
Smakernas begränsade frihet
Om kulturindustrins makt över sin publik

AV ANDRÉ JANSSON

Inledning
Mer än ett halvt sekel har förflutit sedan M ax Horkheimer och Theodor Adorno 
skrev Upplysningens dialektik. Bokens första upplaga utkom 1944 och var då en 
uppgörelse med både den tyska nazismen och den genomkommersialiserade ameri
kanska kulturindustrin. Den förstnämnda hade Horkheimer och Adorno -  tillsam
mans med en rad andra namnkunniga tyska vetenskapsmän och kulturpersonlighe
ter, som Bertholt Brecht och Thomas M ann -  flytt ifrån; den senare kom att omge 
deras nya exiltillvaro. Mötet med den amerikanska masskulturen, som inom den 
tyska emigrantkolonin i Los Angeles sågs med allt annat än blida ögon, kom att 
sätta tydlig prägel på den kritiska och i flera avseenden dystopiska samhällsteori 
som sedermera utvecklades inom Frankfurtskolan. I Upplysningens dialektik ges en 
kompromisslös beskrivning av hur det västerländska upplysningspr oj ektet har gått 
överstyr och slagit över i sin egen antites; en blind övertro på människans förmåga 
att rationellt kontrollera såväl naturen som det sociala och kulturella livet; en sam
hällsordning där de yttersta symbolerna för kalkylerbarhetens excesser heter 
Auschwitz och Hollywood.

Det finns idag stor anledning att begrunda dessa tankar. Inte därför att de nöd
vändigtvis och i alla delar var fullt relevanta när de skrevs ner, utan mot bakgrund 
av att de identifierar en rationalistisk och kommersialistisk samhällsutveckling som 
har fortskridit in i vår tid. Om man med fog kunde tala om en kulturindustri på 
1940-talet, så är begreppet fullt tillämpligt även idag. Medieindustrin, konsum-
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tionsindustrin och upplevelseindustrin är exempel på kommersiellt expansiva bran
scher, vars gränslinjer är problematiska att rita upp, men vars verksamheter i större 
eller mindre grad bör räknas in i den så kallade kulturindustrin. I de kulturella 
konglomeratens tidevarv spänner lanseringarna av nya koncept över ett allt bredare 
produktregister och omsätter allt större belopp. Verksamheten har därtill, tack vare 
nya distributionsteknologier, globaliserats.

Men vilken makt har kulturindustrin egentligen över publikens smak? Föredrar 
publiken främst det den genom upprepning har lärt sig att uppskatta? Denna fråge
ställning är mycket intressant att belysa mot bakgrund av de diskussioner som ofta 
har förts om den moderna kulturens likriktning. Förmågan att låsa fast människors 
kulturella preferenser inom vissa ramar utgör själva förutsättningen för att en even
tuell ideologisk indoktrinering skall kunna förekomma. I Upplysningens dialektik 
beskriver Florkheimer och Adorno kulturindustrins manipulativa strategi enligt föl
jande (1944/1996: 151):

Den ständiga upprepningen är principen också för förhållandet till det förgångna.
Det nya i den masskulturella fasen jämfört med den senliberala är att det nya ute
sluts. Maskinen roterar på samma fläck. Eftersom den har full kontroll över konsum
tionen utmönstrar den det oprövade som riskabelt. [...] Just därför är det ideligen tal 
om idea, novelty och surprise, om sådant som på en gång är välbekant och ännu inte 
visat.

Resonemanget känns förvånansvärt aktuellt. Den kommersiella kulturindustrins 
obenägenhet att satsa på nydanande och experimentella budskap och uttrycksfor
mer kan i dagsläget överföras på ett flertal olika debatter: framtiden för public ser
vice-medierna, framtiden för distributörerna av smal film eller framtiden för de fria 
teatergrupperna. Exemplen på hur de kommersiella medieföretagen satsar på säkra 
kort -  ett utbud som så få som möjligt väljer bort -  är många. Samtidigt som skiv
bolagen ondgör sig över de kommersiella radiokanalernas uniforma och slätstruk
na musikaliska profil, vilken missgynnar deras möjligheter att föra ut smalare mu
sik eller musik med ännu okända artister (se t ex Dagens Nyheter 970325), mark
nadsför sig samma kanaler med paroller som: ”Bättre musik -  mer variation” (City 
107 i Göteborg), eller ”Energy -  vi skapar hitsen” (Radio NRJs reklamkampanj 
1997, visad bland annat på MTV). Dessa reklambudskap korresponderar märkligt 
väl med den skräckbild som Horkheimer och Adorno målade upp på 1940-talet: 
det handlar om variation inom mycket snäva och starkt konventionsbundna ramar, 
och det handlar om producenternas övertygelse om den egna verksamhetens för
måga att på samma gång skapa och möta den breda publikens preferenser.

