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15/1: Introduktionsmöte 
Patrik, Fanny, Gustav, Rezam, Kajsa-Stina, Dajana, Ville, Emma, Karl, Maja, Alice, Sandra, 
Caroline, Elin, Klara, Lisa, Michael, Linnea, Nillie, Mikael, Emma, Fandis, Kristina, x?, 
Kristine (mentor). 
 
Kurskompedium ska finnas på Live@Lund 
Mål: lära sig att analysera med hjälp av verktygen/teoretiska perspektiv som vi kommer få 
under kursen. 
 

15/1: Kursintroduktion: Medier och populärkultur 
Strinati (2007), s. 1-45  
Gray (2007), s. 129-148 
Williams (1989), s. 91-100 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1aIY_grTTnXVIqN_SI5fkvV-5DFoo1mhUosiB2uHyH8Q/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1E0rXX_1o8AXAO4ROS6F5tIBHtbW1ipUG
https://drive.google.com/open?id=1QmvjbCkLRtYrBnYvyVQYsoHPPa0maBcJ
https://docs.google.com/document/d/1EotoMfAvuzuelJgXH7tnnh_gReIm8JTvYu5mVamD_FY/edit
https://drive.google.com/open?id=1k4CPZ4NA1Slkv8TmgzUmioeATSP1PA4C
https://liveatlund.lu.se/sv-se/Sidor/default.aspx?r=31
http://lovisa2.lub.lu.se/search/query?theme=system
http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=8858a167-cde3-4c8a-95b7-f2f45461673c%40sessionmgr120
https://www.facebook.com/groups/1464650356962836/
https://drive.google.com/open?id=1E0rXX_1o8AXAO4ROS6F5tIBHtbW1ipUG


 

Vad är populärkultur? Enligt klassen: 
- Drivs av konsumtion 
- Film, böcker mm 
- Målgruppen är stor 
- Tillgänglighet 

 

Varför studerar vi populärkultur inom MKVA? 
- Medieutvecklingen har inneburit drastiska förändringar i produktion av kultur och 

konsumtion av denna 
- Historiskt: när man studerar media så använder man teorier som kommer från studier 

kring kultur och populärkultur 
- Människors liv i dagens globaliserade samhälle präglas mer och mer av den 

populärkultur som når oss via medierna 
 

Tre övergripande frågor som rör medier och populärkultur 
- Vad och vem bestämmer hur populärkulturen ser ut? Alltså uppstår populärkulturen? 

Varifrån kommer det? Varför bubblar det upp just nu? Vad finns det för problem med 
detta? (Enligt debattartikel: utbudet blir smalt) - Men å andra sidan, varför ska 
förlagsredaktörer bestämma vad vi ska läsa för böcker?) 

- Vilken betydelse har kommersialiseringen och industrialiseringen av kulturen? På 
internet: topp20-sajterna är nästan alla vinstdrivande, förutom Wikipedia. 

- Vilken ideologisk roll har populärkulturen? Tex professionella influencers lägger upp 
bilder på vad de äter - påverkar oss. Det är en viss typ av mat, alltså en moraliskt 
korrekt mat, som i sin tur speglar klassamhället, man uttrycker sin klasstillhörighet. 
Samma beteende som överklassen använde sig av på 1800-talet (träning, mat, mm). 
Frågor: vad gör dessa bilder på insta med oss som samhälle? Hur påverkar de vår 
habitus. 

 

Vad betyder ordet populär? 
- Tre betydelser som på olika sätt går in i varandra. 

- Något av en sämre kvalitet (inte finkultur, alltså konst) 
- Något som medvetet strävar att vinna människors gillande 
- Något som är gillat och omtyckt av många 

Notering: finns vissa likheter med konkurrensdemokratin från MKVA11:1 
 



 

Vad betyder ordet kultur? 
- I moderna sammanhang har ordet kultur två huvudsakliga använingar 

- Kultur som ett särskilt sätt att leva, socialt överförda levnadsmönster, A way 
of life 

- Kultur som praktiker och handlingar relaterade till intellektuella och artistiska 
aktiviteter och produkter av dessa (musik , litteratur, film, dataspel) 

 
 

Kultur i det moderna samhället: en snävare definition: 
- Elitkultur/avant-garde/konst 

- Kultur som anses kritisk och komplex; vissa anser att denna är hotad av vår 
medialisering (Anti hos SD) 

- Populärkultur/folklig kultur 
- Kultur som anses autentisk, av och för människor själva; det som människor 

gillar (positiv syn) 
- Populärkultur/masskultur 

- Kultur som anses standardiserad, massproducerad, ytlig och trivial (negativ 
syn) - exempel: dansband? Förvisso skit, men ändå folklig (positivt, autentisk 
- traditioner)! (Poppis bland SD) 

 



 

16/1: Historiska perspektiv på populärkultur och 
medier 
Föreläsare: Donna 
Betts & Bly (2013), (legimus) s. 1-87, 117-157 
Bolin (2013), s. 261-281 
 

Varför historiska perspektiv? 
- Context is king, alltså varför - kontext alltid i fokus - variabler som orsakar fenomenet 
- Förstå den tiden eller platsen (geografi och tid) 
- Handlar om ställa frågor: hur utvecklades fenomenet, vilka villkor som var av 

betydelse då? Eller hur har globala konflikter påverkat populärkulturens utveckling? 
- Historielöshet. Vad händer när man inte har koll: Zaras sheriff-t shirt som liknade 

judetröjan & coolest monkey in the jungle. Ger oss fel “konnotationer”. H&M och Zara 
blir rasister pga brist på historiekunskap. 

