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Inledning

  I dagens samhälle är vi vana vid att TV är en del av vår vardag och ser numera på TV på 

många olika sätt. Vi ser på TV via marksändare, satellit, bredband och har även blivit alltmer 

vana vid ett internationellare utbud av kanaler. Själv har jag alltid varit intresserad av TV och 

jag skrev även en B- uppsats som handlade om framförallt utvecklingen av satellit- TV i 

Sverige. När man ser på TV tänker man kanske inte alltid på hur mycket av det vi ser som har 

tillrättalagts i förväg eller vad televisionens tillkomst egentligen berodde på. Är det även så att 

TV har en manipulerande verkan där syftet är att försöka påverka människors uppfattningar 

och var det i så fall en av anledningarna till televisionens uppkomst från början. Detta är 

intressanta frågor och visst är det ofta så att man i TV kanske just saknar någon representant 

för vissa åsiktskategorier men vad beror det i så fall på och väljer man då helt enkelt bort 

dessa i förväg. Finns det helt enkelt vissa bakomliggande orsaker och problem med TV kan 

man fråga sig. 

  Det finns även de som just haft åsikter och teorier om sådana aspekter av TV. Därför blev 

det intressant att studera sådana teorier men även kunna se om det fanns olika uppfattningar 

om det. Det som gjorde detta intressant för mig var för att det skulle fördjupa mina kunskaper 

om TV ytterligare men ur ett annat perspektiv än de mer tekniska delarna som jag till stor del 

är bekant med sedan tidigare. Jag upptäckte att det fanns två olika kända verk inom området 

av två kända personer nämligen den framförallt inom sociologin kända Pierre Bourdieu och 

Raymond Williams som framförallt var en ledande litteratur och kulturteoretiker. 

  Området om man nu kan kalla för det ”teorier om tv” var inget jag varit i en närmare kontakt 

med förut så därför kändes valet av två kändare verk inom området mer passande. Böckerna 

är dessutom skrivna under olika tidsperioder då Raymond Williams är skriven på 70- talet och 

Pierre Bourdieus är skriven på 90- talet. Detta är intressant eftersom man då kan se om det 

under denna tid skett några markanta skillnader i deras teorier men även för att kunna relatera 

teorierna mot ett annat verk. Studerar man endast ett verk får man bara ett perspektiv av synen 

på TV, därför tror jag att det är viktigt att man inom olika områden försöker få perspektiven 

från olika författare. Detta är även en annan intressant del av ett sådant arbete eftersom 

människor som läser ett verk av en person kanske höjer den till skyarna men missar kanske att 

någon skrivit detsamma tidigare fast på ett litet annorlunda sätt.
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Syfte och frågeställningar

  Denna uppsats har som syfte att undersöka två olika författarverk rörande TV som medium, 

dess utformning och påverkan på kultur. Det verk jag valt att analysera av Pierre Bourdieu är 

Om Televisionen och verket av Raymond Williams är TV: Teknik och kulturell form. Att jag 

valt just dessa verk är för att de är båda skrivna av två välkända personer och jag tycker deras 

böcker verkar intressanta samt speglar två olika personers perspektiv på TV. 

  Tanken är även att jämföra dessa två verk för att se vad de har gemensamt och vilka 

skillnader man kan utläsa av dem. Den för mig mest uppenbara skillnaden mellan verken är 

till stor del hur teorierna framställs. Bourdieus bok bygger till stor del på två föreläsningar 

som gjordes i Fransk TV under 1996 och domineras i större utsträckning av teorier kring det 

journalistiska området än vad Williams bok gör. 

  Williams bok däremot tar upp ett historiskt perspektiv vid utvecklandet av televisionen samt 

teorier och slutsatser kring detta framförs vid sidan om de direkt anknyta teorierna till 

televisionens former och påverkan. Denna skillnad kan även ses som intressant för en 

jämförelse eftersom de haft lite olika utgångspunkter vid skrivandet av böckerna.

  För att man även skall få en närmare uppfattning om vilka Pierre Bourdieu och Raymond 

Williams är har jag även valt att skriva övergripande om dem och deras idéer/teorier i 

allmänhet. Min förhoppning är även att den som läser uppsatsen skall få ett ökat medvetande 

om saker att tänka på när man ser på TV men framförallt reflektera över.

  Frågorna som skall besvaras är av både gemensam karaktär men även individuella 

redogörelser som framförs i respektive verk. Jag analyserar deras teorier och idéer om TV 

inom olika områden som de framför i respektive verk och vilket budskap dessa teorier 

förmedlar. Något som är viktigt att tänka på och vilket varit ett av problemen med analysen är 

ju inte att göra en total redogörelse över alla de aspekter/teorier som tas upp i respektive verk 

utan snarare att försöka få fram centrala delar av teorier som tas upp för att kunna bilda en 

uppfattning om vad de övergripande vill ha sagt om TV. 

  Jag har valt att utarbeta gemensamma frågeställningar vid studiet av verken som går att 

använda på båda. Det skulle annars bli väldigt svårt att jämföra verken om man inte försökte 

få fram vad de för fram för teorier inom olika som jag ser det centrala områden. De 

gemensamma frågeställningarna är frågor som jag kommit fram till varit lämpliga och 

intressanta efter studiet av verken. De gemensamma frågeställningarna har som syfte att 

kunna jämföra verken eftersom det annars skulle bli svårt att jämföra deras teorier om man 

inte hade några gemensamma punkter att utgå ifrån. En allt för övergripande definition av 

teorier vid en jämförelse skulle innebära att arbetet skulle bli svåröverskådligt och riskerat att 
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bli en enda lång uppradning av de teorier som förs fram i respektive verk. Jag har även valt att 

ta upp andra teorier som förs fram i verken som jag tycker är intressanta. Detta är teorier som 

verken har varit svåra att jämföra på men som jag ändå anser är så pass viktiga inslag i 

böckerna så för att man skall få en rättvis bild av böckerna har jag valt att även ta med dessa. 

När man läser i tidigare forskning om TV så är Williams teori om sekvens och flöde något 

många av författarna vill lyfta fram därför har jag även valt att förklara vad Williams menar 

med sekvens och flöde eftersom det är relevant för läsaren att på så vis även känna till denna 

teori. Detta kan annars vid en jämförelse uppfattas som ointressant och att den inte säger så 

mycket för analysen i övrigt men eftersom han är så pass känd för denna teori hade det känts 

fel att inte nämna den överhuvudtaget. Samma sak gäller även för Williams redogörelse av 

socialhistoriken kring TV och definitionen av teknisk determinism som många författare i 

tidigare forskning gärna lyfter fram från hans verk vilken även av denna anledning är 

intressant för läsaren att känna till och därför har jag även valt att ha med detta i uppsatsen. 

Att jag även valt att ta med Williams syn på det amerikanska inflytandet på Eterutvecklingen 

är för att vid genomgången av honom som person nämner jag hans syn på detta och därför 

anser jag det intressant för läsaren att veta hur han resonerade och vad han kom fram till. Att 

jag valt att ha med Bourdieus syn på dramatiseringen i TV beror på att jag tycker att det är en 

intressant teori som Bourdieu här förmedlar gällande informationen som förmedlas via TV 

och som jag även bedömer är intressant för läsaren att känna till. Jag kommer slutligen även 

att jämföra deras teorier inom de gemensamma frågeställningarna och se på vilka olika sätt de 

berör samma problemformuleringar, skillnader samt kommentera vad man kan tyda för 

budskap av deras framställningar. 
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Gemensamma frågeställningar:

Vilken syn på TV- debattens utformning har Williams respektive Bourdieu och på vilket sätt 

är de jämförbara?

Vilken syn på Journalism/Rapportering framställs i Williams respektive Bourdieus verk och 

på vilket sätt är de jämförbara?

Vilken syn på Kommersialism/reklam framställs i Williams respektive Bourdieus verk och på 

vilket sätt är de jämförbara? 

Vilka likheter/skillnader finns det mellan verken och vad vill de förmedla?

Övriga teorier:

Bourdieus teori om Dramatiseringen i TV?

Hur ser Williams på Television och socialhistoria?

Hur definierar Williams det amerikanska inflytandet på eterutvecklingen?

Hur definierar Williams Sekvens och Flödesbegreppet?
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Metod och material

  I mitt arbete har studien handlat om analysen av det två olika verken Om Televisionen av 

Pierre Bourdieu och TV: Teknik och kulturell form av Raymond Williams där jag studerat de 

svenska utgåvorna av dessa två verk. Jag har även läst i sekundärlitteratur om Pierre Bourdieu 

och Raymond Williams för att få en inblick i dem som personer och hur de resonerade i 

allmänhet. Jag har läst om Pierre Bourdieus med sin begreppsvärld och hans sätt att utrycka 

sig för att förstå hans teorier på rätt sätt. Eftersom man även kan skymta ett marxistiskt 

inflytande i skrifterna och vilken de båda författarna på olika sätt kom i kontakt med så har 

jag även studerat marxismens begreppsvärld för att se hur vissa av teorierna kan återspeglas i 

marxismen. 

Raymond Williams, TV: Teknik och kulturell form, 2001

Den svenska översättningen av detta klassiska verk om TV skriven av Raymond Williams 

1974 vilken utgör ett av de verk som studerats i uppsatsen.

Pierre Bourdieu, Om Televisionen, 1998

Den svenska översättningen av Bourdieus verk vilken handlar om TV, i vilken han framförallt 

lyfte fram viktiga områden/aspekter rörande TV. Detta är ett av de verk som studerats i 

uppsatsen. 
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Tidigare forskning

  Avseende tidigare forskning har jag läst i böcker om de båda författarna samt böcker inom 

TV, media, kommunikation och journalism som diskuterar områden som rör televisionen och 

vilka diskuterar Bourdieus och Williams verk. Dock förekommer Williams bok i större 

utsträckning i diskussionen kring TV i min uppfattning än Bourdieus gör vilket även kan bero 

på att Williams bok är äldre men också behandlar TV i ett större perspektiv historiskt än vad 

Bourdieus bok gör och har på så vis en annan position inom området. Jag har även valt att läsa 

artiklar på nätet och i databaser som diskuterar de båda skrifterna men då dessa i de flesta fall 

är i form av recensioner har jag valt att inte ta med dem här. Dock har dessa varit intressanta 

att läsa eftersom man kan jämföra med sin egen uppfattning om litteraturen och hur andra har 

uppfattat den. 

Tidigare forskning om Bourdieu och Williams

Donald Broady, Sociologi och epistemologi, 1991

 Denna bok behandlar Pierre Bourdieus författarskap och har varit till nytta vid studiet av 

Pierre Bourdieus begreppsvärld. Boken tar även upp historik kring Bourdieus liv och de olika 

perioder som hans arbeten kan delas in i under hans karriär.

Fred Inglis, Raymond Williams, 1995

 Inglis bok är en biografi på engelska om Raymond Williams liv och behandlar i stor 

utsträckning hans liv som sådant från hans uppväxt och framåt men även skrivandet av hans 

verk. Undersökningen är en framförallt detaljerad studie av hans liv och tar upp saker som 

inte enbart har med hans karriär och verk att göra. 

Alan O´Connor, Writing, Culture, Politics, 1989

 Connors bok på engelska behandlar framförallt Williams skrivande och tar framförallt upp 

vad respektive verk han skrev tog upp och behandlade för frågor, personer etc. Boken är 

nyttig på så vis för att få en uppfattning om hans skrivande.
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Tidigare forskning om TV

Dan Laughey- Key themes in media theory

 Dan Laughys bok behandlar en mängd olika nyckelpersoner inom medieteori och deras verk.

I denna bok tar han upp både Pierre Bourdieus och Raymond Williams verk.

