför föräldrarna gjorde så. För det funderade jag väldigt mycket på. Hon sade 
nästan upp kontakten med honom. Men det var ju för att hon var rädd. Den generationen vet 
ju inte så mycket om det. Men sen slutade det ju bra så..”(Kvinna, 24år, lågutbildad) 
 
Citatet återspeglar hur respondenten, via programmet, fick händelser ur sitt eget liv bekräftade 
och därmed blev stärkt i sin uppfattning om den porträtterade situationen och därmed också 
den hon själv upplevt. Den undvikande behållningen i detta fall handlar om att respondenten 
fick en bild av ett skeende som ofta inte porträtteras. Såväl detta resultat som det föregående 
visar på att denna typ av program som behandlar ämnen som oftast inte tar upp något större 
utrymme i media är viktiga ur ett behållningsperspektiv och det faktum att programmet är 
amerikanskt kan betyda att de behövs i detta avseende.  
 
Det empiriska materialet resulterade också i en annan undvikande behållning som är kopplad 
till frågan om etnicitet. Respondenten ifråga var också i fokus tidigare i analysen där dennes 
syn på framställningen av etnicitetsproblematiken togs upp som ett exempel på en intressant 
dimension i de oppositionella läsningarna.  
 
I analysen av denna fråga handlar det dock om en behållning som respondenten fått ifrån det 
faktum att programmet tar upp lesbiska kvinnor, vilket respondenten inte ser primärt som 
homosexuella kvinnor, utan som just en minoritet. Dock skall det sägas att respondenten inte 
är alltigenom positiv till framställningen vilket framgår i följande citat på en fråga om han 
kunde relatera till innehållet: 
 
”Möjligen att jag tillhör en minoritet, och de tillhör också en minoritet. Men å andra sidan är 
de tio gånger mer framgångsrika för att de är vita och framgångsrika” (Man, 24år, Utländsk 
härkomst) 
 
Detta citat speglar också på ett sätt en undvikande behållning i det att respondenten dels 
bortser från eller väljer att bortse från programmets bild och gör den till sin egen och dels får 
en behållning av att programmet speglar minoriteter. Det faktum att det endast är 
minoritetsaspekten som respondenten tar upp på frågan visar också att detta uppfattas som den 
centrala delen av programmet, vilket ger att populärkulturella texter verkligen kan utgöra den 
källa till motstånd som John Fiske menar. Det kan också här vara på sin plats att framhäva 
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textens polysemiska och öppna karaktär då detta resultat uppvisar den populärkulturella 
textens rikedom i det att den aktuella respondenten gör en oppositionell läsning i fråga om 
textens behandlande av etnicitet, men får samtidigt en behållning av att programmet behandlar 
minoriteter. Detta resonemang kan också appliceras på den tidigare nämnda grupp av 
respondenter som å ena sidan ställer sig kritiska till programmets överdrivna fokusering på 
homosexuella men får en behållning av att ämnet behandlas. 
 

8.5.2 Respondenternas producerande behållning av texten 
 
Respondenternas producerande behållning var avgjort mindre tydlig i det empiriska materialet 
och det fanns inga tydliga mönster i detta avseende. Detta är troligtvis ett resultat av att 
respondenterna i respektive grupp inte förhåller sig till texten på ett enhetligt sätt utan är 
väldigt spridda i sina uppfattningar och läsningar. Detta tyder dock bara på att textens 
polysemi och öppna karaktär gör sig gällande. Vidare är också såväl den undvikande som den 
producerande behållningen analytiska begrepp som är avsedda att appliceras på ett 
meningsskapande som präglas just av polysemi.  
 
Den aktuella texten (L-Word) genererade trots dess polysemiska karaktär inte producerande 
behållningar i någon större utsträckning då respondenterna mer såg programmet som relativt 
intetsägande och oviktigt. Det var även få respondenter, som trots att de identifierat det 
ideologiska budskapet, fick ut en behållning som de ansåg kunde appliceras på deras vardag i 
någon större utsträckning. Dock fanns det vissa aspekter i materialet som jag anser kan vara 
relevanta att ta upp. 
 