- Popkultur kan också vara habitus; visa upp sin klass/status genom rätt bil 
 

Historieimperialism 
- Här och nu jämfört med där och då på orättvisa sätt 
- Konsekvens av historielöshet 
- Imperialism: En kolonisatör och antar att anser att sitt eget är bättre 
- Man måste ha medvetenhet om att folk levde i en annan tid förr, de hade inte samma 

värderingar som vi har idag. Skäll inte ut för att folk inte var feminister, vegetarianer 
eller annat. Kontexten! Hur såg tiden och värderingar ut då? 

- Risk för att gå för lång i historien och “de förstod inte bättre” till att gå för långt fram i 
historien och “ser de inte hur sexistiskt detta är?” 

- Exempel från boken: marknadsföringen blommade ut redan på 1906-1926 
 

Drömfabriken AKA Hollywood 
- Film som den första industrialiserade konstformen, enligt Betts 
- Lite konkurrens, bion var populär - ingen TV, ingen Radio, Laserdom, Netflix mm 
- Masskonsumtion 
- Oligopol; få ägde allt (se MKVA11:1) och hela distributionskedian (konglemat) 
- Events; Oscars/glam (ex från boken); skapa intresse och hype 
- 1930 - fans börjar generera vinst och alltomkring, ny ekonomi skapas 
- Spiraleffekten: stjärnorna blev större, dyrare, allt mer kring film och stjärnorna och 

filmen 

https://drive.google.com/open?id=1IL1mYuTLJnKFsFZfZc5RMC6_qrcNhWhB
http://dod.mtm.se/play/#book-player?book=CA28968&ref=work-page&
https://drive.google.com/open?id=1AhrcclM8fYIoHFi0MEbpC0-j0KmAvDYX


 

 

Radion: den osynliga kompanjonen 
- Radioin började finnas i hemmet och bilen, utbudet obegränsat jmf bion 
- Mjuk kaka för att inte störa när man lyssnar, istället för hård kaka. Bananer blev 

populära också 
- Radions fördel var också att snabbt meddela en större massa, krisinfo 
- War of the world; skapade panik bland befolkningen som trodde att det var på riktigt. 

Radion var för ny. Många saker gjorde att folk var extra känsliga, tex inte förstod att 
någon kunde imitera en riktig nyhetssändning i teaterradio 

- Såpopera, började på radion år 1930. 
- Sport som underhållning och radio har utvecklats i symbios, live var poppis - inte lika 

kul att läsa om det dagen efter juh. Folk började hela på lag; drama 
 

Radion i Sverige, första sändningen 1 jan 1925 
- Finkultur, väldigt lite underhållning, få nyheter 
- Folkbildning 
- Trots detta blev radion ändå väldigt populär 
- Kommersialismen ville ha mycket underhållning för att radions skulle sälja 
- Man litade på radion 
- TV:s drivkraft på statsmakten: konkurrensen för danmark och kommersialismen 
- TV:n kom i alla hem; skapade oro - vad kommer det att göra med vår ungdom? 
- Bion gick att barnförbjuda, men det var inget man kunde göra med TV 
- Man trodde att folk skulle tro på allt som sades på TV (jmf med War of the Worlds); 

handlar om vana 
- Radio och TV sågs in intellektuellt medie, medan TV ytligt ointellektuellt 

 

Masskultur 
- Prefixet Mass; kvantitetens effekt på kvalitet 
- McDonlands vs vanlig Restaurang; vad är finare? Mass ses som negativt 
- Om kulturen når många är den inte lika fin längre, anser vissa forskare när de 

definierar populärkultur 
 

Reklam 
- Typ 1940-50 tal 
- Reklambyråer får större betydelse, blir kulturproducenter 
- Reklam växte i takt med att ytorna växte, radio, bio, bilboards. Men acceptansen 

kring reklamen växte, man arbetade med klassidealet, dvs vad du ska eftersträva 
genom att visa upp det perfekta livet/tv-stjärnorna. Jmf varför en viss tvål var bra 



 

- Bild och foto blev lite som en egen konstform 
- Reklambranschen försöker kontro folks beteende; vi vänjer oss att se vad som är 

reklam och väljer bort det; kreativitet växer: tex ICA-Stigserien som vi älskar; 
underhållande reklam; liknar kultur jmf produktinformation  

- Reklam berättar rätt mycket om vår nutid; vad är aktuellt och vad är det ett symptom 
på? Bra att analysera reklam. 