Diskussionen gällande Bourdieus verk berör främst det journalistiska fältet och går in på hur 

marknadskrafterna påverkar både journalistiken och televisionen. Journalistiken är beroende 

av tittarsiffror, politiken är beroende av televisionen och hur journalism och politik 

tillsammans samarbetar med att skapa en bild av världen. I Williams bok belyser Laughey 

användandet av begreppet teknisk determinism och tar i detta sammanhang upp Williams syn 

på begreppet.

 

John Fiske- Television Culture

 John Fiskes bok behandlar studier av televisionskultur, dess former och olika programtyper.

Fiske tar i det sjätte kapitlet av boken upp Williams TV: teknik och kulturell form och belyser 

framförallt Williams sätt att använda sig av begreppen sekvens och flöde. Fiske behandlar 

framförallt hur Williams i en vistelse i Amerika uppfattade den amerikanska televisionen som 

ett oansvarigt flöde av sekvenser. Fiske tar upp att Williams definition på oansvarigt tyder på 

att Williams menar att det finns en ansvarig person likt författaren till en litterär text men 

Fiske konstaterar att det inte kan finnas någon individuellt ansvarig för flödet. Fiske har även 

tittat på hur Williams i boken analyserar flödessekvenserna i olika detaljerad grad som lång, 

mellan och näranalys. John Fiske tar i diskussionen kring flödet även upp vad andra personer 

har haft för uppfattningar om det.

Brian McNair- Journalism and democracy

 McNair har skrivit en bok som diskuterar journalism och politik. Eftersom Bourdieus bok 

Om Televisionen i stor utsträckning behandlar det journalistiska fältet ingår därför hans bok i 

diskussionen. McNair diskuterar Bourdieus bok under formatet för Tv 

diskussionsprogrammen i brittisk television. Brian noterar att Bourdieu utgått från franska 

förhållanden gällande TV- debatten vilka skiljer sig från debatten i vissa av den brittiska 

televisionens debattprogram men att Bourdieus teori om debatten är överförbar på den 

brittiska televisionen. McNair noterar även att Bourdieu tycker att debatten saknar 

demokratiskt berättigande.
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John Corner- Critical ideas in Television Studies

  John Cornérs bok belyser kritiska teorier och idéer om Televisionen. Boken behandlar en 

mängd författare inom området och nämner Williams bok i flera avseenden. Corner beskriver 

övergripande vad Williams bok tar upp för frågor och behandlar Williams definition av 

begreppet teknisk determinism. Han ägnar även ett helt kapitel till att beskriva och analysera 

Williams begrepp flöde. Corner skriver om Williams begrepp sekvens och flöde i en 

detaljerad studie vilken speglar som jag ser det vad Williams tar upp i boken. Därefter går han 

in på debatten kring begreppet flöde vilken belyser hur andra författare inom media har tyckt 

om begreppet. 

Nick Stevens- Understanding media cultures

  Stevens bok som behandlar mediestudier och tar upp kända författare inom området. Stevens 

tar i denna bok upp Williams i flera avseenden och resonerar kring några av hans mest kända 

verk så som Culture and Society, The Long Revolution och TV: teknik och kulturell form. 

Stevens belyser även hur marxismen har speglats i mediestudier. Det Stevens lyfter fram ur 

TV: teknik och kulturell form är framförallt Williams syn på determinism.  

Rodney Benson, Erik Neveu- Bourdieu and the journalistic field

  Denna bok som i högsta grad har anammat Bourdieus bok Om Televisionen och hans teori 

om det journalistiska fältet. I början av boken ges en kort beskrivning av Bourdieus begrepp 

så som fält men syftet med boken är att göra en närmare granskning av det journalistiska fältet 

som Bourdieu talar om i boken. De har på så vis haft som syfte att pröva en del av de teorier 

och begrepp som Bourdieu använder sig av i boken på verkligheten vilket är en intressant 

belysning för den som läst boken Om Televisionen. 
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Pierre Bourdieu
1930- 2002

  Pierre Bourdieu föddes den 1 augusti 1930 i byn Denguin i Bearn vid foten av Pyrenéerna.

Bourdieu kom att gå en lång men inte rak väg innan han blev samtidens mest bemärkta 

franska sociolog. Bourdieu studerade filosofi vilket aktades högt i Frankrike vid skolan Ecole 

normale superieure mellan 1951-1954.1 Under tiden Bourdieu var elev vid Ecole präglades 

studerandemiljön av kommunism och politiska ställningstaganden snarare än marxismen som 

vetenskapligt program. De som läste vid Ecole under denna tid hade två olika riktningar att 

inrätta sig inom nämligen marxism och fenomenologi. Det fanns även de som under 50 och 

60- talet ville kombinera dessa båda riktningar. De yngre kan inte gått helt oberörda från detta 

projekt utan många av dem skulle på olika sätt ägna sina liv åt att utmana både marxismen 

och fenomenologins ramar.2 

  Efter studierna började Bourdieu arbeta som filosofilärare men detta kom att bli mycket kort 

då han 1955 blev inkallad till den franska armen och skickades till Algeriet under det 

Algeriska frihetskriget. Efter att tjänstgöringen var färdig stannade Bourdieu kvar i Algeriet.3 

Där gav han sig i kast med att utföra empiriska samhällsvetenskapliga undersökningar. Han 

utförde studier av Algeriets befolkning, deras livsstil och livsvillkor mm.4 Bourdieu kom 

senare även att göra undersökningar i Frankrike i början av 60- talet men hävdade själv att 

han inte kom underfund med att han var antropolog och sociolog förrän 1964- 1965 istället 

för filosof som han annars sett sig som. 

  Senare hälften av 60- talet var en tid då Bourdieu kom att finslipa sina begrepp och 

metoder.5Bourdieus författarskap kan vanligtvis delas in i tre olika perioder. Hans första 

period från 1958- 1966 har en empirisk karaktär och består av etnologiska texter (1958- 1965) 

vilka belyser traditionella bondesamhällen i Algeriet och Bearn och dess möte med det 

kapitalistiska samhället. De utbildningssociologiska texterna (1964- 1966) vilka redovisade de 

första undersökningarna av det franska utbildningssystemet. Kultursociologiska texter (1964- 

1966) vilka i första hand var undersökningar av olika gruppers användande av museer och hur 

de förhåller sig till fotograferingens praktiker. Bourdieus andra period som var mellan ca 

1966- 1974 domineras av Bourdieus både syntetiska och teoretiska arbeten. Under denna 

period formade Bourdieu sina begrepp och terminologi som kapital, habitus och fält. Under 
1 Donald Broady, Sociologi och epistemologi, Stockholm 1991, s.108ff
2 Donald Broady, 1991, s.36ff
3 Jeremy F.Lane, Pierre Bourdieu: A critical introduction, London 2000, s.9
4 Donald Broady, 1991, s.108ff
5 Donald Broady, 1991, s.110ff
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denna tid formulerade han även teoretiska överväganden om den sociala och kulturella 

reproduktionen. Bourdieus tredje period kännetecknas av förening av både teoretiskt och 

empiriskt arbete och har sin början från 1975. Samma år grundade han tidsskriften Actes de la 

recherche en sciences sociales och en omfattande produktion av empiriska och teoretiska 

studier tog sin början. Här gjordes analyser av livsstilar, smak, sociala fält, det sociala rummet 

och mycket mer. Bourdieus teoretiska redskap och forskningstekniker var nu så utvecklade att 

de kunde användas vid empiriska studier inom vitt skilda områden och även utan Bourdieus 

delaktighet.6 Det går även att tillfoga en fjärde period i Bourdieus karriär och då syftar man 

till perioden under 90- talet. Ett av de senare arbeten Bourdieu genomförde behandlade 

genom intervju och enkätundersökningar fattigdom och utslagning i det franska samhället. 

Här försökte han belysa en tillvaro av bostadsbrist men även arbetslöshet och hur 

hopplösheten kunde te sig påfallande. Denna undersökning fick utstå kritik för hur projektet 

genomförts och Bourdieu var själv inte nöjd med mottagandet av arbetet7. 

  Ett av de verken som utkom och under de sista åren av hans liv vilken även blev omtalad är 

för den aktuella uppsatsen boken Om Televisionen.8 När Bourdieu höll de båda föredragen 

som Om Televisionen är baserade på hade han uppfattningen att televisionen var ett hot mot 

all form av kulturproduktion men även demokratin och det politiska livet.9 Bourdieu ansåg på 

så vis att det att det var viktigt vid tidpunkten att lyfta fram vissa viktiga frågor om TV. Det 

unika för föreläsningarna var att de sändes i TV men under omständigheten att han inte var 

ålagd någon tidsbegränsning och det var heller inte klargjort i förväg vad han skulle prata om 

utan han hade möjligheten att byta ämne själv.10 

  Boken har pga. att den är baserad på föreläsningar inte särskilt många kapitel utan är 

begränsad till två och därefter tillhörande bilagor. Kapitlen är dock indelade i olika 

underrubriker beroende på vad han under dessa diskuterar. Jag kommer här följaktligen att i 

det stora hela presentera dessa underrubriker och vad han där diskuterar för frågor. I bokens 

första kapitel ”skådeplatsen och dess kulisser” belyser han under rubriceringen ”Dölja genom 

att visa” hur journalisten arbetar och kan skapa en bild hos tittaren av exempelvis en förort 

genom att endast visa kravaller och inget annat av det som händer i förorten. I 

”Informationens rundgång” diskuterar Bourdieu hur jakten på nyhetsrubriker tenderar att 

överlag bli densamma bolagen emellan och vilka mekanismer detta beror på. Under rubriken 

”Verkligt falska och falskt verkliga debatter” belyser Bourdieu problematiken gällande 
6 Donald Broady, 1991, s.159ff
7 Per Månsson, Moderna samhällsteorier, Finland, 2003, s.377
8 Per Månsson, 2003, s.404
9 Pierre Bourdieu, Om Televisionen, Stockholm 1998, s. 19
10 Pierre Bourdieu, 1998, s. 25
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televisionsdebatten och ifrågasätter dess äkthet men även hur den är demokratiskt 

berättigande. Det andra kapitlet ”Den osynliga strukturen och dess effekter” lägger istället 

mer fokus på de ekonomiska krafterna och hur de påverkar journalistiken och jakten på 

tittarsiffror. Under rubriken ”En banaliserande kraft” diskuterar Bourdieu bla riskerna med att 

televisionen nås av så många människor och riskerna med att den blir homogeniserad vilket 

även kan få politiska följder. Det är viktigare att locka tittare än att stöta bort vilket leder till 

att man anpassar televisionen till tittarna för att den skall passa så många som möjligt.

  I ”Kollaborationen” diskuterar Bourdieu problematiken med att den som inom sitt 

intresseområde vill nå framgång och storproduktion tvingas att kollaborera som han utrycker 

det med journalistik och television. Under rubriken ”Inträdesbiljetten och plikten att träda ut” 

diskuterar Bourdieu problemen med att televisionen kan som han utrycker höja eller sänka 

inträdesbiljetten för att få synas i TV inom olika områden eller fält. De slutliga bilagorna 

behandlar det journalistiska fältets egenskaper och Bourdieu belyser även hur de olympiska 

spelen framställs i TV.

  Jag kommer på följande sida att göra en kort redogörelse av Bourdieus olika nyckelbegrepp 

innan jag kommer att göra en utförligare redovisning av några av Bourdieus viktiga teorier för 

att den som inte är så insatt i honom skall förstå hans resonemang. Därefter diskuterar jag på 

vilket sätt man kan märka att Bourdieu i sina teorier var influerad av marxism.
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Kapital

  Bourdieus användande av kapital är i ungefärlig form tillgångar, värden och resurser.  