På frågan om respondenterna hade fått ut någonting av programmet svarade flertalet nekande 
med hänvisning till programmets ytliga karaktär, andra gav svar som i stor utsträckning var 
nekande men som ändå kan anses vara relevanta att analysera. Då den ovan nämnda frågan 
ställdes till en manlig respondent svarade han på följande vis: 
 
” Nej, inte egentligen. Det enda är att föräldrarna är så kallsinniga mot dottern, det känner 
jag att det är fel, för jag tycker att man alltid skall ställa upp för släkt och familj. En sån sak 
är inte värd att förskjuta en släkt eller familjemedlem för. Men i övrigt finns det ingenting 
som gör att jag skulle stanna kvar vid tv:n.” (Man, 24år, högutbildad) 
 
Citatet speglar en producerande behållning i det att respondenten tolkar förskjutandet av 
dottern som det budskap som producenterna vill förmedla och reagerar mot detta. Det kan 
också skönjas en koppling till det vardagliga livet och respondentens egen referensram. Dock 
kan man ställa sig tvekande till om detta speglar en oppositionell läsning i meningen att det 
skulle vara producenternas avsikt att förmedla en värdering som säger att man bör förskjuta 
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sitt barn om det är homosexuellt. Å andra sidan är behållning, som sagts ovan, en del av det 
meningsskapande som är kopplat till textens polysemi vilket gör att citatet kan tolkas utifrån 
respondentens uppfattning om vad den gynnade innebörden är. Dock vill jag här påpeka att 
tolkningen är osäker till sin natur.  
 
Ett ytterligare exempel på denna typ av behållning rör framställningen av homosexuella där 
en respondent kopplar ihop sina egna upplevelser av homosexuella med programmets 
framställning: 
 
”Men jag försöker jämföra de här lesbiska kvinnorna med de jag känner, och jag tycker inte 
att det är så. De jag känner är helt vanliga människor och de här i serien är ju väldigt 
hajpade. Men man lider ju med dem när de skall berätta för sina föräldrar, man förstår att 
det kan vara jobbigt.” (Kvinna, 18år, lågutbildad) 
 
Detta citat visar på att respondenten antar en kritisk inställning till den förmedlade bilden av 
homosexuella och gör sedan en explicit koppling till den egna verkligheten och man får 
bilden av att denna tillägnade kunskap stärkt respondentens egna syn på hur homosexuella 
människor är. Här finns anledning att dra slutsatsen att respondenten identifierat den gynnade 
innebörden/ideologin (som är att homosexuella framställs som rika och framgångsrika) i 
texten och sedan producerat en egen tolkning som kan appliceras i vardagen.  
 
Övriga respondenters svar på de frågor som rörde behållning är som ovan sagts inte av en 
producerande karaktär. Exempel på svar som gavs var att man inte kunde lära sig något på 
grund av seriens glättiga karaktär (Man, 41år, högutbildad), att problemen känns avlägsna 
(Kvinna, 18år, lågutbildad), att det var allmänt tråkigt (Man, 24år, utländsk bakgrund), att det 
bara var underhållning (Kvinna, 25år, utländsk bakgrund) etc.  
 
Det skall dock poängteras att den producerande behållningen och den undvikande, trots de 
teoretiska olikheterna ändå handlar om behållning och att det i materialet framkommit att 
respondenterna kunnat använda sig av framställningen på de sätt som finns beskrivna i 
analysen av den undvikande behållningen.  
 

8.6 Hur ser människor på förekomsten av amerikanskt programmaterial i 
Sverige? 
 
I analysen av denna frågeställning kommer ett något annorlunda angreppssätt att nyttjas. Till 
skillnad mot övriga frågor, som analyserats utifrån Halls encoding/decoding teori och John 
Fiskes teori om populärkulturella texter, kommer jag här främst att begagna mig av Anna 
Maria Jönssons perspektiv och forskning kring mångfald i TV-utbudet samt David Morleys 
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resonemang om att det är producenterna/kanalerna som väljer vilka program som skall visas 
och därmed också bygger upp den ram som publiken har att röra sig inom. 
 
Vidare är det den del av intervjun som behandlade temat inhemskt material som främst ligger 
till grund för analysen av denna frågeställning (se intervjuguide). 
 

8.6.1 Valet av program – Respondenternas syn på valet mellan amerikanska och 
svenska program. 
 
Den bild som träder fram av respondenternas syn på amerikanskt materials förekomst i 
Sverige är liksom det övriga materialet mångtydigt. Det övergripande mönster som står att 
finna i respondenternas svar kan bäst beskrivas som en balansgång mellan en neutraliserad 
syn på förekomsten av amerikanskt programmaterial och en vacklande kritik mot det. 
 
På frågan om respondenterna tyckte att de hade ett val mellan att titta på amerikanska eller 
svenska program växlade svaren från att ett val inte existerade på grund av att programmen 
antingen är amerikanska eller försvenskade versioner av amerikanska program (Kvinna, 22år, 
Utländsk bakgrund), att det finns för mycket amerikanska program (Man, 24år, Utländsk 
bakgrund), att man hellre väljer amerikanska program framför svenska (Kvinna, 18år, 
lågutbildad) och att det inte spelar någon roll varifrån programmen kommer utan att det är 
ämnet som är det primära (Man, 24år, högutbildad).  
 