 

Andra världskriget 
- Ses ur MKV-perspektiv som ett medieevent, Betts 2014:31 
- Rörliga bilder och ljud från slagfältet, reportrar 
- Journalfilmer visades, innan en biofilm 
- Kriget blev mer verkligt; blitzattacken på London, Hiroshima osv, kunde ses 
- Film och kulturgenrer uppstod kring andra världskriget 
- Efterkrigstiden: folk började flytta mer mellan länderna; framtidstro och bättre 

ekonomi än under kriget 
- Nya distributionsrutter; skepp, bilar och lastbilar, vägar 

 

Rörlig bild, TV och film 
- 50-talet i Sverige, nu börjar de flesta skaffa en apparat 
- 60-talet; färgtv, 70-videoapparater och kabeltv 
- 80-talet; glada 80-tal; köpfest; möjligheter kring teknik 
- 90-tal: satellit, möjligheten att ha fler kanaler på tv gör att konkurrensen drar igång 
- Men mångfalden uteblir; man imiterar populära program; det blev alltså mer av 

samma sak; tex Idol, born - the tunnel 
- Seriösa program fick stå åt sidan för underhållning 
- 90-talet: tv3! Mål att slå sönder monopolet i Sverige 

 

 
 

Underhållningens värde - Brollins bok 
- Olika kamper 
- Vad avgör framgång: Popularitet? Kontrovers? 



 

- Moments of disruption - tillfällen av upplösning/störning/avbrott 
- Diskursens betydelse i program; påverkar varandra? 
- Robinson sågs som förnedringstv 
- TV-siffror är ganska nytt; det har lett till att siffrorna har en betydelse för vilka 

program som köps in 
 
  



 

19/1: Genusperspektiv på medier och 
populärkultur 
JD 
Hirdman & Kleberg (2015), s. 9-53. 
Strinati (2007), s. 164-208, 233-237 
 

Grundläggande 
● I början: feministiska perspektiv på medier > medierna som samhällets spegel 
● Vad är genus? Benämningen utökas hela tiden, idag innefattar det tex ålder, etnicitet 

och funktionshinder 
● Socialiseringsagenter tex skolan, religionen, familjen, uppväxten, (vem som påverkar 

och hur) 
 

Från början: tre perspektiv på genus 
Alltså kvinnans kamp i samhället. Genusfrågan kom in sent i forskningen eftersom det 
endast var männen som var befann sig inom akademin. Nedan historisk genusperspektiv; 
idag är det inte lika tydliga grupperingar. Bygger mycket på socialiseringsagenterna. 
 

● Liberala feminister 
○ tex rösträtt, det ses som en del av den populära publiken; vem som får jobba 

med kulturproduktionen (får man bli något annat än en sekreterare?); vem 
som får producera saker); hur visar man upp kvinnan i boken/filmen, och hur 
många kvinnor är med → diskurs, policys, strategier → lagstiftningen 
förändras.  

● Radikala feminister 
○ Man utgick utifrån att män och kvinnor är olika; tex att kvinnor värderar 

familjelivet mer än männen; notera här den historiska kontexten 
○ Idag; tex metoo; det startade i hemliga grupper och växte till att en radikal 

kampanj där vissa menar på att kvinnan behöver vara “ifred” 
● Socialisitka feminister 

○ Man ville lösa problemet genom att skapa en ekonomisk jämställdhet. 
Kampen pågår. 

 
Kritiken av populärkulturen 

● Marginalisering/stereotypisering 
● Kvinnor och produktion 
● Kvinnor som publik 
● Forskarnas och kulturelitens (de som skapar diskurser) sena reaktion 

 



 

Reklamombudsmannen; branschorganisation mot tex sexistisk reklam (självsanering av 
branschen). 
Vi ser exempel på reklam; man säljer snus med hjälp av kvinnans bröst - vad har kvinnans 
bröst med snus att göra? Fälld av reklamombudsmannen.  
 

● Tuchman: “Symboliska förintelsen av kvinnan” 
○ Ignorera 
○ Exkludera 
○ Marginalisering och  
○ Tribalisering av kvinnor och deras intressen 

● Kvinnor oftast ägs av någon annan i reklam; tex att man är någons fru. Stereotyp; 
sjuksköterska, städerska osv 

 

Innehållsanalys / räkna huvuden 

 



 

 

Tuchman forsättning: The reflection hypothesis 
- Kvinnor på tv 

- Mindre professionella och kvalificerade 
- Omtiverade 
- Ineffektiva 

Viktiga symboliska betydelser att kvinnor syns i media; tex att Obama blev president - ett lyft 
från svarta. Man menar på att medierna har i uppgift att visa på variationer.  
 

Kritiken: press (ca 60-tal) 

 
 



 

Idag: liberala feminismen - efterföljare och kritiker 
● Man pratar om för mycket om socialisering och för lite om underliggande strukturer. 

hur fungerar makt, är det mätbart och jämförbart? 
● Realistiska representationer; Man pratar om mångfald men det finns många kvinnor 

som är hemmafruar och lever ett traditionellt kvinnoliv.  
● Populärkultur - produktion; Man behöver mer än en innehållsanalys för att göra en 

analys 
 

Kritik mot liberal feminism: 
● Makt; bara för att vi har en lag så betyder det inte att det blir förändrad verklighet 
● Ekonomiska förhållande 

Problemen med innehållsanalys? 
 

Mekanisk syn? 

 
 

Innehållsanalysen, kritiken av 
- Djupare frågeställningar? 
- Deskriptivt; beskriver någonting med berättar inte varför 

Räkna huvud på produktionssidan? 
Innehållsanalysen har tagit för mycket plats, tycker man. 
 



 

Teoretiska begrepp 
- Patriarkatet 
- Kön/genus 
- Intersektionalitet 

 
Feedback; 8+ minuter om intersektionalitet men bara ett enda nyckelord som stöd. 
 