Å andra sidan finns det inga empiriska belägg för att den kulturkritiska ur- 
sprungstesen till fullo skulle kunna accepteras -  allra minst hos författarna själva. 
Resonemangen i Upplysningens dialektik rör sig huvudsakligen på ett socialfiloso-
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fiskt plan, och det samma gäller Adornos övriga texter om kulturindustrin. Sålunda 
föreligger det starka skäl att konfrontera Frankfurtskolans idéer med de teorier och 
analyser som genom åren har utarbetats inom kultursociologi och medieforskning. 
Det kan här vara relevant att titta närmare både på sådant material som ligger den 
marxistiska ideologikritiken nära, till exempel texter om kulturimperialism (se t ex 
Schiller, 1969,1974,1984,1996; Mattelart, 1974/1980,1976/1979; Mattelart m 
fl, 1984; Garnham, 1990), och på teorier som skisserar en mer aktivt meningsska- 
pande publik (se t ex Fiske, 1987; Liebes &  Katz, 1990; Lull, 1995; Thompson,
1995). Min övertygelse är att vi alltjämt inte har gått till botten med den problema
tik som rör vilken makt kulturindustrin egentligen har över människors kulturella 
smak.

Ursprungstes: kulturindustri och masspublik
Den vetenskapliga upplysningen hade ursprungligen som syfte att befria männi
skorna från magins och myternas tvångssele. Men i det genomrationaliserade mas
samhället har upplysningen i sig själv kommit att mytifieras, till priset av en in
skränkning av människors möjligheter till fritt tänkande. Denna pendelrörelse mel
lan upplyst kunskap och blind tilltro utgör grundtemat för modernitetsanalysen i 
Horkheimers och Adornos Upplysningens dialektik (1944/1996).

Den kanske viktigaste drivkraften bakom upplysningens haveri, såg Horkheimer 
och Adorno i den hämningslösa expansionen av en instrumentaliserad och empiri- 
baserad vetenskap -  det vetenskapsideal som framför allt företräddes av Francis 
Bacon. Genom att likrikta vetenskapen till att som allomfattande värdenorm upp
höja kontrollerbarhet och användbarhet, konstruerade upplysningsproj ektet ett va
pen mot det okända som inte bara eliminerade tilltron till magi, utan även kom att 
hota det mänskliga tänkandet som sådant. När vägen till kunskap begränsades till 
formaliserade metoder, förvrängdes människors tankearbete till att enbart reprodu
cera det redan existerande -  ett blint reproducerande av fakta -  vilket medförde att 
upplysningen kom att falla tillbaka i den mytologi som den själv försökt lösgöra sig 
ur. Det obekanta och det okontrollerbara blev den moderna epokens tabu, det mest 
förbjudna.

Konsekvenserna av denna utveckling återspeglas inte bara i ett ökat främlings
skap inför den objektiverade naturen, utan även i att kulturen har kommit att 
mista sin autenticitet. På samma vis som naturen analyseras och behärskas genom 
distanserade studier, för att optimalt resultera i allförklarade helhetssystem, görs 
kulturen till föremål för instrumenteil planering. Enligt Horkheimer och Adorno är 
konstverkets egentliga uppgift att förmedla en ”uppenbarelse av det hela i det parti-
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kulära” (a a: 34), och att på så vis även sträcka sig bortom det kända. I likhet med 
de traditionella samhällenas trolleri tar den sanna konsten vid där vetandet går i 
upplösning -  med den viktiga skillnaden att konstverket avsäger sig all inverkan på 
yttervärlden. Likväl har konstens och kulturens grundvalar underminerats inom ra
men för samma upplysningsprojekt som ville krossa trolleri och vidskepelse. Kul
turföraktet har gått hand i hand med byggandet av det nya, vetenskapliga industri
samhället.