Dessa högst varierade svar visar dels på mångfalden i utbudet, eller bristen på den, inte 
behöver upplevas som problematisk för publiken i och med att frågan om ett val mellan 
program med olika ursprung inte aktualiseras. Således behöver alltså inte producenternas 
egendefinierade ramar, som Anna Maria Jönsson diskuterar, innebära att publiken känner en 
maktlöshet inför utbudet. Inte heller behöver de av producenterna definierade referensramarna 
som David Morley talar om upplevas som frustrerande eller hämmande. Ett citat som kan 
belysa gavs av en manlig, högutbildad respondent: 
 
”Man har väl ett val mellan att titta på TV och inte titta på TV, men med sådana här 
lättsmälta program finns det väl inget stort val eftersom det inte finns ett så stort svenskt 
utbud, om man inte tar alla dokusåporna, Men om det är ett program som intresserar mig så 
spelar det ingen roll om det är från USA eller Sverige. Det har inte direkt något med saken att 
göra. Sen när det gäller politiska program kanske man tycker bättre om den amerikanska 
versionen än om den svenska. Till exempel om man ser till rapporteringen från Irakkriget 
eller något liknande.” (Man, 24år, högutbildad) 
 
Detta citat visar på att utbudet inte ses som problematiskt eftersom respondenten sätter ämnet 
först. Givetvis spelar också den positiva inställningen till USA och amerikanska program in i 
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detta. Citatet visar också på att denna respondent ser förekomsten av amerikanska program 
som en del av mångfalden i utbudet då han upplever det som att amerikanska program kan 
erbjuda ett alternativt perspektiv på världen vilket gör att begreppet mångfald får en annan 
innebörd i och med att det för denna respondent mer handlar om mångfalden av perspektiv, 
detta synsätt är dock inte något som de övriga respondenterna delar.  
 
I det ovan återgivna citatet kunde den vacklande position som nämndes i inledningen till 
denna fråga skönjas i det att respondenten upplevde att det inte finns något val när det gäller 
”lättsmälta” program men att valet fortfarande inte blev problematiskt eftersom ämnet var 
centralt. Det fanns dock de respondenter som förde en mer tydligt positiv linje vad gäller 
amerikanska program, som dels saknar detta vacklande resonemang och dels helt bortser från 
frågan om utbudets utseende. Dessa respondenter uttryckte bland annat att man väljer 
amerikanska program för att de har högre kvalitet (Kvinna, 18år, lågutbildad), att svenska 
underhållningsserier väljs bort på grund av bristande kvalitet men att svenska debattprogram 
och liknande föredras (Kvinna, 22år, Utländsk bakgrund) etc.  
 
Ett citat som belyser denna position är följande och gavs av en kvinnlig respondent: 
 
”Jag tittar på det som är på när jag slår på TV:n så jag vet inte. Men det är nog mycket 
amerikanskt. Men det finns ju inte så mycket svenska serier. Men för mig spelar det ingen roll 
vad det är för program när jag slår på TV:n. För har jag inte hört om ett svenskt program så 
tror jag inte att det är bra.” (Kvinna, 24år, lågutbildad) 
 
Detta citat belyser väl hur frågan om ett val mellan program, det vill säga mångfalden, inte ses 
som problematisk. Det visar också tydligt hur pass neutraliserat amerikanskt material har 
blivit, åtminstone för denna respondent, då hon inte reflekterar över att det visas amerikanska 
program. Även de två övriga respondenter som uttrycker en liknande syn styrker detta då de 
exempelvis anger kvaliteten hos amerikanska program som ett skäl till varför de väljer 
amerikanska program. Man kan således dra slutsatsen att utbudets utformning och mångfald 
inte är en fråga som dessa respondenter aktivt funderar över och således är också den 
diskussion kring publikens makt över utformning av utbudet som Anna Maria Jönsson för inte 
aktuell i detta fall. Man kan vidare anta att respondenternas hållning i denna fråga inte är unik 
och att den problematisering kring mångfaldsfrågan som nämndes ovan inte är aktuell för en 
stor del av publiken.  
 
Det fanns dock de respondenter som tog upp frågan och aktualiserade den ovan nämnda 
problematiken där förekomsten av amerikanskt material ses ur ett mer kritiskt perspektiv, 
åsikter som uttrycktes var att det fanns för få svenska program och att detta var negativt på 
grund av att man inte kunde identifiera sig med vad som visades (Man, 24år, Utländsk 
bakgrund), att amerikanska program primärt är underhållning och därför väljs bort (Man, 
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41år, högutbildad), att det finns för få svenska serier överlag (Kvinna, 18år, lågutbildad) etc. 
Ett citat som kan sammanfatta denna mer kritiska position är följande som gavs av en kvinnlig 
respondent: 
 
”På bästa sändningstid: nej. Allt är så himla… Om det inte är typiskt amerikanskt så är det 
wannabee amerikanskt. Det är samma sak hela tiden. Ettan och tvåan kanske håller på med 
något, där kanske man sänder någon svensk serie under bästa sändningstid. Men trean, fyran 
och femman har mycket dokusåpor. Det är väl kanske inte typiskt amerikanskt utan kommer 
väl från Holland, men det är inte svenskt i alla fall.  
 