Radikala feminister: efterföljare och kritiker 
- Biologism & separatism 
- Synen på kausalitet: medier → publik 
- Förenkling 

- Representation 
- Intressen 

 

Synen på publiken 
Intervjuer med läsare av Jackie (McRobbie 1991) 

- Läsare är mer kritiska än man skulle kunna tro 
- Många läste tjejtidningen som fiction 

 

Socialistisk feminism: efterföljare och kritiker 
Fokus på intersektionalitet 
Komplicerat att jämföra/väga olika intressen och perspektiv. 
 

Intersektionalitet 
Intersektionalitet är en sociologisk kritisk teori och avser studiet av diskriminering och 
förtryck i snittet eller skärningen (engelska intersection) mellan maktrelationer baserade på 
etnicitet, kön, klass, sexuell läggning, religion, ålder, funktionsvariation och sjukdom 
[wiki] 



 

 
 

Vad är i fokus nu? 
- Makt, tex att få prata (skapa diskurser) 
- Feminiteter och maskuliniteter 
- Queerteori och kritik av heteronorm 
- Privilegium och innanförskap; istället för att titta på de som är diskriminerade så 

studerar man eliten, vad har de för uppfattning om sin egen makt? 
 

Postfeminism (efterfeminismen) 
- Feminism behövs inte längre 
- Ojämlikheten olöslig 
- Tredje vågens feminism/pluralistiskt 

- Förstärka/uppvärdera de kvinnliga attributen (Sex in the city, Beyonce) 
- Användbart? 

 
Video att analysera:  
Akon - Lonely 
 

 

  



 

Mån 22/1: Metod - textanalys 
Denna föreläsning behandlar olika metoder för att analysera medietexter. Föreläsningen är 
avsedd att fungera som stöd för ert analysarbete i paperuppgiften på delkursen, men också 
som en första förberedelse inför ert arbete med uppsatserna under terminens delkurs 4. 
 
JD 

Textanalysens grund: 
Vad kan jag säga om texten, och vad kan jag inte säga om den? 

Vad är textanalys? 
- Oftast kvalitativa studier av innehåll 
- Förutsätter perspektiv, begrepp och frågeställning 
- Fokus på latent (underliggande) innebörd - alltså det som inte är så tydligt 

 
Till exempel manliga blicken, postfeminism eller något annat - och sedan sätter man en 
frågeställning: vad vill jag reda på? 
Ibland försöker man kränga fram mer än vad det behövs. Sluta i tid! Överdriv inte. 
Alla andra måste köpa vårt resultat - handlar om trovärdighet och rätt innehåll i din analys. 
 

- Att dela upp saker, och analysera varje del 
- Göra en tolkning 

 

 
 



 

Tre läsarter 
- Sympatisk läsarten: författarens (producentens) avsikter i centrum, varför har man 

sagt på detta sätt? Varför har man har man betonat ordet? Varför har man valt denna 
ljussättningen? 

- Men spelar avsikten roll? Det är ju ändå publiken som tolkar budskapet; jmf 
grundkurs 1:3 

- Kan vara aktuellt vid analyser av politiska budskap  
- Objektiverande läsart: analysera bara texten; kallas också för närläsning  
- Symptomatiskt läsart: analysera den omgivande kulturen; sätta kontexten i fokus, tex 

semiotisk analys (konnotationer och myter); belysa ett specifikt område, tex genus; 
titta på diskurser; ideologikritik, tex studera hegemoni eller orättvisor 

 
Man måste analysera helheten, tex producentens andra uttalanden för att förstå helheten av 
produkten 

Vilka frågor kan textanalys besvara? 
Innehåll, budskap, tematik 

- Vilken bild av män iscensätts i tv-serien x? 
- Hur försöker reklamfilmen x övertyga konsumenter att köpa en viss produkt? 
- Vad utmärker berättandet i actionfilmen x? 

Exempel på olika typer av textanalys 
- Retorisk analys, hur texterna övertygar, på vilket sätt gör man det? 
- Narrativ analys, berättarstruktur - hur är texten uppbyggd? Dramatiska vändningar. 

Storytelling inom PR.  
- Diskursanalys - hitta underliggande budskap i texten, hur används vissa ord? 

Sammankopplat med kritiska perspektiv, tex hur framställer man invandrare i 
dagspressen?  

- Bildanalys - bildtekniska aspekter. Ljussättning, kameravinklar, färgval, disposition. 
- Semiotisk analys - konnotationer och denotationer, myter 

Att tänka på vid textanalys 
1. Formulera frågeställningen  
2. Motivera val  

a. Texttyp 
b. Den specifika texten 

3. Välj textens genre och typ noggrant (skriv ner alla denotationer, korta ner sedan - 
utgå i från läsarens behov) 

4. Grunda analysen i dessa beskrivningar, men  
a. Fokusera på vad det du hittar betyder 
b. Håll beskrivande avsnitt korta i texter som andra ska läsa 



 

 

Vad är syftet med analysen? 
1. Uttrycksmässiga aspekter? Vilken genre är det? 
2. Innehållsmässiga förhållanden? Hur man konstruerar manlighet, hur man visar upp 

bilden av Sverige osv. 
3. Texten som historiskt dokument? Titta tillbaka i tiden, vad utmärker dåtidens film och 

vad säger det om dåtidens diskurs? 
4. Estetiskt/filosofiskt? Förstå hur estetik hänger ihop med olika filosofiska strömningar, 

varför var detta ett ideal på denna tid? 
5. Andras fascination för vissa medietexter? 
6. Varför blir en viss genre populär just då? Eller idag, superhjältefilmer.  