Symboliskt kapital är ett mycket allmänt begrepp och som i förenklad form är det som 

erkännes. Personer eller institutioner, titlar, konstverk, vetenskapliga arbeten mm åtnjuter 

aktning, tilltro, prestige och på så vis erkännande. Detta erkännande är inte individuellt 

betonat utan vilar snarare på gruppers sociala föreställningar om vad som är värdefullt och 

erkännes. När Bourdieu diskuterar kulturellt kapital syftar det till examen vid ansedda 

läroanstalter, förtrogenhet med klassisk musik eller litteratur mm. Utbildningskapital är goda 

betyg medans vetenskapligt kapital är anseende inom forskarsamhället. Det sociala kapitalet 

syftar till förbindelser så som släktrelationer och personkontakter mm.11 

Habitus

  Med habitus syftar Bourdieu till system av dispositioner vilka påverkar människors sätt att 

handla, orientera och tänka i den sociala världen. Människors habitus har formats genom 

deras ditintills levda liv vilka styr deras föreställningar, praktiker och som bidrar till att den 

sociala världen återskapas och som även ibland förändras i bristande överensstämmelse 

mellan människors habitus och den sociala världen.12   

Fält

  I Bourdieus mening är ett socialt fält en avgränsad grupp människor eller institutioner som 

strider om något för dem gemensamt. Exempelvis består det litterära området av författare, 

redaktörer, förläggare, kritiker, akademier mm. Det dessa har gemensamt och som även för 

dem står på spel är definitionen av god litteratur. Det som karaktäriserar ett socialt fält är 

specialiserade agenter och institutioner som har en specifik form av symboliskt kapital som 

ligger till grund inom fältet. Det gäller specifika investeringar, specifika insatser och specifika 

vinster.13 

  
11 Donald Broady, 1991, s. 169
12 Donald Broady, 1991, s. 225
13 Donald Broady, 1991, s. 266
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Många sekundärtolkare av Bourdieu har dock blivit uppretade vid läsning av hans arbeten 

eftersom begreppen inte har någon entydig definition. Begreppen upprepas och omvandlas i 

bok efter bok. Tolkningen har varit att Bourdieus bakomliggande syfte är att förstärka och 

ytterligare få fram mångtydigheten av begreppen och den verklighet som de är tänkta att 

beskriva.14 Bourdieu gjorde studier i vilka han använde sig även av andra begrepp så som 

exempelvis klassreproduktion, smak och mode. Jag kommer följaktligen att redogöra för 

några av hans viktigaste och kändaste teorier men det finns naturligtvis många fler intressanta 

teorier fast jag tycker inte det finns behov av att redovisa ytterligare av dessa här.

Klassreproduktionen

  Bourdieu försökte bevisa genom studier att det kapitalistiska samhället var ett klassamhälle 

som även reproducerar sig. Bourdieu tyckte att de analyser man brukar göra av klassamhället 

utgick från en teori som var felaktig där objektiva ekonomiska förhållanden låg i grunden för 

de sociala relationer som kan finnas i ett klassamhälle. Enligt denna definition är 

klassamhället statiskt och dess framtid oundvikligt om inga förändringar i 

produktionsförhållanden sker. Som sociolog är det viktigt att ifrågasätta en sådan slutsats och 

undra över varför människor inordnar sig och handlar så att eliten kan behålla sin ställning.    

  Men saken är den att eliten utgör historiskt inte samma människor och eliten står egentligen 

för något annat. Eliten är snarast ett socialt fält där maktmöjligheter är tillskrivna och 

förvärvade vilka utövas av de personer som fått sin ställning som elit. Bourdieu visade i ett 

flertal studier att de mekanismer som bidrar till underkastelse av eliten och reproduktionen av 

dess maktställning är utbildningssystemet. Utbildningssystemet har medfört förändringar i 

klassamhällets struktur och ett reproduktionsmönster av överordnad och underordnad har 

etablerat sig. I ett utbildningsorienterat samhälle möter den som har höga ambitioner men 

kommer från enklare förhållanden svårigheter. Eftersom man har sitt klassmässiga och sociala 

ursprung innebär det att innehållet i utbildningen kan upplevas som abstrakt. 

  För att utbildningen skall bli den sociala framgång många vill nå krävs ett 

anpassningsarbete. Upptäcker de inte symbolvärdena och kan göra dem till en del av sig 

räcker inte strävan eller pengar för att nå högre positioner. Vill man förändra sin klassposition 

krävs att man tar till sig de sociala mönster, språk och beteende utbildningens klassposition 

innebär.

14 Per Månsson, 2003, s.376
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  Reproduktionsbegreppet innebär genom relationen lärare- elev att överföra och ta till sig det 

symboliska kapital som att nå en högre social position innebär. Kunskapen man förvärvat 

måste omformas och användas i dialog med makten från vilken symbolvärdena härstammar. 

Det finns en föreställning om att skolan och utbildning är en lika möjlighet för alla oavsett 

den sociala bakgrunden men genom detta synsätt ser man inte att det genom utbildningen sker 

en överförelse av samhällets dominerande system och normer. Det som kom fram av denna 

undersökning var att utbildningssystemet framförallt gynnar den övre medelklassens barn.15

Smak

  Bourdieu gjorde även studier av smak som ett utryck för social tillhörighet, livsstil och 

avgränsning. Vardagens val är inga tillfälligheter utan utrycker en position i en kollektiv 

livsstil. Genom att undersöka människors smak för eller emot ett visst mode, uteliv, boende 

kan en social position definieras. Genom att studera individers hastiga smakförändringar när 

de förflyttar sig mellan olika positioner i samhället kan man avläsa kollektiva smaker och 

Bourdieu använder sig av begreppet ”rum” som ett sätt för att illustrera denna rörlighet.   

  Rummet beskriver hur smaken ger utryck för vilka tillgångar man har socialt, kulturellt, 

ekonomiskt men även symboliskt kapital. I en undersökning av Bourdieu framkom ett 

samband att beroende på var olika sociala skikt i Paris bodde var teatrar, gallerier och 

tidningar belägna. Placeringen berodde på tillgängligheten för de skikt som hade smak för 

dem. Genom Bourdieus ide kan man genom smak och olika livsstilars rum mellan olika 

sociala skikt skapa en teori om distinktion. Distinktionen innebär den skillnad i smaker som 

kan utläsas av relationen mellan klasser och maktstrukturer.16

15 Per Månsson, 2003, s.384ff
16 Per Månsson, 2003, s.397ff
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Det marxistiska inflytandet

  Att Pierre Bourdieu var influerad av marxismen tycker jag man framförallt kan se på hans 

teorier och begrepp. Bourdieu använde typiska marxistiska begrepp när han formade flertalet 

av sina teorier. Om man ser till begreppet kapital som ingår i teorin om kapital, habitus, fält är 

detta ett typiskt marxistiskt begrepp som innebär tillgångar i olika form men som även kan 

vara ett symboliskt eller socialt tillstånd.17 Om man istället ser till teorin om klassreproduktion 

är både klass och reproduktion marxistiska utryck och begrepp. Klass är inom marxismen en 

grupp som bestäms av dess förhållande till produktionsmedlen. När produktionsmedlen i ett 

samhälle är privat ägt finns det två typer av människor nämligen den icke- ägande klassen och 

den ägande klassen. Konflikten som finns i grunden i detta samhälle står mellan dessa båda 

grupper.18 Begreppet reproduktion inom marxismen är inte intressant på det biologiska sätt en 

art reproducerar sig själv utan är snarare mer intressant i hur den sociala organisationen kring 

reproduktionen ter sig. I människans historia har det funnits olika reproduktionsförhållanden 

som exempelvis monogam och polygam. Det har således genom historien funnits olika 

samhällen där det funnits stora skillnader i synen på reproduktion men det har även tillkommit 

nya former.19 Min slutsats är att han även vid skrivandet av boken Om Televisionen 

fortfarande var influerad av marxismen om än kanske inte lika fullt märkbart som i hans 

tidigare teorier men här får man också komma ihåg att tiden mellan när han formade dessa 

tidigare teorier och när han höll de båda föredragen som Om Televisionen baseras på spänner 

över tidsperioden ca 20-30 år. De marxistiska influenserna är i dessa tidigare teorier så som 

exempelvis klassreproduktionen för den insatta i marxism uppenbara.   Även om influenserna 

i boken Om Televisionen inte är som jag ser det lika uppenbara använder sig Bourdieu av 

marxistiska begrepp och närliggande sådana. Exempelvis använder han sig av begrepp som 

symboliskt våld, symboliskt förtryck vilket rent språkligt är väldigt likt det marxistiska 

begreppet symboliskt kapital. Inom marxismen betyder symboliskt kapital icke- ekonomiska 

tillgångar som ger ökade tillgångar utan att man måste arbeta för det. I Arvidssons 

uppslagsbok Den lilla marxisten omnämner han även Bourdieus definition av begreppet 

symboliskt kapital vilket i Bourdieus synsätt även kan vara kulturellt och socialt kapital.

  Konkurrens är ett annat begrepp som Bourdieu använder sig av vilket är relaterat till 

marxismen. Inom marxismen innebär konkurrens att man konkurrerar på flera olika områden 

17 Stefan Arvidsson, Den lilla marxisten- En sorts ordbok, Stockholm 2005, s.62ff
18 Stefan Arvidsson, 2005, s.68
19 Stefan Arvidsson, 2005, s.146
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mellan säljare, mellan köparna, mellan säljare och köpare. Desto längre kapitalismen 

existerar, ju hårdare blir konkurrensen på alla dessa områden.20     

  Monopolkapitalism är inget Bourdieu nämner i Om Televisionen men han för snarlikt 

resonemang när han kritiserar att man i det kapitalistiska samhället anser att den fria 

marknaden leder till ett varierat utbud medan monopol är likriktande. När man inom 

marxismen talar om Monopolkapitalism syftar man till ett tillstånd i det kapitalistiska 

samhället där konkurrensen mellan marknadens olika försäljare spelat ut sin roll och har fått 

en mindre betydelse.21 Bourdieu menar att när konkurrensmekanismerna mellan olika bolag är 

desamma i form av beroende av tittarsiffror, reklam leder detta till en monopolsituation 

gällande informationen och det blir ingen större skillnad mellan rubrikerna hos de olika 

bolagen. 