- Sen kan jag inte säga vad som är bra svenska program och inte för det kan bli tjatigt 
med de här seriösa samhällsprogrammen. (Kvinna, 22år, Utländsk bakgrund) 

 
Detta citat visar visserligen på denna vacklande kritik som nämnts ovan men belyser också 
mångfaldsfrågan på ett tydligt sätt då respondenten uppvisar en viss frustration över utbudets 
utformning vilket aktualiserar de frågor som Anna Maria Jönsson talar om. Det visar också på 
att de respondenter som upplever att utbudet inte präglas av mångfald ser den av 
producenterna skapade ramen som problematisk och hämmande. Denna typ av resonemang 
kring såväl förekomsten av amerikanska program som likriktningen i utbudet (en åsikt som 
kunde skönjas i citatet ovan) är rimligtvis inte unikt utan delas av en andel av publiken. Det 
skall dock poängteras att mångfaldsfrågan och förekomsten inte med nödvändighet behöver 
vara sammankopplade utan kan tyda på en allmän likriktning av utbudet där förekomsten av 
amerikanska program inte behöver vara upphovet till det upplevda mångfaldsproblemet. 
 
Som en avslutande del av denna analys ämnar jag att redovisa för respondenternas syn på 
frågan om det är viktigt att visa svenska program. Detta i syfte att ytterligare belysa hur 
respondenterna ser på mångfald, men även på amerikanskt material eftersom denna fråga ofta 
genererade svar som anslöt till den övergripande diskussionen om amerikanska program. 
 

8.6.2 Varför svenskt? – Respondenternas syn på svenska program och dess roll i 
utbudet 
 
En viktig koppling mellan det föregående avsnittet och detta är att de båda behandlar frågan 
om mångfalden i TV-utbudet, fast på olika sätt. Det förra avsnittet behandlade frågan om 
respondenterna tyckte att de hade ett val mellan svenska och amerikanska program. Denna 
fråga var specifikt utformad för att respondenterna skulle resonera kring vilka eventuella 
begränsningar som de tyckte fanns i utbudet. Den aktuella frågan om respondenterna tyckte 
att det är viktigt med svenska program var främst avsedd att belysa respondenternas syn på 
svenska programs roll i utbudet samt om respondenterna tyckte att de hade en roll att spela. 
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Denna fråga anser jag vara viktig att analysera eftersom syftet var att få respondenterna att 
utifrån denna fråga resonera om mångfalden. 
 
Samtliga respondenter, förutom en, ansåg att svenska program hade en roll att spela och att de 
av skilda anledningar var viktiga att visa. De svar som gavs var bland annat att svenska 
program har en språklig roll att fylla (Kvinna, 18år, lågutbildad), att det är viktigt att spegla 
svensk kultur (Man, 24år, högutbildad), att svenska program behandlar mer närliggande 
problem än exempelvis amerikanska (Man, 41år, högutbildad), att det är viktigt för barnen att 
se också svenska program och inte enbart engelska för språkets skull (Kvinna, 25år, Utländsk 
bakgrund) etc. Ett sammanfattande citat är följande som gavs av en kvinnlig respondent: 
 
”Det är dåligt (med för mycket amerikanska program). Man borde få fram mer svenska serier 
och så. Det är mycket med det egna språket. Problemen blir mer 
verklighetsrelaterade.”(Kvinna, 18år, lågutbildad) 
 
Citatet visar att denna respondent, tillsammans med merparten av de övriga, anser att det finns 
ett utrymme för svenska program, och det visar också att de svenska programmen ses utifrån 
ett perspektiv som kan kopplas samman med diskussionen kring mångfald. Vad som avses 
med detta är att respondenterna, trots den något tvekande inställning som redogjordes för 
ovan angående utrymmet för val, trots allt aktualiserar mångfaldsfrågan i och med de svar 
som givits och pekar därmed mot att det finns en viss antydan till att den referensram som 
tillhandhålls upplevs som otillräcklig och i viss mån obalanserad. Den respondent som var 
mer tvekande till svenska program i utbudet menade att hennes bakgrund i ett annat land 
gjorde att svenska program inte blev lika viktiga (Kvinna, 22år, Utländsk bakgrund). 
 