Vilken slags text är det? 
1. Genre. Vilken slags genre tillhör texten? Eller... 
2. Diskurstyper 

A. Beskrivande 
B. Berättande 
C. Argumenterande 

Vilket slags medium är det? 
- Teknik, vilka tekniska möjligheter finns? Video är bra, men då har vi ingen interaktion. 

En stilla bild kan inte visa dans. 
- Distributionsform, Netflix vs TV, bestämmer jag själv var, när och hur jag vill se det, 

eller kommer det i tablåform? I vilka kanaler kan vi publicera vår text? 
- Receptiponsform, vad finns det för traditioner idag att ta hänsyn till? Tex att vi ser på 

något i mobilen i grupp, sitter ensamma i kollektivtrafiken, eller sitter ensamma i lugn 
och ro. 

Textens kontext 
- Närmare eller bredare (fattar inte) 
- Politisk kontext, komedikontext, om ett program tar upp skolan → skolkontext. 
- Var och när producerades det här? I vilken kontext? 

Beskrivning av texten 
- Beror på frågeställning 
- Medium, genre, specifik text 
- Innehåll (vad som sägs och händer, vem är med) och form (hur distribueras tv-serien, 

språk, kultur, hur det sägs) 
 



 

Tilltal 
- Hur tilltalar producenten/avsändaren publiken? 
- Stil, tonfall — attityder och föreställningar om den tänkta publiken 

Narrativ/narratologisk analys (typ av analys) 
- Intrig: prolog → stegring → vändpunkt → fall → katastrof 
- Tid och rum:  

- Tid: ordning, varaktighet, frekvens, tempo 
- Rum: miljön, är miljön viktig?, miljöbeskrivningar 

- Berättande & berättarperspektiv 
- Vem är berättaren? Är den med i berättelsen? Eller en utomstående? 
- Jag-form eller inte? Ledande? Eller fri tolkning?  

Presentation - att övertyga 
- Varför tycker du att det är si och så? 
- Illustrera 
- Citera 
- Röd tråd genom hela din presentation 

 

 

 

  



 

Fre 26/1: Kultursociologiska perspektiv: Bourdieu 
Denna föreläsning hålls av Fredrik Schoug, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. 
Föreläsningen behandlar Pierre Bourdieus kultursociologiska teori utifrån ett antal centrala 
begrepp som symbolisk ekonomi, kapital, habitus och fält. Frågor som berörs är bland annat 
vilken roll, smak och smakdistinktioner spelar för att upprätthålla sociala skillnader i 
samhället samt hur olika populärkulturella fenomen kan placeras in på den sociala karta som 
befolkas av grupper med olika stort innehav av ekonomiskt och kulturellt kapital. 
 
Litteratur: 
Broady (1988), s. 59-88 
 
Kulturens roll i sociala maktkonstruktioner 
Sociala processer genererar olika maktstrukturer 
Kopplar makt till vardagliga praktiker 
 

Individ/samhälle (kultur, normer, maktförhållanden) 
Är samhälle ett resultat av individerna eller tvärt om, är individerna ett resultat av ett 
samhälle? 
 
Vi individer bygger upp ett samhälle, men å andra sidan… 
 
Vi föds in i ett redan uppbyggt samhälle (tänk Frankfurtskolan) 
Individen blir en produkt av en social miljö 
Olika samhällen ser olika ut 
 
Men å andra sidan… 
Individen en passiv varelse? 
Hur förklarar man en kulturell förändring? 
Vi kan formulera om vår habitus och kulturella strukturer 
Tex våra föräldrar levde i ett annat samhälle jmf med oss 
 
Individen som traditionsbärare (lutar åt samhälle-tänket) 
Burdieu håller sig också på samhällslinjen, men  
 
Vardagen är ett slagfält 
Tex inom kyrkan strider man om gemensamma värderingar, tex definiera innehåll, och då 
uppstår hierarkierna 
Vi eftersträvar i vardagen att uppnå dominans 
Makt hos B handlar om definiera världen, vad som är rätt och falskt, snarare än pengar 
 
Hierarkin  
(Bild triangel) 

https://people.dsv.su.se/~jpalme/society/pierre.pdf


 

Elitism högst upp,  nykomlingar/lekmän längst ner 
tex vilka metoder som ger bäst resultat = något man kommer överens om i ett fält 
 

Fält 
Vad är ett fält? 
Enligt B perspektiv: Hierarkin uppstår inom grupper 
Borgare (kapitalisterna) vs proletariatet (arbetarklassen) - marxismen - här är kampen mellan 
grupper. Kampen uppstår då kapitalisten inte betalar fullt ut för arbetarklassens arbetsinsats. 
 
Gruppen drivs av egna motiv. 
 