20 Stefan Arvidsson, 2005, s. 79
21 Stefan Arvidsson, 2005, s. 110
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Raymond Williams
1921- 1988

  Raymond Williams föddes den 31 augusti i närheten av Crucorney i Wales 1921. Williams 

hade sina rötter i arbetarklassen och hans far var jobbade vid järnvägar. Williams kom att 

kämpa för att vara lojal mot klass, familj och politiska ställningstaganden under sin karriär.22 

I den novell han senare skrev Border Country centrerades mycket av handlingen kring hans 

far.23 Williams kom att på ett tidigt stadium intressera sig för politik och engagerade sig i 

organisationen Nationernas Förbund där han även kom att bli vald till en av de ledande talarna 

under en debatt anordnad av Nationernas Förbund 1937. Williams fick tillsammans med en 

kamrat även tillåtelse att åka till Genève för att på plats uppleva hur det gick till när 

Nationernas Förbund sammanträdde. På resan hem från Genève stannade gruppen till några 

dagar i Paris. I Paris köpte Raymond boken det kommunistiska manifestet av Karl Marx 

vilken han då läste för första gången.24 Williams blev senare antagen vid Trinity College i 

Cambridge och skulle här komma att tillbringa tid på den socialistiska klubben.25 Den 

socialistiska klubben var kontrollerad av det kommunistiska partiet och den starkt radikale 

studenten Williams gick med i december 1939. Williams engagerade sig även för 

studenttidningen och skrev upprepat artiklar för tidningen. Under sitt andra år som student 

kom han även att skriva för kommunistpartiet.26 Kriget var under denna tid ett faktum och 

Williams kom att gå med i armen och tjänstgöra vid en anti- tank enhet under kriget.27 

  Efter kriget återvände han dock som student till Cambridge i 1945.28 Williams kom senare i 

sin karriär ägna sig åt att skriva boken Culture and society och utryckte sig även om 

begreppet kultur vid ett tillfälle att han önskar att han aldrig hört talas om ordet. Han ogillade 

användandet av kultur på det sätt att det fanns de som ansåg sig vara kultiverade mot dem som 

inte var det.29 Boken kom ut 1958 och var baserad på studier av en mängd författare där även 

kontraster mellan vissa av dessa gjordes. Williams skriver i Culture and society om 

individuella författare i dess relation till historiska kollektiva former.30 Exempelvis görs i 

22 Fred Inglis, Raymond Williams, London 1995, s.18ff
23 Fred Inglis, 1995, s.23
24 Fred Inglis, 1995, s.60ff
25 Fred Inglis, 1995, s.74
26 Alan O´Connor, Writing, Culture, Politics, Cornwall 1989, s.7 
27 Fred Inglis, 1995, s.91
28 Fred Inglis, 1995, s.103
29 Fred Inglis, 1995, s.143
30 Alan O´Connor, 1989, s.56
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början av boken en kontrast mellan två personer, Burke och Cobbett.31 Det finns stora 

skillnader mellan Burke och Cobbett rent politiskt men det de har gemensamt är att kultur inte 

kan förstås genom idéer eller mekaniska uppfinningar utan snarast genom ett skapat 

strukturellt sätt att leva. Kultur är genom detta synsätt en process. Williams belyser även i 

boken ytterligare en mängd författare så som exempelvis Mill, Carlyle, Lawrence och mycket 

av innehållet i boken handlar om synen på industrialiseringen. 32 Ett av argumenten som 

Williams i boken framför är att arbetarklasen har inte sedan den industriella revolutionen 

producerat någon kultur mer än i begränsad omfattning. Kulturen som producerats är 

kollektiva demokratiska institutioner om det så handlar om fackföreningar, organisationer 

eller politiska partier.33 Culture and Society har haft stor betydelse för kulturella studier och 

Williams behandlar både sina föregångares syn på kultur men analyserar även själv relationen 

mellan kultur och samhälle. Frågor som Williams väckte var vilka krafter som formar eller 

skapar en särskild kultur. Hur besattheten av makt och ekonomi påverkat socialt och 

symboliskt attityden till och användandet av kultur.34 

  Ett annat verk som haft oerhörda influenser är boken The Long revolution (1961). Ett av 

hans teoretiska argument i boken är en dekonstruering av olika koncept där ideologin har 

tilldelats den centrala rollen. Dessa koncept utgör huvuddelen av kapitlen och består av 

kreativitet, kultur, samhälle och individ. Han utmanar begreppen historiskt och menar att 

istället för att utgå från deras absolutitet måste de undersökas i relationer.35 I The Long 

Revolution förklarar Williams att det finns tre generella definitioner på kultur.36 För det första 

finns det definitionen där kulturen är ett tillstånd eller en process av absoluta eller 

allmängiltiga värden. Den kulturella analysen genom denna definition kan här upptäcka och 

beskriva i både liv och arbete de värden som har en tidlös ordning eller som har anknytning 

till det allmängiltiga mänskliga tillståndet. Den andra definitionen av kultur består i den 

dokumenterade texten eller utövade praktiker av kultur. Kultur i denna mening är produkter 

av mänskligt intellektuella och fantasifulla arbeten i vilka människans tankar och erfarenheter 

kan tydas. Analys av kultur i denna form är kritiskt lagd. Tankar, erfarenheter och detaljer i 

språk ses utifrån vilka former och konventioner som dessa är skapade som sedan beskrivs och 

utvärderas.  För det tredje finns den sociala formen av kultur där kulturen kan beskrivas som 

ett särskilt sätt att leva som utrycker mening och värden som inte bara består i konst, lära utan 

31 Alan O´Connor, 1989, s.55
32 Alan O´Connor, 1989, s.61
33 Alan O´Connor, 1989, s.64ff
34 Roberta E. Pearson, Philip Simpson, Critical dictionary of film and television theory, New York 2001 ,s.115
35 Alan O´Connor, 1989, s.103
36 John Storey, An introductory guide to cultural theory and popular culture, Georgia 1993, s.50ff
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även i institutioner och allmänt beteende. Analys av kultur i denna form är ett förtydligande 

av mening och betydelse uttryckta i ett särskilt sätt att leva eller en särskild kultur. En sådan 

analys består i historisk kritik där intelligenta och fantasifulla arbeten relateras till traditioner 

och samhälle. Denna analys inkluderar även sådana moment i sättet att leva som i andra 

sammanhang inte skulle ses som kultur. Hur organiserar man produktion, familjeförhållanden, 

strukturer av institutioner som både utrycker och styr sociala relationer och som även 

karaktäriserar hur man i samhället kommunicerar.37  Williams kom även att intressera sig för 

förhållandet mellan kultur och kommunikation. Han skrev boken Communications (1962) 

som var en bok vilken behandlade kommunikation och som i första hand handlade om 

boktryckarkonstens kulturella institutioner.38 Ett av argumenten Williams här förde fram var 

att medlen för produktionen av tidningar, tv, radio, film borde ägas och kontrolleras av 

kulturarbetarna själva. Detta skulle dock vara en omöjlighet med tanke på alla de 

investeringar som involveras men att produktionsmedlen borde skyddas från politisk kontroll 

och istället läggas över på kulturella producenter.39 Williams skulle även komma att varje 

vecka skriva en kolumn i tidningen The Listener mellan 1968 och 1972 gällande TV. 

Kolumnen var ofta som en slags dagbok som även inkluderade Williams liv som sådant. 

Redan i dessa kolumner behandlade Williams olika former av TV men även flöden. Williams 

var exempelvis kritisk mot att man skildrade upplevelsen från olika platser genom särskilt 

utvalda personers perspektiv.40 

  Rent politiskt skulle Raymond vara trogen vänstern och stödde även aktivt under 60- talet 

FNL.41 FNL är förkortning för franska Front National de Libération som på svenska betyder 

Sydvietnams nationella befrielsefront. FNL bildades 1960 med syftet att kämpa mot den 

sydvietnamesiska regimen. FNL var en gerillarörelse som tillsammans med den 

Nordvietnamesiska armen kämpade mot de amerikanska styrkorna som skickades till Vietnam 

under Vietnamkriget.42 Williams kom även att reagera mot det brittiska Labour- partiets 

politik som framförallt berodde på accepterandet av NATO och den amerikanska alliansen 

som innebar tystnad angående Vietnamkriget. Detta handlade även om hela den amerikanska 

ekonomin och politiska relationer. Möte hölls 1966 som bildade en arbetsgrupp vilken gjorde 

egna analyser och hade politiska ståndpunkter i opposition till Labour- partiet. Detta 

publicerades 1967 som New Left May Day Manifesto och var ett försök att skapa en koalition 

37 John Storey, Cultural theory and popular culture, Hemel Hempstead, 1994, s. 56
38 Raymond Williams, TV: Teknik och kulturell form, Lund 2001 s. 7
39 Alan O´Connor, 1989, s.125
40 Alan O´Connor, 1989, s.120ff
41 Alan O´Connor, 1989, s. 19
42 http://www.ne.se/fnl
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mellan olika vänstergrupper. Här spelade Williams en central roll och koalitionen inkluderade 

människor från kommunistpartiet, vänsterkatoliker samt vänsterinriktade skribenter och 

lärare. En av huvudfrågorna för Manifesto var den nya formen av kapitalism som var på väg 

att bildas där den internationella marknaden spelade en avgörande roll. Detta berodde på 

framförallt det amerikanska politiska och ekonomiska inflytandet. Den viktigaste frågan för 

grupperingen var om man accepterade eller försökte motverka denna utveckling. Men när det 

var val 1970 skulle man inom gruppen bli oeniga ifall man ändå skulle stödja Labour- partiet 

eller vara i opposition till det vilket även kom att leda till att koalitionen föll isär. 

  Williams argumenterade för opposition men det fanns vänsteranhängare som ansåg att man 

var tvungen att stöda Labour- partiet trots dess position. De valde att frångå koalitionen och 

den föll istället isär. I 1970 förklarade en trött Williams hur svårt det var att etablera en enad 

vänster som åtminstone skulle överleva 70- talet. Problemet var utvecklandet av den nya 

typen av kapitalism och Williams hoppades att unga människor inte skulle acceptera denna 

utveckling som ett faktum. Williams såg sig heller inte som ung i den meningen längre men 

menade att det är de yngre generationerna som man fick sätta sitt hopp till. Williams kom 

istället att under det nästkommande decenniet (70- talet) att skriva några av sina främsta 

verk43. 

  Min slutsats mot denna politiska bakgrund är att Williams var en trogen vänsteranhängare 

större delen av sitt liv och att marxismen låg honom nära till hands. Hans uppfattningar rent 

politiskt och om det ökande amerikanska ekonomiska inflytandet påverkade säkerligen även 

hans uppfattningar i vissa avseenden hans författarskap. Om man just tar för den aktuella 

uppsatsen boken TV: Teknik och kulturell form framställer han USA som i stort ansvarig för 

hur televisionen kommersiellt utvecklats i väst vilket i boken framställs som en av USA 

medveten taktik. När man ser till Williams politiska bakgrund där han genom delaktigheten i 

koalitionsgruppen Manifesto som uttryckligen var emot utvecklandet av den nya typen av 

kapitalism och ekonomi vilken de ansåg USA i stort var ansvarig för kan man se att Williams 

hade uppfattningen att USA´s kapitalistiska modell försökte påverka omvärlden. Williams var 

kritisk till USA som land och stödde även FNL´s kamp mot USA i Vietnamkriget vilket ju 

också säger en del om hans ståndpunktstaganden gentemot USA. Att Williams var fortsatt 

under sin karriär influerad av marxismen och hade den fortfarande som något av en 

utgångspunkt under tiden när han skrev TV: Teknik och kulturell form kan man framförallt se 

på att han använder vissa marxistiska utryck. Exempelvis använder han sig av begreppet 

alienation som är ett marxistiskt utryck för ett typiskt kapitalistiskt sinnestillstånd där 

43 Alan O´Connor, 1989, s.19ff
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människan känner sig förfrämligad för den värld de lever i, umgänge med andra människor 

och de varor de tillverkar. Det privata ägandet och vinsthungern samt arbetsdelningen är 

några faktorer som skapar alienation från arbetet som utförs och de produkter som skapas. En 

annan vinkling av begreppet alienation inom marxismen är att människan skapat ett förnuft 

för att kunna behärska världen som gör att världen uppfattas som resurser vilka i sin tur kan 

göras om till rikedomar. När detta förnuft istället riktas mot människan blir hon alienerad och 

uppfattas som produktiv eller improduktiv, tillgång eller belastning. Istället för kärleksfulla, 

kreativa och självständiga människor reduceras de istället till ett bytesvärde.44 Om man även 

ser till hans syn på utvecklingen av televisionen finns här synpunkter som sammanfaller med 

marxismens historiematerialism där produktivkrafterna samt dess relation till 

produktionsförhållanden påverkar historiens utveckling. Teorin innebär att man måste ha 

insyn i ett samhälles produktionssätt för att kunna förstå dess ideologi eller kultur.45 Vid 

tidpunkten för skrivandet av boken TV: Teknik och kulturell form ansåg Williams att den i 

tiden förekommande debatten kring förhållandet mellan sociala institutioner, teknik och kultur 

var televisionen ett bra exempel på ett element som rörde alla dessa områden och som även 

fungerade som en interaktionspunkt mellan dem. Williams hade även haft som avsikt att göra 

denna analys sedan han tidigare skrev böckerna The Long Revolution och Communications.46 

Williams bok TV: Teknik och kulturell form har upplägget att i dess första kapitel ”Tekniken 

och samhället” behandlar han teknikens förhållande till samhället och samhällsutvecklingen. I 

detta kapitel utvecklar Williams på vilket sätt teknik som kommer fram så som televisionen 

inte bara beror på tekniken i sig utan även på de sociala faktorerna. Williams analyserar 

därefter i bokens andra kapitel ”Teknikens institutioner” vilka krafter/orsaker som framförallt 

påverkat televisionens tillkomst. Här belyser Williams även vilka ekonomiska krafter som 

påverkat utvecklingen av televisionen i västvärlden. I bokens tredje kapitel ”Televisionens 

former” analyserar Williams olika programformer av TV så som exempelvis nyheter, 

debatter, drama men även för vid tidpunkten nya programformer av TV så som exempelvis 

dramadokumentärer. I det fjärde kapitlet ”Programläggning: fördelning och flöde” beskriver 

Williams sin teori om sekvens och flöde där även studier av programfördelning mellan olika 

kanaler görs. Williams redogör för tre olika flödesanalyser av TV i form av lång, medellång 

och den mest detaljrika av dem som är näranalysen. I det femte kapitlet ”Effekter av teknik 

och teknikanvändning” analyserar Williams effekter orsakade av televisionen men även hur 

bl.a. effektstudier har utförts. Det sista och avslutande kapitlet ”Alternativ teknik, alternativ 
44 Stefan Arvidsson, 2005, s. 19ff
45 Stefan Arvidsson, 2005, s. 52
46 Raymond Williams, 2001, s. 7
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användning” behandlar vid tidpunkten framtida sätt för distribution av TV så som kabel- TV, 

satellit- TV men även inspelningsutrustning och kassetter. 