Vad gäller de svar som pekade åt att mångfaldsfrågan inte var särskilt aktuell för vissa 
respondenter så beror denna osamstämmighet i svar förmodligen på att de respondenter, som 
på den förra frågan föredrog eller inte tyckte det spelade någon roll vart programmen kom 
ifrån har en naturaliserad syn på amerikanska program och därför inte ser dem som ett 
problematiskt inslag i utbudet. Dock svarar de på denna fråga i större utsträckning utifrån sin 
kulturella bakgrund, som boende i Sverige. Vad gäller de övriga, som redan på den förra 
frågan aktualiserade mångfaldsfrågan så är svaret på denna fråga med stor rimlighet en 
produkt av en tidigare grundad, skeptisk inställning. 
 
Sammanfattningsvis blir slutsatsen av denna analys att amerikanskt programmaterial till viss 
del är naturaliserat hos respondenterna i denna studie, och att så rimligtvis också är fallet för 
en stor del av publiken. Vidare visar analysen också på att en del av respondenterna upplever 
utbudets utseende som problematiskt, vilket tyder på att de referensramar som skapats av 
producenter och mångfalden i utbudet inte upplevs som helt tillfredsställande. Slutligen är det 
också rimligtvis så att den något vacklande inställningen till amerikanska program beror på att 
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de blivit en så permanent del av vårt TV-utbud att resonemang kring dem präglas av deras 
närvaro, det vill säga att människor i olika grad vant sig vid dem och att resonemangen också 
präglas av detta. 
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9. Slutdiskussion 
 
Efter analys av det empiriska materialet finns det en del intressanta reflektioner att göra kring 
resultatet i anslutning till såväl tidigare forskning som mina teoretiska perspektiv.  
 
Inledningsvis finner jag att resultatet av denna studie skiljer sig mot de studier som tidigare 
genomförts med amerikanskt programmaterial och en amerikansk kulturimperialism i fokus, 
särskilt när det gäller Ien Angs Watching Dallas och Tamar Liebes och Elihu Katz The export 
of meaning.  
 
I Angs studie menar författaren att amerikanska program och amerikansk kultur blivit så 
integrerade i den europeiska att frågor om dess innehåll inte förtjänar att uppmärksammas i 
någon större utsträckning. Istället framhålls exempelvis Dallas allmängiltiga och universella 
karaktär som det primära föremålet för studier av amerikanska program.  
 
Detta resonemang stöds inte av denna studie, eftersom det i föreliggande studie har 
framkommit att en stor del av respondenterna inte ser amerikanska program som neutrala eller 
kulturellt integrerade. Den bild som respondenterna gett av amerikanskt programmaterial är 
att det ofta förmedlar en bild som präglas av rikedom, lyx, och makt. I relation till 
kulturimperialismteorin innebär detta att kapitalism och konsumerism är något som för 
respondenterna är kopplat till amerikanskt programmaterial. Således finns det hos dessa en 
medvetenhet om ideologin i amerikanska programprodukter, även om denna medvetenhet tar 
sig olika uttryck hos respondenterna. Således anser jag att det finns skäl till att forska vidare 
kring vilka implikationer som förekomsten av amerikanska programprodukter får i en svensk 
kontext. 
 
Vidare fanns det också de respondenter som inte gett denna bild av amerikanskt 
programmaterial. Detta visar enligt min mening att förekomsten av amerikanskt 
programmaterial har blivit ett naturligt inslag i respondenternas liv, vilket gör att de inte aktivt 
reflekterar över dess innehåll ur det perspektiv som de ovan nämnda respondenterna ger 
uttryck för. Det kan således hävdas att det ideologiska budskapet och den gynnade meningen 
förbises hos dessa respondenter, vilket i förhållande till encoding/decoding teorin visar på ett 
accepterande av de värderingar som förmedlas. Detta skall dock inte ses som att dessa 
respondenters läsningar har att göra med respondenternas förmåga att förstå budskapet, vilket 
resultatet kan tolkas som. Snarare tror jag att detta beror på att amerikanskt material blivit så 
pass vardagligt och icke-utmärkande i utbudet att inställningen till det inte automatiskt är 
kritisk eller granskande.  
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Det skall här också nämnas att de begrepp som encoding/decoding teorin innehåller inte är så 
exakta som skulle vara önskvärt, vilket framgått i min analys. Detta gör givetvis att dessa 
slutsatser och förklaringar går att kritisera på grundval av detta.   
Vidare finns det anledning att sätta denna studies resultat i samband med det som 
presenterades av Katz och Liebes i The export of meaning där författarna menade att de 
reaktioner mot ideologin i Dallas kunde avfärdas och förklaras med att denna attityd berodde 
på personerna själva och inte på att programmet var utformat på ett särskilt sätt. Även i denna 
studie fokuseras det istället på programmets universella karaktär där handlingen är vad som 
bör studeras. Även här finns det skillnader i resultat och resonemang där jag menar att 
ideologin i amerikanska program bör kopplas samman med dess underhållande karaktär.  
Detta på grundval av att de respondenter som ingått i denna studie dels reagerar mot ideologin 
i amerikanskt programmaterial och dels ser detta material primärt som ytlig underhållning. En 
slutsats blir alltså att ideologi och underhållning samverkar i amerikanska programprodukter 
och bör sättas i samband på ett tydligt sätt i efterföljande studier. Detta kan enligt min åsikt 
göras med hjälp av de teoretiska perspektiv som här använts där Stuart Halls teori om den 
ideologiska dimensionen i texten och John Fiskes teori om populärkulturella texter, och 
behållningen av dessa, har försökt kombineras.  
 