Två sätt, strategier, att påverka/förändra eller inhämta makt inom en grupp 
Konservering (förvaltare) och revolterande 
 

Symboliskt kapital 
Inte bara ekonomiska resurser, tex kultur; heder, respekt 
Vad är kultur: gemensamma värderingar. B defilerar annat: 
Enligt B: Erkända normer, den fina kulturen (elitism; måste ha kunskap och rätta färdigheter 
för att kunna röra sig inom kulturen) 
 

Kulturellt kapital 
Måste vara allmänt erkänd, även av dem som inte rör sig in denna kultur 
Erkänna sitt eget underläge: görs genom att man erkänner finkulturen man inte tillhör 
 

Ekonomiskt kapital 
Pengar och materiella resurser 
Ekonomiska eliten /hierarkin/ och kulturella eliten /hierarkin/ 
Kamp mellan dessa två 
 

Fältspecifika kapitalformer (Schougs eget begrepp) 
Socialt kapital;  

- tex akademins nätverk saknar inflytande i näringslivet och vice versa (två olika fält) 
- Status och prestige 

Symboliskt kapital 
- Ställ frågan: Vad ger status? 

 
 



 

 

Habitus 
Strukturer; ett system av dispositioner (ordning) 
Tex smakfrågor 
Attityden till sport reglerar av vår habitus: Boxning: arbetarsport - ridsport: elitsport 
Habitus: skolas till vissa attityder och preferenser 
Sitter i kroppen; vi föds och skolas in i attityderna och preferenser 
Vi agerar instinktivt därefter 
Klassresenärer - man blir aldrig fri sitt eget arv, trots att man gjort en resa via 
utbildningssystemet 
Habitus kan inte bytas ut (så lätt), svårt att lära sig hemma i en ny habitus, men också svårt 
att bli accepterad 
Centralt begrepp hos B; handlar om smak och smakdistinktioner (vad det betyder i det 
sociala livet) 
B förkastar tanken om att vi fritt väljer smak, istället är det samhället som bestämmer vår 
smak  
B kunde kartlägga vår smak, tex att vi som läser kvällstidningar, tittar på specifika program, 
äter specifik mat osv 
Grupper med stort kapital hyser förkärlek till smaker som kräver mindre förkunskaper 
Olika smaker: 

1. Legitim smak 
2. Konventionell smak 
3. Populära smaken 

Sjunker i hierarkin från 1 till 3, alltså blir vanligare och vanligare i nedre klass: eliten hittar då 
nya smaker. Kulturen bli då allmänt erkänd (värdet sjunker). (Exempel när Metallica slog 
igenom; inte lägre finkultur att gilla trashmetal). 
Kulturen kan också flytta sig från 3 till 1; tex jazzen; från arbetskulturen till elitism. 
I vissa samhällen har inte finkulturen lika stor betydelse; tex USA vs Frankrike. Eller 1500 
(adeln hade lika bonnig smak som bönderna). 
 
Livsstil istället för kultur 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

  



 

Mån 29/1 9-12 Politisk-ekonomiska och kritisk 
teoretiska perspektiv I: Frankfurtskolan 
Den så kallade Frankfurtskolan är en av de mest inflytelserika teoribildningarna inom 
studier av populärkultur. Under denna föreläsning introduceras Frankfurtskolans 
perspektiv på populärkulturens utveckling och i samband med detta också ett antal 
centrala begrepp från Marxistisk teori (exempelvis varufetischism, hegemoni och 
ideologi). Med utgångspunkt i populärkulturella exempel diskuterar vi frågor som rör 
mediernas och populärkulturens ideologiska roll i samhället. Vi avslutar med att ta upp 
en del av den kritik som riktats mot Frankfurtskolan, bland annat när det gäller 
avsaknaden av empiriska bevis och synen på publiken och diskuterar Frankfurtskolans 
relevans idag. 
 
Litteratur: 
Strinati (2007), s. 46-78 
 

Frankfurtskolan, bakgrund 
● 20-30-talet i Frankfurt,  
● många judiska forskare,  
● bygger på Marx’s teorier, dock utifrån en kritisk hållning 
● Söker rättvisa, alltså en kritisk teori - kritisera rådande normer och uppfattningar 
● Skillnad mot objektiv forskning (studerar och analyserar) 
● Theodor Adorno, intressant figur för oss MKVA:are då han studerar kultur 

 
“To write poetry after Auschwitz is barbaric” (Theodor Adorno) 

- Vad menar han med citatet?  
- Att det är forskarens plikt att svara på frågorna hur tex massmordet på judarna kom 

till, alltså att ha en kritisk forskning till samhället 
- Starka totalitära makterna kommer fram under tiden som masskulturen blomstrar, 

varför? 
 

- Massproducerad populärkultur är en destruktiv kraft som skapar passivitet (lydnad) 
och okritiskhet hos människor 

- Genom populärkulturen utövar den moderna kapitalismen makt över människors 
tänkande 

- Genom populärkulturen oskadliggörs tankar på och arbetet för ett annat samhället 
 
Kommentar: Hur vissa grupper utövar makt genom kulturen. Kulturen bidrar till att den 
kapitalistiska marknadsekonomierna inte förändras. Det både sker och inte sker 
revolutionerna i västeuropa (CCCP & väst). 
 



 

- “The culture industries ha the specific function of providing ideological legitimation of 
the existing capitalist societies and of  integrating individuals into its way of life” 
(Kellner, 2013:2) 

Kommentar: den som äger, kontrollerar. Vilka ideologier fram kommer tex i sporten; att 
vinna, vi och dem, falska behov, nationalistiska ideal, ekonomi - vinna för pengarna skulls, 
inte för titeln, handel med spelare och tröjor osv. 
 