24



Om Televisionen av Pierre Bourdieu

TV- debatten
  När det gäller TV- debatter finns det enligt Bourdieu uppenbara skendebatter där man med 

vetskap om att personerna som deltar i den känner varandra och äter middagar tillsammans i 

vanliga fall fast de i debattens diskussion representerar olika sidor. Bourdieu syftar till att 

debattens krets många gånger är en värld där alla känner varandra och man säger emot 

varandra men att det i dessa fall sker i form av enighet.47 Bourdieu menar även att det finns en 

annan typ av debatter som till synes är äkta men som ändå är förfalskade debatter. Bourdieu 

utgår ifrån en debatt som hölls under en period av strejk i Frankrike under 1995. Debatten är 

till synes en demokratisk debatt men vid en mer detaljerad granskning blev det tydligt att 

vissa inslag av censur förekom menar Bourdieu. Det är programledaren som styr debatten, 

väljer ämne och frågor. Han ser till att reglerna för debatten följs men låtsas inte om att det 

ändå sker på olika förutsättningar.48 Resultatet av debatten är att fackets representant under en 

2 timmars debatt endast kom till tals i 5 minuter.49 

  Bourdieu menar att blickar, gester och tonlägen mm har lika stor betydelse i vad vi säger 

som det vi faktiskt säger. Programledaren har genom ett omedvetet språk olika tonlägen när 

han tilltalar deltagarna och det han säger kan sägas på olika sätt som barskt eller vänligt. Den 

tilltalade märker av tonläget vilket även kan bidra till att göra honom osäker. Programledaren 

förfogar även över hur mycket tid deltagarna är värda och även detta anges med tonen om den 

är respektfull eller nedlåtande. Programledaren kan även skynda på debatten genom ett otåligt 

tonläge eller ta hjälp av tiden och använda sig av bristen på den som ett sätt att skynda på. 

Bourdieu menar att programledarens personliga smak för exempelvis kulturella storheter kan 

göra att han är särskilt inställsam mot just dessa.50Bourdieu vill få fram att det demokratiska 

problemet ligger i att deltagarna i TV- debatten inte är likställda. Det finns TV- proffs som 

argumenterar mot amatörer och då programledaren istället borde hjälpa de sämre rustade rent 

debattmässigt gör han oftast tvärtom och trycker ner dem ännu mer genom att ge dem ordet 

när de inte är beredda exempelvis.51 Sedan finns det osynliga arbetet som består i själva 

sammansättningen av deltagarna i debatten.52 Denna sammansättning är viktig eftersom den 
47 Pierre Bourdieu, 1998, s. 46ff
48 Pierre Bourdieu, 1998, s. 48
49 Pierre Bourdieu, 1998, s. 50
50 Pierre Bourdieu, 1998, s. 48ff
51 Pierre Bourdieu, 1998, s. 50ff
52 Pierre Bourdieu, 1998, s. 51
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skall ge skenet av att vara en demokratisk sammansättning.53 Det finns personer man aldrig 

skulle få för sig att bjuda in men även de som tackat nej.54 Bourdieu menar att det även här går 

att dölja att det finns en manipulerad social konstruktion i sammansättningen. Bourdieu tar 

som exempel två debatter som skedde under strejkerna i Frankrike där de intellektuella som 

ogillade strejken i den första debatten stod i stort sett till höger. I den andra debatten hade man 

ändrat sammansättningen genom att ta in deltagare som stod ännu mer åt höger och helt tagit 

bort de som var för strejken. Eftersom vänster och höger inte är några specifika begrepp 

framstod de som i den första debatten stod till höger nu som vänster istället gentemot de som 

stod längre åt höger.55   

  Bourdieu tar upp att de debatter där man med vetskap att deltagarna är nära bekanta inte är 

trovärdiga då den sker som han menar att man argumenterar men i samförstånd och blir på så 

vis heller inte äkta på det sätt som en debatt hade varit om deltagarna inte hade känt varandra 

och behövt ta hänsyn till den personliga relationen. Programledaren har en oerhörd makt i hur 

debatten kommer att te sig där hans personliga smak/tycke påverkar debatten. Genom att 

deltagarna behandlas olika, får olika mycket tid ges det olika förutsättningar för hur 

deltagarna framställs i debatten och hur debatten formar sig. Eftersom man har en oerhörd 

makt vid valet av inbjudna personer kan man välja de personer som man själv tycker passar in 

i debatten men de som hade haft viktigare saker att framföra inte bjuds in överhuvudtaget. 

Debatten blir alltså en tillrättalagd och styrd debatt som skall skildra verkligheten men inte 

gör det utan vinklas istället. Åsikter som kan upplevas som obekväma kan på så vis bli 

frånvarande och därmed blir debatten odemokratisk. Obalans gällande politisk representation 

gör att de representerade kan få en annan roll än den de i vanliga fall har i det politiska livet. 

Detta är sådant som sker utan många människors vetskap vid tittandet på debatten.   

53 Pierre Bourdieu, 1998, s. 52
54 Pierre Bourdieu, 1998, s. 51
55 Pierre Bourdieu, 1998, s. 51ff
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Journalism/Rapportering
  Jag kommer här till att börja med förklara vad Journalism och Rapportering syftar till och 

hur begreppen förhåller sig till varandra innan jag går in på Bourdieus syn på området. 

Journalism kan förklaras som ett sätt att samla, skriva, redigera och presentera nyheter i 

tidningar, radio och TV.56Rapportering har en mer allmän betydelse än journalism och syftar 

till att redogöra för någonting, meddela eller att göra en anmälan om något.57

  Bourdieu tar upp ett exempel från Patrick Champagne som ägnar ett kapitel i boken La 

Misere du monde vilken skrivits under Bourdieus ledning om mediernas framställning av 

förorten. Vad man ser och inte ser är påverkat av utbildning, uppfostran, vår historia mm som 

bidrar till vårt synsätt. Journalister har således även ett sådant särskilt synsätt som är inriktat 

på att visa det sensationella vilket medför att de väljer att visa vissa saker men inte andra. TV 

vill ha dramatisering och iscensätter en bild och förstärker innebörden. Ett exempel är att TV 

vill förmedla en bild av kravaller i förorten.58 Tv har på så vis en makt till sitt förfogande och 

TV- bilden gör att journalisten kan skapa oerhörda effekter. Då förorten egentligen är grå och 

trist intresserar den inte någon eller journalister men framförallt inte journalister och ifall de 

var intresserade skulle det ändå bli svårt att visa vad som försiggår i förorten. 

  Den politiska faran menar Bourdieu ligger i att man kan visa något och få folk att tro på 

det.59 Televisionen blir ett verktyg som istället för att återge verkligheten istället skapar den. 

Hur samhället ter sig och beteenden beskrivs inte utan snarare skapas av TV. Bourdieu menar 

att när man förut skulle anordnat en demonstration hade man gjort plakat och vandrat längs 

med gatorna tills man nått målet för demonstrationen. Men idag hade man istället anlitat en 

mediekonsult som genom hans eller hennes knep vet hur man skall dra till sig medierna. 

Intressegrupper kan även sluta sig samman och i sin existens övertyga, utöva tryck och på så 

vis nå förmåner genom att anordna demonstrationer för TV vilket blir alltmer viktigt för att få 

ut full effekt av demonstrationen. Att inte bry sig om TV riskerar helt enkelt att leda till 

misslyckande.60 

  Bourdieu förklarar att den journalistiska världen är betydligt mer enkelriktad än vad folk är 

medvetna om. En av de mer uppenbara skillnaderna är framförallt tidningars tillhörighet till 

olika politiska partier men under detta finns det djupgående likheter som framförallt beror på 

olika begränsningsmekanismer. Bourdieu syftar till att man ofta hör att fri konkurrens är bra 

56 http://www.thefreedictionary.com/journalism
57 http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx s.740
58 Pierre Bourdieu, 1998, s.32ff
59 Pierre Bourdieu, 1998, s.34ff
60 Pierre Bourdieu, 1998, s.36ff
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eftersom det uppmanar till variation medans monopol är likriktande. Men när journalister och 

tidningar arbetar under samma omständigheter och tvång i form av beroende av 

opinionsmätningar, annonsörer blir verkan också likriktande. Bourdieu tar som exempel att 

man genom att studera rubrikerna på veckotidningar under en tid kan se att dessa i det stora 

hela är samma och likaså när det gäller nyhetsrapportringen i TV där rapporteringen mellan 

bolagen som bäst skiljer sig i form av rapporteringens ordning.61 

  Genom denna teori kan man tolka att journalisten med sin personliga bakgrund och sitt 

synsätt är inställd på att det är kravaller som skall rapporteras från förorten och då väljer man 

endast att visa de delar från förorten som ser ut som kravaller men inga andra delar vilket 

formar bilden av förorten. Journalisten har således en makt i att kunna forma bilden hos 

människor av någonting genom TV. Genom att journalisten är underordnad vissa 

begränsningar vilket bl.a. beror på strävan efter tittarsiffror blir även den fria marknaden ett 

slags monopol eftersom konkurrensen leder till samma arbetssätt. 

  Det kan man ju även tolka som att Bourdieu syftar till att den fria marknaden i form av 

kommersiella krafter i många fall med sina begränsningar gällande konkurrensens logik i sig 

leder till ett slags likriktande monopol. Detta är en intressant tolkning eftersom det inom 

marxismen finns begreppet monopolkapitalism som just syftade till att med tiden kommer 

konkurrensen att spela ut sin roll och domineras av ett fåtal aktörer. Visserligen talar Bourdieu 

om att det är konkurrensmekanismerna för journalisterna inom det journalistiska fältet som 

leder till monopol men influenserna är som jag ser det påtagliga.