Dock skall det tilläggas att dessa teoretiska perspektiven som använts i denna studie troligtvis 
behöver breddas och utvecklas. Vad gäller John Fiskes uppfattning om behållning, som är 
starkt politiskt färgad, bör denna kompletteras med andra perspektiv som ger utrymme för att 
belysa andra typer av behållning som saknar politisk koppling i syfte att få en helhetsbild. 
Vidare finner jag det också rimligt att utveckla encoding/decoding teorin och dess analytiska 
begrepp så att de rymmer fler tolkningsmöjligheter vad gäller människors uppfattning om 
ideologi i texter, främst vad gäller det abstrakta begreppet medvetenhet vilket enligt min åsikt 
är mycket svårt att definiera och använda i analyser av meningsskapande.  
 
Vad gäller respondenternas behållning av texten som nämndes visade resultatet på en del 
intressanta resultat. Främst visade det sig att det valda programmets tema: lesbiska kvinnor 
var något som flertalet respondenter fick en behållning av då de ansåg att ämnet var viktigt att 
behandla. Detta visar på att program som avviker från de teman som brukar behandlas fyller 
en funktion i det att de kan skapa medvetenhet och debatt kring viktiga frågor. Jag tror i detta 
avseende att amerikanska program kan fylla en funktion då resurserna är större i den 
amerikanska produktionen och dess produkter relativt billiga att importera. Således kan man 
hävda att amerikanska programprodukter kan belysa viktiga ämnen på ett lättillgängligt sätt 
vilket får ses som positivt när det gäller dylika frågor.  
 
Ett resultat i studien som kan relatera till både tidigare och framtida forskning är att 
läsningarna i denna studie inte har varit gruppspecifika i någon större utsträckning. I de flesta 
fall har de mönster som framträtt i materialet skurit igenom hela urvalet och inte kunnat 
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hänföras till exempelvis utbildning eller kön. Dock har vissa resultat kunnat hänföras till 
exempelvis utbildningsnivå, men resultatet visar i sin helhet på att klara kopplingar mellan 
exempelvis utbildning och vissa typer av läsningar inte kunnat göras. I anslutning till denna 
diskussion vill jag också påpeka att jag i min analys inte värderat vissa läsningar mer än 
andra. Jag ser med andra ord inte vissa läsningar som ”bättre” eller ”sämre” än andra. Således 
förhåller det sig inte så att exempelvis en högre nivå av utbildning skulle producera läsningar 
med högre värde än de med låg utbildning. I de fall där utbildning hävdats vara anledningen 
till en mer medveten läsning grundar sig detta i det teoretiska perspektiv jag begagnat mig av 
och inte på en personlig värdering vad gäller utbildning. 
 
Att människors läsningar eller tolkningar inte överensstämmer med ”grupptillhörighet” var 
något som uppmärksammades i David Morleys studie The nationwide audience där man fann 
att läsningarna inom de urvalsgrupper som fanns representerade inte kunde hänföras till 
exempelvis klassbakgrund. Istället visade resultatet på att läsningar i större utsträckning 
kunde hänföras till tolkningsgemenskaper som yrkesgrupper och olika typer av studenter, 
även om läsningarna också varierade inom dessa. I ljuset av detta ser jag att det troligtvis hade 
varit ett rimligare val att fokusera på tolkningsgemenskaper än de urvalsgrupper som jag 
använt mig av i denna studie. Dock kvarstår problematiken med att finna de faktorer som 
primärt spelar in på människors meningsskapande då även tolkningsgemenskaper varierar i 
sina läsningar. Visserligen visar detta resultat på texters polysemiska och öppna karaktär som 
bland annat John Fiske talar om, men för att forskningen kring meningsskapande skall 
framåtskrida behöver problemet med urval lösas för att till fullo förstå de faktorer som mest 
inverkar på meningsskapandet. En nyckel till detta problem tror jag kan vara närmare och mer 
intensiva studier av hur tolkningsgemenskaper fungerar och hur dessa inverkar på människors 
meningsskapande.  
 