Varufetishism 
“Commodity feishism is collective belief that it is natural och inevitable to measure the value 
of useful things with money” (Lash and Urry 2002) 

- Det ekonomiska värdet är det överordnare värdet, Use value (användarvärde) och 
Exchange value (bytesvärdet) 

- Enligt FS; börjar vi dyrka det ekonomiska värdet, inte det egentliga användarvärdet 
- Framgångsrika personer kopplas till något som är positivt och hyllas av massan 
- Genom varufetischism säkrar det kapitalistiska systemet sin egen fortlevnad 
- Varufetischismen innebär att det finns mindre och mindre plats för icke-kommersiell 

kultur 
- “Marknaden” som viktigt social, kulturell och politisk kraft 

Kommentar: vi frågar oss alltså “finns det en vinst” att göra det? Alltså utesluter vi mycket av 
det icke kommersiella 
Varufetischism: Dyrkandet av varumärket 
 
“These lists serve the promotional interests of the book or music industries, work to discipline 
consumption, and funkktion as forms of myth of self-fulfilling prohecy” (Alison Hearn, 
2008:428) 

- Hur kommer listorna till? Vad är det som räknas när man gör dessa listor, och vad 
det är som inte räknas? Man kan hajpa sin egen produkt genom att köpa den själv i 
massor. Listor mäter intensitet i försäljningen, inte under längre tid. Det som säljer 
stadigt under en längre tid kommer tex inte att hamna på någon topp-lista.  

- Alltså: vad är det för värden som premieras inom kulturen idag? Listor disciplinerar 
vår konsumtion - det som säljer mycket ska sälja ännu mer. 

 

Faska behov 
- Vi skapar behov, tex Alla hjärtans dag 
- Vi köper rosor och annat, användarvärdet är lågt, men andrahandsvärdet är högt 

(symbolisk valuta) 
- Secondary use value (Andrahandsvärdet): tex exklusivt vatten - varumärket skapar 

identitet - tex apple produkter vs Chromebook 
 



 

Standardisering 
- Topp20-listan på youtube: samma genre eller liknar varandra 
- Alla på engelska, korta videos, musik 
- Ingen video på listan var gjord innan år 2012 

 
- Eftersom ekonomisk vinst är kulturindustriernas överordnade mål så standardiseras 

och formateras kulturprodukter utifrån vad som varit ekonomiskt framgångsrikt 
tidigare 

- Genrer och format kan ses som exempel på sådan standardisering 
Kommentar: tex Bron, låtar, dokusåpor och liknande görs om i olika länder och anpassas 
efter marknaden. Despasito görs tex på kineska. Games of Thrones -> Vikings, Knightfall 
osv. 
 

- Standardsiering av av kulturprodukter leder till en standardisering av kulturen, det 
sociala och av människor 

- “The power of the culture industryäs ideaology is such that conformity has replaced 
consciusness” Adorno) 

- Genom standardisering upprätthålls den rådande samhällsordningen 
- Inget avvikande/kritisk syn… 

 

Pseudoindividualisering 
- Det är standardiserat, men vi måste göra små ändringar för att säljas som nya 
- Alla kulturprodukter sälj med löften om individualitet, ju mer standardiserade 

produkter blir, desto mer individuella måste de framställas som. 
 

Katarsis 
- Populärkuturen fungerar som katarsis (rening) 
- Fokus på mitt, mina känslor - vi tänker alltså inte på samhället 
- Gör det svårt med samhällsförening 
- Citat från Slavoj 
- Han menar: vi diskuterar stora katastrofer i kulturen, stora ideologier som 

kommunism, kapitalism osv, men inte om samhällsproblemen 
 
Kommentar: vi rejtar redan folk, tex kreditupplysning. Allt vi gör lagras redan. Vi sorterar in 
oss själva redan, kanske utifrån vår utbildning och arbeten? Standardisering av beteende - 
bra eller dåligt, fördelar vs nackdelar? Svårt att göra finkultur och du följer den stora massan. 
Vi blir produkter, behandlar varandra och oss själva som en produkt med ett 
ekonomiskt/symboliskt värde (allt kan översättas till en siffra). Faller man utanför ramen så 
är man ute ur leken. 
 



 

Kritik mot FS: förminskande och nedvärderande syn på kulturen.  
 
Tobias exempel: populärkultur, ett tecken i en film, övergår till att bli en symbol i protester i 
Thailand. Kraften i populärkulturen är en del av vardagen. 

 

  



 

Tis 30/1 9-12 Politisk-ekonomiska och kritisk 
teoretiska perspektiv II: Populärkultur som industri 
Denna föreläsning behandlar vad ett politiskt ekonomiskt perspektiv på medier och 
populärkultur är och hur det kan användas analytiskt. Med grund i Hesmondhalghs bok 
används kulturindustrierna som exempel för att visa på hur en politisk ekonomisk 
analys kan se ut. Vi diskuterar bland annat vad som kan sägas vara utmärkande för 
kulturindustrierna i ekonomiskt hänseende samt vilka politisk-ideologiska konsekvenser 
detta kan tänkas ha för populärkulturens innehåll. Vi problematiserar särskilt 
kulturindustriernas förändring under de senaste decennierna utifrån begrepp som 
konglomerering, horisontell/vertikal integration, kommersialisering och digitalisering. Vi 
avslutar med att titta på en dokumentärfilm och diskuterar utifrån filmen frågor som rör 
kulturindustrierna under 2010-talet. 
 