61 Pierre Bourdieu, 1998, s.37ff
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Kommersialism/Reklam
  Bourdieu talar här framförallt om ”audimat” vilket är ett sätt att mäta tittarsiffror. Genom att 

mäta tittarsiffror får man en uppfattning om vad som går hem i stugorna och vad som inte gör 

det. Audimat finns även i åtanke hos journalisterna och den har trängt in nästan överallt på 

redaktioner där försäljningsframgångar är det som värderas. Genom detta blir 

kommersialiseringens normer bestämmande för kulturproduktionen som sådant där 

marknadsföringen blivit alltmer viktig.62 Bourdieu menar även att alla de olika fälten för 

kulturell produktion är utsatta för det journalistiska fältets tvång men detta sker inte från vare 

sig enskilda kanaldirektörer eller journalister vilka själva är behärskade av krafterna inom 

fältet. Utan det är i dess egenskap som fält vilket påverkar de andra fälten. Bourdieu menar att 

ett fält som är dominerat av kommersiella krafter påtvingar alltmer sina krav på andra 

områden. 

  Det tryck som audimat (tittarsiffror) orsakar drabbar ekonomins krafter televisionen som i 

sin tur drabbar journalistik och tidningar som låter sig få televisionens problem. Det är genom 

att ekonomin väger tungt på det journalistiska fältet som i sin tur tynger på de andra fälten för 

kulturell produktion.63 Bourdieu menar även att detta beror på att det journalistiska fältet har 

monopol på både redskap och informationsspridningen vilket medför att de är bestämmande 

för både kulturproducenter men även medborgares tillgång till att synas offentligt.64 

  Bourdieu tar även upp de olympiska spelen som exempel. Bourdieu menar att OS likaväl kan 

ses som en kommersiell produkt vilken inordnas under marknadslogiken och som planeras för 

att nå största möjliga publik. Sändningstiderna anpassas för de ekonomiskt dominerande 

länderna men även publikens tittarintresse av vissa grenar och för att få se de nationella 

tävlandena gör att tävlingsgrenarna anpassas till de olika nationernas intresse som även bidrar 

till menar han tittarnas nationalism.65

  Bourdieu belyser framförallt hur jakten på tittarsiffror och hur viktiga de är i journalistens 

arbete. I det kommersiella systemets logik så är det både tittarsiffror och försäljningssiffror 

som är det viktiga. Detta ekonomiska tryck påverkar på så vis journalistens arbete vilket även 

medför att andra områden likafullt blir påverkade av denna ekonomiska logik och för att få 

synas i offentliga sammanhang.  

62 Pierre Bourdieu, 1998, s.42ff
63 Pierre Bourdieu, 1998, s.79ff
64 Pierre Bourdieu, 1998, s.67ff
65 Pierre Bourdieu, 1998, s.114
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Dramatisering i TV
  Vardagsdrama som våld och familjedramer ökar lösnummerförsäljning och toppar även 

nyhetsinslagen i TV. Men dessa är dock avledande genom att de drar till sig uppmärksamhet 

utan att de egentligen betyder något och tar upp tid som kunde ha använts till annat. Eftersom 

tid i tv är en bristvara och man använder viktig tid till som Bourdieu utrycker struntsaker 

måste dessa vara viktiga eftersom de tränger undan viktigare saker. Bourdieu menar att 

Televisionen är den enda källan till information för många människor och formar även deras 

världsbild. Genom att dyrbar sändningstid är fylld med strunt blir relevant information 

undanträngd som medborgarna istället hade behövt för att på så vis kunna utöva sina 

demokratiska rättigheter. Televisionen får därigenom monopol vid utformandet av många 

människors världsbild.66

  Genom denna teori rapporteras det alltså saker i TV utan egentlig betydelse vilken det finns 

intresse för men som medför att viktigare saker inte rapporteras eller som man helt enkelt inte 

vill rapportera av andra skäl. Då många endast har TV som informationskälla formar den 

deras uppfattningar om omvärlden vilket även också kan ses som en makt televisionen har 

gällande vad man väljer att rapportera och vad människor på så vis vet om omvärlden. 

Televisionen gör att bilden av världen för många blir likriktande och endimensionell genom 

denna teori.

66 Pierre Bourdieu, 1998, s. 30ff
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TV: Teknik och kulturell form av Raymond Williams

TV- debatten
  Williams belyser det historiska perspektivet på debatten och menar att etermedierna har 

genom framförallt televisionen breddat formatet för offentliga debatter och diskussioner. De 

tidigare formerna i de större samhällenas var begränsade både till sin skala och utformning. 

Politiska tal, föreläsningar och predikan var betydligt snävare i sin verkan. Debatter, 

diskussioner och möten nådde långt färre människor. Endast ett fåtal tidningar öppnade sina 

spalter för debatt. Williams tycker att förändringen kvalitetsmässigt ändå har varit svår att se 

eftersom det finns olika typer av restriktioner när det gäller åsiktsspektret. Det finns kanaler 

där minoritetsåsikter och oppositionella åsikter i princip har blivit utestängda.

  Williams konstaterar vid en jämförelse mellan Storbritannien och Amerika att den 

amerikanska televisionen är mer öppen än den brittiska. Många offentliga framträdanden 

sänds i både radio och TV i Amerika medans det brittiska parlamentet flertalet gånger vägrat 

att tillåta TV eller radiosändningar. Slutsatsen han gör är att televisionen används mer som ett 

förmedlande element i den amerikanska televisionen än i den brittiska.67 I undersökningen 

framkom det dock att i den brittiska televisionen förekom det betydligt fler arrangerade 

debatter och diskussioner. Raymond konstaterar att det finns den typ av program som mest 

egentligen är en fortsättning av en tidigare offentlig formell debatt. Diskussionens karaktär är 

tydlig genom den formella framställningen som debatt med en ordförande/moderator och en 

del klargjorda procedurregler. Det som framträder är eller som är förment att framträda är 

läget i en informerad opinion med dess motsättningar och nyanser. 

  Denna framställning sker som ställföreträdande. Williams påpekar att vissa producenter 

försöker ibland bryta denna form för att skapa konfrontation vilket de även ibland lyckas med. 

Debatten präglas ändå av samförstånd i både formen och tonen där programledaren utvecklas 

till en sann moderator.68 Raymond går även in på relationen mellan politiken och 

televisionsdebatterna. Detta användningssätt har som syfte att den politiska processen skall 

förmedlas till valmanskåren vilket sker genom en skenbart offentlig form där diskussionen 

endast är reaktiv och spekulativ. Beslutsprocessen är i televisionen både undanträngd eller 

frånvarande. Reaktioner och frågor och den offentliga processen representeras här av 

televisionens förmedlare. Beslut och händelser men även reaktioner på dem kommer här 
67 Raymond Williams, 2001, s. 46
68 Raymond Williams, 2001, s. 47
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levererat i förberedd och förmedlad form. Dessa reaktioner görs av representanter som skall 

representera folket trots att vi själva inte valt dem. Denna representation menar Williams är 

viktig i större och komplexa samhällen eftersom den reaktiva processen härigenom 

monopoliseras och som blir ännu mer monopoliserad när den består i en internt vald balans 

och åsiktsspridning.69 Representationen blir här alltså uttunnad och kan även upplevas som 

frånvarande. De som befinner sig utanför den representativa strukturen och är oppositionella 

element måste på så vis hitta andra sätt att få fram sitt budskap. Många av dessa försök att 

göra sig hörd sker också på televisionens villkor då man arrangerar demonstrationer för att 

just synas i TV. Det finns ändå en stark skillnad när det gäller reaktionerna i en 

studiodiskussion och den demonstrativa reaktionen som endast sker i en bildhändelse. 

Televisionen som är ett centraliserande medium kan likt centraliserade styrelseformer suga 

upp den offentliga debatten och bli nästan total i slutna samhällen och även i öppna samhällen 

bli en oerhörd stark tendens eftersom televisionen är välfinansierad och lättillgänglig medans 

alternativa former måste nyskapas men når ändå inte samma räckvidd.70 

  Här sker även ett maktutövande då televisionen skall återge den offentliga debatten utan att 

egentligen kunna påverka verkligheten samtidigt representera reaktionerna på politiska beslut 

vilket sker i en ställföreträdande form genom personer som inte alls är demokratiskt valda. 

Man har själv valt vilka som skall representeras i debatten och på så vis kan oppositionella 

element helt uteslutas från debatten som alltså på så vis blir en odemokratisk debatt. 

Televisionen som kan nås av nästan alla människor får här alltså en vinklad debatt av 

lägessituationen där inte alla åsikter kommer till tals. Eftersom televisionen har så stor 

räckvidd blir andra oppositionella element även tvungna att försöka göra sig hörda i TV med 

sin stora räckvidd vilket sker genom för syftet anordnade demonstrationer utan att få samma 

verkan som vid deltagande i en debatt. TV har alltså en oerhörd påverkan på människors 

uppfattningar om verkligheten som inte egentligen speglar den men ger skenet av att göra det. 

Även i ett öppet samhälle verkar televisionen monopolistiskt på åsiktsspridningen och formar 

på så vis samhället där alla inte är välkomna i TV och som måste anstränga sig än mer för att 

få fram sitt budskap. 

69 Raymond Williams, 2001 s. 48
70 Raymond Williams, 2001 s. 49

32



Journalism/Rapportering
  Williams belyser att vid en jämförelse av prioritering av nyheter visade det sig i 

Storbritannien att eternyheterna följde kvalitetspressens. I USA är situationen annorlunda men 

principen gäller ändå. Världsbilden som framgår genom urval och prioritering är mycket 

likartad när det gäller nyheter i eter och tidningar skrivna för välutbildade.71Mycket kan 

ändras genom urvalet och redigeringen. Genom att se händelser med egna ögon är att föredra 

då framställningen av ett upplopp har stor betydelse ifall kameran blickar över de poliser som 

utsätts för stenkastning eller demonstranter som utsätts för tårgas. Williams menar att det är 

betydligt vanligare med det förra och att uppnå ett mellanläge som man vanligtvis brukar 

försöka uppnå vid kommenteringen är inte genom visualiseringen av händelsen närvarande. 

Vilket även kan göra att kommentarernas neutralitet kan ifrågasättas.72 Williams konstaterar 

även att televisionen i Storbritannien har börjat använda sig vid denna tidpunkt av ett 

betydligt mer visuellt material än enbart den direkta presentationen.73 

  Williams syn på detta område som jag ser det representeras inte så omfattande i boken men 

ändå tillräckligt för att kunna påvisa att makten från rapporteringens och redigeringens sida 

förfogar över vad som visas i rutan och genom det visuella kan man förstärka eller skapa 

sympati som i exemplet med rapporteringen från en demonstration.