Vidare finns ett i mitt tycke viktigt resultat i denna studie som relaterar till såväl min 
frågeställning angående av vilka anledningar som amerikanska programprodukter blir 
populära som John Fiskes teori om populärkulturella texters polysemi och öppenhet. Svaren 
som respondenterna gav i anslutning till denna frågeställning tyder på att amerikanskt 
programmaterial erhåller popularitet på grund av att de fyller en lucka i det svenska utbudet. 
Flertalet respondenter ser svenska program som tunga, vardagsnära och krävande att titta på 
medan amerikanska program är mer ”lättsmälta”. Detta tyder på att öppna och polysemiska 
texter, vilket amerikanskt programmaterial ansågs vara, i ett avseende får ett försteg framför 
mer krävande och slutna texter. Detta är troligtvis en förklaring till varför amerikanska 
program erhåller stor popularitet. Vad som följer av detta är att utbudet behöver kompletteras 
med svenska serier och program med samma öppenhet och polysemi.  
 
En vanlig åsikt i diskussioner kring den ökande andelen utländskt programmaterial är att 
inhemska serier alltid konkurrerar ut de utländska, dock tror jag att detta är en sanning med 
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modifikation. Detta för att det enligt min mening inte kan vara inhemska serier eller program 
av vilken typ som helst, utan alltså sådana som kan fylla behovet efter program som är öppna 
och polysemiska. Detta anser jag vara en av de större utmaningarna för svensk TV-produktion 
om problematiken med den ökande importen av amerikanska program tas på allvar. Detta 
resonemang kan också kopplas till Anna Maria Jönssons forskning kring mångfalden vad 
gäller nyheter där avsaknaden av mångfald förklaras med att utbudet styrs av producenterna 
på nyhetsredaktionerna. Denna förklaring kan troligtvis också lyftas till TV-utbudet som 
helhet där inköpare av program och andra som är involverade i utformningen av utbudet 
spelar en central roll vad gäller inriktningen på utbudet. Vad som här behövs är ytterligare 
forskning och debatt kring det svenska TV-utbudet och konsekvenserna av dess utformning. 
 
Detta resultat hänger också samman med min sista frågeställning där respondenterna i stor 
utsträckning ansåg att förekomsten av svenska program fyllde en viktig funktion vad gällde 
att kunna relatera till det som visas och ta del av de problem som existerar i samhället. 
Därmed blir också mångfaldsfrågan viktig ur ett samhälleligt perspektiv då en ökad import 
kan innebära att svenska samhälleliga problem får ett minskat utrymme i utbudet. Av denna 
anledning ser jag det återigen som viktigt att frågan om mångfald fortsätter att 
problematiseras och forskas kring. 
 
Sammanfattningsvis har målet och ambitionen med denna studie dels varit att bygga vidare på 
den uppsats som jag tillsammans med två andra studenter genomförde på b-nivå i detta ämne 
där vi kvantitativt mätte mängden anglosaxiskt material i Sveriges två public service kanaler, 
och dels att genom en kvalitativ metod belysa förekomsten av en amerikansk 
kulturimperialism. Denna tidigare studie visade tydligt att det fanns ett stort inslag av 
amerikanskt programmaterial, vilket gjorde att nya frågor ställdes som ej kunde besvaras 
genom kvantitativa mätningar. Den föreliggande studien har vidare visat tendenser till att 
detta inslag av amerikanska programprodukter inte har blivit en helt naturlig del i utbudet och 
att dess värderingar inte går obemärkta förbi. De kunskaper som erhållits genom dessa två 
studier belyser således samma ämne, men ur olika perspektiv vilket jag tycker är en 
förutsättning för att kunna resonera vidare kring ämnet.  
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10. Sammanfattning av uppsatsen 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att belysa förekomsten av kulturimperialism genom att 
studera människors meningsskapande kring amerikanska programprodukter. 
Meningsskapandet avser jag att studera dels utifrån ett ideologiskt perspektiv och dels från ett 
behållningsperspektiv. Det ideologiska perspektivet har belysts utifrån Stuart Halls 
encoding/decoding teori och de tre analytiska begrepp som denna innehåller: Dominant, 
förhandlande och oppositionell läsning. Behållningsperspektivet har studerats utifrån John 
Fiskes teori om populärkulturella texter och behållningen av dessa och de analytiska 
begreppen producerande och undvikande behållning. 
 