Litteratur: 
Hesmondhalgh (2013), s. 1–34, 183–413 
Strinati (2007), s. 119–163 
 
Politisk ekonomi handlar om att titta på strukturella, ekonomiska faktorer och mönster inom 
populärkultur och medier, samt hur ideologi är sammanflätad. 
Igår: ekonomin styr och framhäver ideal 
Idag: inte bara ekonomiskt styrning, utan också ideoloisk - tex att olika grupper bör 
representeras inom populärkultur 
 
Centralt tema: vem äger och kontroller medierna och populärkulturen 
Politisk ekonomiska perspektiv är historiskt kontextualiserade (tex monopolet i Sverige) 
 
Vad är kulturindustrierna? 
Företag och organisationer som ägnar sig åt att producera texter, med främst symboliska 
värden, och vars primära mål är att kommunicera med en publik 
Ordet “industrier” har en speciell ton; ekonomiska strukturerna, vilka ideologiska effekter har 
de? 
 
Främsta kulturindustrierna 
Etermedia 
FIlmindustrierna 
Internet/mobilindustrierna (Crowdfunding) 
Musikindustrierna 
Reklam och marknadsföring 
Spelindustrierna 
Kommentar: främsta målet är att kommunicera med sin publik. Kan kläd- eller binindustrin 
passa in? Ja, men de har i grunden en praktiskt funktion. 
 
Grundfråga: Hur påverkar ekonomin vår ideologi 



 

 
First copy cost är höga 
Marginalkostnader är låga 
Alltså: höga produktionskostnader med låga reproduktionskostnader 
Kostnader leder till en strävan att maximera publiken 
Jmf med bil: höga utv-kostn och höga reproduktionskostnader 
Koppling till standardiseringen: påverkar innehållet; bort med svårt, krångligt, kritiskt, nishat 
Riskfyllda satsningar: svårt att förutsäga marknadsreaktioner (människor vet inte vad de vill 
ha) 
Strukturell rasism, men också ekonomi: man använder tex vita kända skådespelare som ska 
spela asiatiska originalkaraktärer, visar tex att man inte tror att en asiatisk skådespelare är 
gångbar marknadsmässigt på sin (vita) publik. “Finns inte många asiatiska skådespelare” 
som kunde spela rollen, brukar man höra som svar, men å andra sidan så finns det ju en 
anledning till det: de får ju inte jobben. 
 
Produkternas värde 

- Riskfyllda satsningar 
- Överproduktion: fler produkter innebär större chans för framgång (0,5% av all musik 

som ges ut står för 25% av försäljningen) 
- Gör det svårt för små aktörer att ta sig in på marknaden, de kan ju bara göra 

en film 
- Kulturprodukter har låg förbrukningsgrad, kan i princip konsumeras hur många 

gånger som helst utan att deras värde minskar 
- Strävan efter artificiell brist, man måste begränsa filmer till en viss region eller 

plattform så att man kan sälja produkten fler gånger 
 
Kunderna 

- Två typer av kunder 
- Publiken 
- Annonsörerna och sponsorerna 

- Kulturindustrierna producerar två typer av varor 
- Kulturprodukten som publiken köper 
- Publiken: annonsörer/sponsorer betalar för att få tillgång till publiken och dess 

uppmärksamhet (produktplacering?) - man gör allt för maximera publiken och 
sedan säljer publiken!  

 
Symbolisk makt 

- Ki skapar och sprider symboliska produkter som påverkar hur ser på och förstår vår 
värld och oss själva 

- Även om publiken är aktiv i kulturkonsumtion sker den samtidigt utifrån ett begränsat 
utbud av symbolisk makt 

Kommentar: konglemering! (Men Netflix bryter mot de outtalade reglerna) 
 
The golden age of television 

- Hur ser framtiden ut för steamin-tv? 
- Netflix vs Amazon vs Disney (+Fox) 



 

Konglemering -> man äger både innehåll och publiceringskanalerna, standardisering. 
Kanske blir populärt att man inte kan styra över innehållet; tex TV. 
Facebook köper Skam; fångar in den unga publiken genom att använda kulturen som vapen. 
Facebook har mest varit en infrastruktur, men nu byter man spår och satsar på innehåll, film, 
tv och lokala nyheter. 
 
Ki’s förändring (efter ca 1980) 

- Ki har blivit samhällsekonomiskt viktigare (pengar) 
- Kommersialisering 

- Public service 
- Publikundersökningar och marknadsföring 
- Ökad konkurrens - ökad kommersialisering 
- .. 

- Kommersialisering och maktkoncentration 
- Kommer mångfalden öka eller minska 
- Svårare att vara kritisk i media 
- Understödjer tillstånd av politisk, ekonomisk och social status que (man 

ifrågasätter inte samhällsproblemen) 
 
Digitalisering 

- Kompression 
- Konvergens 
- Interaktivitet 

 
- Influencers och masskommunikation (tex Trump, Rihanna, kringår media) 
- Går snabbt att nå ut till många 
-  
- Gratisarbete: publiken som en vara, man säljer publiken till annonsörer (Nightingale 

2011:47) 
- Fankulturer; reaction videos, mashups,  

 
Network neutrality 

- Usa, stora vill kontrollera internethastigheten om man surfar till konkurrenterna 
- I sverige: Telia erbjöd fri surf på vissa sociala medier 

 
 
 