71 Raymond Williams, 2001 s. 43
72 Raymond Williams, 2001 s. 44
73 Raymond Williams, 2001 s. 45
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Kommersialism/Reklam
  Intresset för reklam vid sponsringen av program har andra effekter utöver informationen om 

och rekommendationen av ett varumärke. Den innebär en prioritering där det finns en antydan 

om verkliga sociala bakgrundskrafter. Williams pekar på att det finns amerikanska serier där 

reklamfirmor medverkar i urval och utveckling av både manuskript, idéer vilket har fungerat 

både i positiv bemärkelse på innehållet men även som negativ inverkan mot vissa ämnen och 

tankar. 74 

Att få sig internationella nyheterna serverade med stöd av en tandkräm är inte att se 

särskiljbara element utan konturen av en förhärskande kulturell form.75

  Vilket i min tolkning uppenbarligen måste vara det kommersiella och kapitalistiska 

systemets form. Williams belyser att sporten heller inte gått fri från televisionens 

kommersialisering. Han går in på att under de tio år som gått innan boken skrevs har det blivit 

allt vanligare med att det inom sporten organiseras matcher för televisionen vilket även har 

inneburit att spelarna fått betydligt högre gager. Detta har även lett till att stora kommersiella 

organisationer och sponsorer trängt undan sporternas gamla ledningar vilket har gett olika 

resultat. Dock är Raymond inte enbart i detta sammanhang negativ till tittarsporten utan 

konstaterar även att sändningarna från sportevenemang lett till ett ökat intresse och att antalet 

utövare har blivit större. 76 

  Ett annat exempel Williams går in på som är en följd av kommersialismens logik är 

datingshower som skall efterlikna relationer där människors omdöme och valprocesser blir till 

lekar för att underhålla andra. Detta kan i vissa fall vara menar han sorglöst men i andra äldre 

sociala former var dessa i stor utsträckning på ett helt som han utrycker alienerat sätt vilka 

byggde på avsiktlig förnedring och på koppleri. Men detta menar Williams är en följd av att 

människan framställs som förhandlingsbart och isolerat element vilket i stort präglar 

kommersiell televisions former. När den mänskliga perceptionen och interaktionen i 

allmänhet förmedlas av varor finns det menar Williams också en grund för program som 

framställer människor med dess egenskaper som varor för antingen inköp eller för 

beskådning.77 

74 Raymond Williams, 2001 s. 63
75 Raymond Williams, 2001 s. 63
76 Raymond Williams, 2001 s. 62
77 Raymond Williams, 2001 s. 65ff
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  Enligt detta synsätt kan man tydligt se hur kritisk Williams är till kommersialisering av TV 

då den innebär att ekonomiska krafter i form av sponsrande företag tom är delaktiga i 

utvecklandet av programidéer och den kulturella formen blir uppenbar. Televisionen har blivit 

ett så mäktigt medium att även sporten har anpassats till TVs ekonomiska krafter men det 

ökade intresset för sport är en positiv konsekvens. Exemplet han tar upp med datingshower är 

en liknelse vid att människan av TV är utsatt för det kapitalistiska systemets förmåga att 

behandla allt som produkter eller ting för inköp eller försäljning. Williams använder sig här av 

begreppet alienation som är ett typiskt marxistiskt utryck för ett i kapitalismens sinnestillstånd 

där människan känner sig främmande för den värld de lever i.78

Williams om televisionen och socialhistoria
  Williams belyser att det finns olika syner på teknikens inverkan på samhället. Dels kan ny 

teknik som tillkommit ses som en uppkomst av intern forskning och utveckling som i sin tur 

anger villkoren för sociala förändringar och framsteg vilket kallas för teknisk determinism. 

Sedan finns det en annan åsiktskategori som är mindre deterministisk där televisionen liksom 

annan teknik snarare är element i en förändringsprocess som ändå är på väg att ske där det 

finns andra orsaksfaktorer som ligger bakom samhällsförändringen. Williams pekar på att 

detta är två sätt att förhålla sig till tekniken där båda ser tekniken som isolerade företeelser där 

tekniken är självverkande men som antingen skapar nya levnadsvillkor eller fungerar som 

material för sådana förändringar.79 

  I ett samhälle som växte fram vilket i högsta grad var präglat av rörlighet och växande 

organisationsskala innebar kommunikationen både omedelbara och långsiktiga problem. 

Industriproduktionen med dess nya sociala former vilken hade vuxit fram under en lång 

historia av kapitalackumulation och praktiska tekniska förbättringar skapade både behov och 

möjligheter där kommunikationssystemen och även senare televisionen blev resultat av 

dessa.80 Drivkrafterna bakom förbättringar inom kommunikationstekniken växte fram genom 

att det i militära och kommersiella operationer fanns problem med kommunikation och 

styrning. Beslutsfattarnas prioriteringar av behov drar snabbare till sig investeringar och 

officiell tillåtelse och uppmuntran som är en förutsättning för tekniken. Definition och 

prioriteringar av behoven skedde inom ramen för det växande kommersiella systemet men 

78 Stefan Arvidsson, 2005 s.19
79 Raymond Williams, 2001 s. 12ff
80 Raymond Williams, 2001 s. 17ff
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även ibland det militära systemet. Mål och teknik opererade inom dessa systems strukturer 

som innebar vidarebefordring av specifik information och upprätthållande av kontroll och 

kontakt. Williams menar att tekniken i denna tidigare fas mellan 1800-1900 skedde inom 

etablerade strukturer på person till person eller mellan arbetsledare och arbetare. Den andra 

fasens teknik kom att kallas för Broadcasting eller som på svenska ”rundradio” där 

kommunikationen kompletterades från person till person med en teknik för budskap riktade 

till en större publik. 

  Innan den tekniska utvecklingen fanns det institutioner för kommunikation som hade till 

syfte att kontrollera men som även stod för social inlärning så som församlingar, skolor och 

kyrkor.81 Det som orsakade ett ökat behov av social kommunikation berodde på det utvidgade 

politiska systemet med sin expanderande ekonomi och de kriser som medförde ett sådant 

system. Genom att makten var centraliserad skapades behov av få ut meddelanden längs med 

andra kanaler där pressen kom att få en betydande roll. Politik, social information, annonser 

förmedlades via dagstidningar från det växande kommersiella systemet. Pressen blev viktig i 

ett system där delaktighet i beslut skärptes i form av rösträttskampanjer och andra politiska 

beslut. På så vis blev pressen både ett nytt kommunikationsinstrument och en viktig social 

institution.82 

  Williams tycker att vi är vana vid att se etermedierna som en viktig social institution som 

handlat mycket om tekniken. Men vid en närmare granskning verkar den inte vara annat än ett 

antal specifika sociala beslut. Etermedierna kan snarare ses som en nyare kraftfull form av 

social integration och kontroll. Williams menar att dess användningssätt kan vara socialt, 

kommersiellt och politiskt manipulativt. I fascistiska regimer så kunde man snabbt se 

etermediernas nytta för direkt politisk och social kontroll men i den kapitalistiska världen 

handlade det i större utsträckning om ekonomi.83

  Att televisionen genom denna teori blivit en följd enbart av teknikens utveckling stämmer 

alltså till viss del inte utan tillkomsten av nya former är likaväl beroende av samhällets 

utveckling och sociala beslut. Även om televisionen är beroende av tekniken kan dess 

tillkomst snarast härledas som en följd av samhällets utveckling till industrisamhället vilket 

hör ihop med kommersiella intressen men även det politiska systemets behov av att nå ut till 

människor. Televisionen är på så vis ett effektivt redskap att kontrollera, manipulera och 
81 Raymond Williams, 2001 s. 18ff
82 Raymond Williams, 2001 s. 19ff
83 Raymond Williams, 2001 s. 21ff
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kontrollera människor vilket medför att televisionen blir en del av ett maktutövande vilket 

som mest uppenbart skett i fascistiska regimer men dess potential är alltså överförbar i andra 

öppna system fast i den kapitalistiska världen har de ekonomiska krafterna haft stor betydelse. 

Även här kan man se ett marxistiskt inflytande då man inom historiematerialismen hade 

uppfattningen att historien framförallt drivs fram av produktivkrafterna och dess relation till 

produktionsförhållandena.

Williams om det amerikanska inflytandet på eterutvecklingen
  Williams menar att den styrande faktorn bakom eterutvecklingen i den icke- kommunistiska 

världen berott på expansionen av det amerikanska kommunikationssystemet sedan 1950- talet. 

Detta måste enligt Williams förstås i två faser. Dels genom uppkomsten av ett i Förenta 

Staterna komplext militärt, politiskt och industriellt kommunikationssystem. I relation till 

detta har systemet penetrerat etersystemen i alla andra tillgängliga länder. I de Förenta 

Staterna har det funnits ett nära samarbete mellan den politiska och militära 

kommunikationsforskningen. Det har funnits en samverkan mellan statliga investeringar och 

den allmänna utbyggnaden av sändningsmöjligheter vilket satellitsändningarna är ett bra 

exempel på. Situationen i Amerika är sådan att det blivit omöjligt att skilja på militär 

elektronik, statliga informations och propagandaorgan samt de kommersiella sändarbolagens 

institutioner. Man har med en medveten strategi haft som syfte att driva detta nätverk i 

internationell skala genom kommunikationssatelliter och rymdkommunikation. Detta har gett 

möjligheten att exportera propaganda, informations och underhållningsmaterial. Williams 

redovisar här för statistik där det amerikanska försvarsdepartementet har ett 

världsomspännande nät med 38 respektive 200 radiosändare vilket medfört att många tittare 

och lyssnare inte är amerikaner. De privata bolagen har en exportpolitik som innefattar 

utrustning, administration och program. 

  De stora företagen i USA har samarbetskontakter med nästan 90 länder och är framförallt 

starka i Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, Karibien och Asien. Genom detta nätverk görs 

regelbundna försök att penetrera de samhällen med utvecklade etersystem vars utveckling 

förhindras av statlig kontroll. Williams menar även att man har samarbetat med grupper som 

velat etablera kommersiella sändningar som ofta krävt ändringar av nationella lagar. Det finns 

flera fall där planerade ”piratsändningar” som oftast lanserats som ”fria” operatörers kamp 

mot statsmonopolet egentligen har planerats och finansierats genom USA främst genom 
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programförsäljning. Men televisionens kommersialisering är också en följd av hur det 

kapitalistiska systemet fungerar vilket innebär att göra program som skall generera vinster på 

marknaden, göra reklam och för kulturell och politisk form vilka bygger på normerna i det 

kapitalistiska systemet.84

  Raymond Williams har härigenom en slutsats att televisionens expansion utanför de 

kommunistiska länderna är en expansion av det kapitalistiska systemet där USA på olika sätt 

är ansvarig för denna utveckling. Denna slutsats enligt ovan kan ses som ett imperialistiskt 

sätt av de kapitalistiska krafterna, i detta fall USA att försöka dominera världen med sitt 

budskap. Williams beskyller USA för att vara ansvarig även för piratsändningar och det är en 

intressant teori men för att detta skall för mig vara helt trovärdigt hade han behövt hänvisa till 

ett mer konkretare exempel även om han syftar till främst programförsäljning. Slutsatsen är 

ändå att detta är en i princip naturlig utveckling av det kapitalistiska systemets logik där det 

ökade vinstintresset leder till denna konsekvens att försöka utöka marknaden globalt. 

Williams sekvens och flödesbegrepp
  Williams definition av begreppet sekvens syftar till att i tidigare former innan televisionen 

läste man en tidning, bok, gick på teaterföreställning eller såg en match. Detta var tillfälliga 

upplevelser. När etermedierna kom hade den även detta format i form av ett program som 

tidsenhet där varje enhet kunde uppfattas som åtskilt från varandra. Genom olika program och 

kategoriseringar kunde man tala om sekvenser (tidssekvenser) gällande programläggning. 

Men Williams menar att det har skett en övergång till sekvens som flöde. Programläggning 

finns kvar men skillnaden nu är att tidigare fanns det pauser mellan programmen. I de 

kommersiella kanalerna blev det uppenbart genom att pausen blev ett tillfälle för reklam. 

Sedan kom avbrotten mitt i programmen, filmerna och i det som tidigare kunde ses som en hel 

sekvens. Det som finns nu är inte program som åtskilda enheter utan programmen är snarast 

hopfogade sekvenser som tillsammans utgör flödet. Trailers blev vanliga för kommande 

program när konkurrensen gjorde att man måste försöka hålla kvar tittarna. När Williams var i 

Amerika kunde han konstatera att situationen var ännu värre än i England. Där var flödet av 

sekvenser så pass illa att det blev rörigt att följa filmen och Williams såg det som ett 

oansvarigt flöde av bilder och känslor. Men detta flöde är planerat i originalproduktionen för 
84 Raymond Williams, 2001, s.37ff
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kommersiell produktion menar Williams. Öppningssekvens i programmen för att väcka 

intresse exempelvis. 

  De tidfästa enheterna i programtablån är verklig men i verkligheten är organisationen 

annorlunda. Det kanalerna vill är att få in tittaren i flödet för att den skall stanna kvar. Genom 

att TV inte längre har bestämda pauser uppmuntrar det till att titta vidare. Detta skiljer sig från 

våra tidigare erfarenheter av observation.85 Williams gör även en analys av flödessekvenser i 

olika detaljerad grad.  