Materialet som ligger till grund för uppsatsen är intervjuer med elva respondenter som i 
anslutning till intervjuerna fått se ett avsnitt av serien L-Word som fungerat som utgångspunkt 
för intervjuerna om hur respondenterna skapar mening kring amerikanskt programmaterial. 
Tiden för varje intervju har varierat mellan fyrtiofem och sjuttiofem minuter. 
 
Utifrån mitt syfte har fyra frågeställningar formulerats: Hur förhåller sig människor till 
ideologin i amerikanska program?, Av vilka anledningar blir amerikanska programprodukter 
populära?, Vilken roll spelar behållningen i människors meningsskapande? Samt Hur ser 
människor på förekomsten av amerikanskt programmaterial i Sverige? 
 
Resultatet på den första frågeställningen har varit att den största delen av respondenterna 
identifierat den ideologiska dimensionen i texten och uppvisat en medvetenhet om de 
värderingar som förmedlas. Resterande respondenter reflekterade inte över de förmedlade 
värderingarna och kommenterade istället handlingen i det visade programmet. Svaret på 
denna frågeställning blir således att merparten av respondenterna förhåller sig kritiska till 
ideologin i amerikanska program. 
 
Resultatet från den andra frågeställningen visar att merparten av respondenterna ser 
amerikanska programprodukter som underhållande och okrävande till skillnad mot svenska 
program som uppfattas som mer krävande. Således blir svaret på denna frågeställning att 
amerikanska programprodukter blir populära på grund av dess underhållningsvärde och 
okrävande karaktär. 
 
Resultatet från den tredje frågeställningen visar att respondenternas behållning av det visade 
programmet främst var ämnesrelaterad då merparten ansåg att programmets behandlande av 
homosexuella var positiv för bilden av dessa. Två av respondenterna uppgav också att de 
kunde relatera och få behållning på ett personligt plan utifrån det behandlade ämnet. Endast 
ett fåtal respondenter fick en behållning i sådan form att de fick kunskap som kunde 
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appliceras i deras vardagliga liv. Svaret på denna frågeställning blir således att behållningen 
av det visade programmet spelade en relativt liten roll i deras meningsskapande. 
  
Resultatet av den fjärde frågeställningen visar att respondenternas inställning till amerikanskt 
programmaterial i det svenska utbudet är varierande där vissa är positiva, andra kritiska och 
andra uppvisar en tvekande inställning till materialet. Merparten av respondenterna uttrycker 
också att svenska program fyller en viktig funktion i utbudet och uttrycker att fler svenska 
program borde finnas i utbudet. Svaret på denna frågeställning blir att respondenterna 
uttrycker varierade åsikter om amerikanska programprodukters plats i utbudet.  
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Bilagor 
 
Intervjuguide 
 

Tema: Ideologi 
 

Om du skulle berätta om programmet för en bekant som inte sett det, vad skulle du säga? 

 

Spelar det någon roll för dig att programmet är amerikanskt? 

 

Vilken bild tycker du att programmet ger av Amerika? 

 

Tycker du att programmet förmedlar några värderingar? 

 

Finns det något i programmet som du direkt ogillar? 

 

Upplever du att de som gjort programmet haft någon särskild idé med programmet? 

 

Upplever du andra amerikanska program på samma sätt? Ge exempel. 

 
Tema: Polysemi 
 

Varför tror du att andra människor tittar på det här programmet? 

 

Tycker du att handlingen är oklar på något sätt?  

 

Finns det något som du tycker saknas i programmet, finns andra saker som kunde ha tagits 

upp? 

 

Hur tror du att andra människor uppfattar programmet, vad gillas/ogillas? 

 

Hur tror du att de som gjort programmet tänkte när de skrev handlingen? 



 

2 

 
Tema: Behållning 
 

Kan du relatera till programmet i något avseende? 

 

Har du haft någon behållning av programmet? 

 

Tycker du att program av den här typen gör någon nytta, innehåller de något som är viktigt? 

 

Tycker du att programmet är förankrat i verkligheten? 

 

Finns det något i programmet som du reagerar emot? 

 

Tycker du att det här programmet är relevant? 

 
 

Tema: Inhemskt material 
 

Tror du att programmet hade fungerat om det gjorts i Sverige, vad hade varit annorlunda? 

 

Vad är den största skillnaden mellan amerikanska och svenska program som du ser det? 

 

Vad tycker du om de ämnen som tas upp i amerikanska program? 

 

Tror du att de som gör program i Sverige har blivit påverkade av amerikanska program? 

 

Varför tror du att man sänder så mycket amerikanskt material? 

 

Varför tror du att det blivit just amerikanska program som importeras och inte från 

exempelvis övriga Europa? 

 

Känner du att du har ett val mellan att titta på amerikanska eller svenska program? 

 

Hur viktigt tycker du att det är att det finns svenska program i tablån? 
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