  Williams definition av sekvens och flöde är intressant eftersom den också leder fram till 

resultatet att enligt kommersialismens logik och den ökade konkurrensen gör att TV- 

kanalerna försöker hålla kvar tittaren till varje pris genom trailers och då finansieringen sker 

genom reklam leder det även till att programmen avbryts av den och det program man 

egentligen ser avbryts av en mängd som han själv utrycker sekvenser vilket vi idag som jag 

ser det är vana vid. 

85 Raymond Williams, 2001, s. 80ff
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Jämförelse

TV- debatten

  Här finns uppenbara likheter mellan deras teorier. Bourdieu lägger tonvikten på hur en till 

synes demokratisk debatt egentligen sker helt odemokratiskt. Williams lägger i sin teori fokus 

på hur deltagarna i en debatt skall verka ställföreträdande utan att vara valda till detta. De är 

båda i sina teorier är överens om att genom valet av deltagare i debatten sker en maktutövning 

som gör att debatten inte blir en demokratisk debatt. De debatter som de båda beskriver är inte 

av beskrivningen helt samma till dess karaktär eftersom Bourdieus har fokus på en debatt 

hållen under en period av strejk medans Williams är mer inriktad på en politisk debatt. 

Teorierna förmedlar ändå i stort samma budskap. TV- debatten är enligt deras utsagor 

problematisk i den formen av att deras demokratiska berättigande kan ifrågasättas och på den 

punkten har det inte hänt så mycket. Debatterna i TV har på så vis en manipulerande verkan. 

Det man kan anmärka på här är att Williams teori om TV- debatten behandlade vikten av att 

anordna demonstrationer för TV vilket även Bourdieu gör men i min undersökning under 

rubriceringen för rapportering/journalism.

Journalism/Rapportering

  I denna studie behandlas områdena olika men har ändå många gemensamma drag. Mycket 

av det vi ser avgörs på vilket sätt som man väljer att rapportera från en specifik händelse. 

Detta står klart hos både Bourdieu och Williams. Bourdieu lägger i sin framställning stor vikt 

vid journalistens glasögon och vad han väljer att rapportera från förorten. Williams lägger i 

denna framställning vikten på hur man visuellt, vid redigeringen och vid skildringen från en 

händelse kan vinkla denne så att den på ett eller annat sätt gynnar den ena eller andre. Det 

som skall verka vara en neutral rapportering blir egentligen inte alls neutral från journalisten 

eller redigeringens sida. Genom att använda dessa verktyg på olika sätt kan man alltså skapa 

en bild hos tittaren som omedvetet får en uppfattning som lätt kan manipuleras i den ena eller 

andra riktningen genom TV. Dock är Bourdieus i detta avseende när det gäller journalistiken 

betydligt mer ingående när det gäller journalistens roll och under vilka former denne arbetar 

och dess kulturella påverkan än vad Williams i sin bok är. Detta kan ses som en skillnad 

mellan deras framställningar. 
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Kommersialism/Reklam

  Bourdieu belyser framförallt att tittarsiffrorna till stor del avgör hur program produceras för 

att nå denna publik. Williams berör även denna problematik men betonar inte lika tydligt 

journalistens jakt på tittarsiffror som Bourdieu utan lägger snarare vikten vid att sponsorer är 

inblandade vid produktionen av program för TV och den som han utrycker härskande 

kulturella formen. De båda tar även upp hur sporten blivit påverkad av TVs 

kommersialisering och för här liknande resonemang. Williams menar att sporter anordnas för 

TV och Bourdieu tar upp hur OS är ett ypperligt exempel på ett sportevenemang som bygger 

på kommersiella grunder. Medans Williams kan se att det trots allt finns positiva delar även 

av tittarsporten i form av ökat antal utövare ger Bourdieu inte intrycket av att se några sådana 

positiva aspekter av OS. Resonemanget leder fram till slutsatsen att även idrotten har blivit en 

del av Televisionen genom dess ekonomiska makt. 
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Sammanfattning

  Den här analysen har gett mig kunskap om hur ett analysarbete mellan olika författarverk går 

till och vilka problem det finns med att göra en sådan även om de är skrivna inom samma 

område. Verk är skrivna av olika personer med sitt eget sätt att uttrycka sig och behandlar de 

frågor de tycker är viktiga. Vid läsandet är Williams bok som jag tycker är en lättare läsning 

vilket inte kanske beror på vad det är han vill säga med undersökningen utan snarast att 

framställningssättet är tydligare och förhåller sig som jag ser det överlag saklig vid 

framläggandet av teorier. Bourdieus bok har mer en karaktär av ”attack” över sig även om det 

inte är hans syfte vilket även till stor del kan bero på att den är baserad på föreläsningar.

  Bourdieu är inte på så vis lika enkel läsning och har inte på samma sätt lika klar struktur som 

Williams. Detta är inget som märks i någon större utsträckning i min uppsats utan är mer 

tydligt när man läser böckerna. Dock är det även viktigt att poängtera att anledningen som jag 

ser det att Bourdieus bok är en direkt nedskrivning av hans föredrag har ju som syfte att boken 

inte skall vara redigerad eller efterbearbetad. Även om man förstår vad han menar finns det 

även en tendens att han upprepar sig där vissa av hans teorier återkommer under andra former.

  Den övergripande bedömningen av böckerna är och som jag tycker framgick av 

undersökningen att deras karaktär skiljer sig åt. Williams bok har ett annat djup än vad 

Bourdieus bok har om man ser till hans beskrivning av socialhistoriken kring TV. Bourdieu 

tar upp intressanta frågor men det är synd att han inte utvecklar vissa av dem mer vilket hade 

varit intressant för analysen. Bourdieu lägger snarare mer fokus på vissa viktiga frågor om 

televisionen där journalistikens fält utgör en stor del av problematiken tillsammans med de 

ekonomiska krafternas påverkan. 

  Vid en analys försöker man hitta frågor som båda tar upp men det står även klart att vid en 

studie så i mångt kompletterar verken även varandra då vissa saker tas upp eller fokuseras på 

av den ena författaren men inte av den andre eller i alla fall sker det i mer eller mindre 

utsträckning. Dock är kanske inte heller detta i vissa avseenden så konstigt då vissa av de 

analyser som Williams gjorde inte kändes så aktuella att göra för Bourdieu. Det intressanta är 

hur deras teorier ändå i stor utsträckning ändå stämmer väl överens och framförallt i de frågor 

de är jämförbara trots att det är några år mellan dem. I dessa fall spelar det inte någon större 

roll att de utgått från olika tidsförhållanden eftersom de gemensamma nämnarna ändå 

förmedlar samma budskap. Det är svårt att hitta någon punkt där de har åsikter som är 

varandras raka motsatser. Kärnan i böckerna är av kritisk form och här kan man kanske se 

deras största likheter. Det är en kritik mot kommersialiseringens följder vilken har sin orsak i 

det kapitalistiska systemets logik och hur den även påverkar kulturen som sådant vilket även 
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sker genom TV. Den problematik som Williams kunde se med TV var fortfarande som jag ser 

det på det stadiet att framtiden var oviss men att Williams anade hur utvecklingen skulle 

kunna komma att ske vilket ju även räckte med att se på sin samtids förhållanden. Det verkar 

inte som för honom funnits samma befogenhet att gå till den typen av angrepp som Bourdieu 

gör i Om televisionen. Det är böcker som jag även tolkar har haft olika syften vid skrivandets 

stund. Williams försökte förklara historiskt den sociala historiken bakom utvecklandet av 

televisionen men även hur andra former av nya tekniker är beroende av just de sociala 

formerna. Enligt hans synsätt så är USA om än outtalat den stora kulturimperialisten genom 

TV vilken även enligt Williams var en av de största exploatörerna i världen för kommersiell 

TV om man bara ser till att USA varit orsak till piratsändningarna på många ställen. Det 

Williams inte gör är att han kastar beskyllningar åt olika håll utan försöker vara saklig och 

vara trovärdig men vissa aspekter hade han behövt underbygga med lite mer fakta för att man 

fullständigt skall gå på hans linje även om de i hans framställning känns rimliga. 

  När det gäller Bourdieus bok så är karaktären annorlunda och det märks att attityden snarare 

är mer inriktad på de i dagen vid skrivandet av boken faktiska förhållandena gällande 

televisionen och Bourdieus uppfattningar om den och hur journalistikens område fungerar. 

Det märks ju också att Bourdieu genom sin sociologi och sitt begrepp fält haft som syfte att 

just applicera det på journalismen och dess villkor. När Williams skrev sin bok och TV var 

yngre hade han förmodligen uppfattningen att det även var på sin plats med att analysera olika 

programformer vilket på 90- talet kanske kunde tyckas lite ålderdomligt. När Bourdieus bok 

släpptes står det uppenbart att någon sådan analys inte var något som för honom kändes 

aktuellt, därmed inte sagt att det vore fel men Bourdieu har mer fokus på att göra en viktig 

belysning av televisionen och problematiken kring den. De båda författarna hade på olika sätt 

tidigt i sin karriär kommit i kontakt med marxismen vilket även lyser igenom i vissa av deras 

teorier. 

  Det är viktigt att påpeka att de inte hänvisar till marxismen som lösning i form av politiskt 

program utan influenserna kan snarare ses på det sätt som de utrycker sig och användandet av 

vissa typiska marxistiska begrepp vilket framgick i uppsatsen. En gemensam punkt för de 

båda verken är också människans utsatthet av TV och hur verkligheten lätt kan förvridas för 

att påverka våra uppfattningar men samtidigt att det är viktigt att komma ihåg de 

bakomliggande krafterna.
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Slutord

  När man ger sig in ett arbete börjar en lång färd då arbetet ofta handlar om att göra 

upptäckter längs med arbetets väg. När man gör en sådan här analys och jämförelse är det 

också ett sätt att lära sig hur en sådan görs och vilka problem/svårigheter som man stöter på 

vid görandet av en sådan. Det blir mycket tid man får läsa i böcker man sedan inte har någon 

användning för i själva arbetet och man får läsa in sig på saker som inte har så mycket med 

analysen att göra. Man får helt enkelt lära sig mycket på vägen och det står för mig klart att 

det är en skillnad i att sporadiskt läsa en bok som många gör än att analysera och sätta den i 

relation till en annan bok. Genom att sätta boken i relation till en annan kan man se på vilka 

punkter boken har styrkor/svagheter men även vad författaren kunde ha utvecklat mer. Det 

blir också uppenbart att författare har olika syften med sin framställning men också att det 

finns likheter. En sådan här undersökning handlar ju om som jag ser det att förhålla sig 

kritiskt lagd eftersom även om författaren ger intrycket av att representera ”sanningen” så 

innebär det ju faktiskt inte att så är fallet vilket ju inte innebär att man för den sakens skull 

dementerar deras teorier heller. Nu har ju inte det varit målet med analysen. En annan aspekt 

är att genom författarens sätt att resonera går det ju även att se deras personliga åsikter eller 

rentav politiska hållning. Särskilt om man ser till att man vet om att författaren varit i kontakt 

med som i dessa författares fall marxismen så kan man ju se att vissa sätt att resonera sker i 

sådana termer. Genom att ta hänsyn till dessa förhållningssätt står det ju också klart att en 

läsare som inte är medveten eller förhåller sig skeptisk till sådana aspekter lättare kanske blir 

påverkad av författarens slutsatser. Intressanta tankar om TV kan genom deras verk väckas 

hos de flesta men därmed inte sagt att man inte reflekterat över vissa saker om TV själv 

tidigare. Själv har jag ofta frågat mig om TV vill påverka människors uppfattningar då 

avsaknaden av vissa gruppers representation i TV många gånger kan te sig påfallande och 

dess manipulerande effekter är något de flesta borde om inte annat försöka i min uppfattning 

göra sig medveten om. 
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