Det är mot bakgrund av detta samhällsperspektiv som teorierna om den mäktiga 
kulturindustrin bör ses. Kulturindustrin är inte något isolerat fenomen, utan en as
pekt av det genomrationaliserade samhället som helhet. Att Horkheimer och Ador
no ägnar ett helt kapitel åt ämnet -  Kulturindustri. Upplysning som massbedrägeri 
(a a: 137) -  kommer sig av att denna typ av industrialiserad verksamhet med sär
skild tydlighet avslöjar upplysningsprojektets expansion utanför sina rättmätiga do
mäner. Om den sanna kulturen uppstår spontant bland folket och har som syfte att 
öppna nya världar bortom den kända verkligheten, sänker sig kulturindustrins pro
dukter över människorna från ovan och har ”imitationen som absolut rättesnöre”
(a a: 148). Kulturindustrin gör därmed våld på kulturen som sådan, samtidigt som 
den inskränker människornas möjligheter till ett fritt tänkande -  vilket i förläng
ningen även leder till ett undertryckande av oppositionella strömningar.

Kulturindustrin konstitueras av en rad olika branscher, vilka tillsammans formar 
ett enhetligt system -  enhetligt på så vis att de olika grenarna sinsemellan uppvisar 
en likvärdig betoning av ekonomisk och teknisk rationalitet. Kulturindustrins ideo
logi har vinstmaximering som mål, och som strukturell princip att på ett fåtal till
verkningsorter producera standardvaror för utspridd reception. Horkheimer och 
Adorno pekade på att det härvidlag inte finns någon skillnad mellan film, radio 
och veckopress (a a: 137), ovetande om att beskrivningen skulle komma att 
överensstämma än bättre med det nutida multinationella satellit-TV-systemet (jfr 
Ramsay, 1996). Möjligheterna att nå ut till en masspublik och samtidigt kunna 
uppnå de ekonomiska målen, har skapats genom såväl tekniska som administrativa 
rationaliseringsprocesser.

Det förstnämnda innebär en tillämpning av moderna hjälpmedel, vilka kan fram
ställa de kulturella produkterna i standardiserade massupplagor. Just utbudets stan
dardisering är ett tema som genomsyrar Upplysningens dialektik, liksom det ge
nomsyrar flera av Adornos övriga texter om kulturindustrin. Redan i artikeln On 
Popular Music från 1941 (1990) återfinns ett exempel på Adornos kritiska analy
ser av hur massproducerad kultur, i detta fall populärmusiken, stöps i en och sam
ma form. Medan den seriösa musiken byggs upp av unika och icke utbytbara enhe
ter, vilka samtliga står i direkt förbindelse med verkets totalitet, är den massprodu
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cerade musiken komponerad enligt prefabricerade strukturella scheman, där det är 
viktigare att varje detalj passar in i schemat än att samma detalj existerar för sin 
egen skull. Standardiseringen och schematiseringen är en bidragande förklaring till 
varför populärmusiken är just populär; helheten i ett populärmusikaliskt stycke är 
given på förhand och accepterad av lyssnarna redan innan de tagit del av styckets 

innehåll.
Idéerna om hur kulturindustrin genom sin starka konventionsbundenhet skapar 

ett mer lättillgängligt utbud, vidareutvecklade Adorno senare i artiklar som The 
Schema o f Mass Culture (1991) och Culture Industry Reconsidered (1991). Bland 
annat beskrivs hur varje ny produkt refererar till andra liknande produkter, vilka 
redan varit ute på massmarknaden och som accepterats som succéer. Kulturindu
strin tenderar att återskapa sina produkter enligt de scheman som tidigare visat sig 
lyckosamma ur ekonomisk synvinkel, vilket i förlängningen innebär att publiken 
lär sig att uppskatta och efterfråga vad som erbjuds dem om och om igen. Männis
kornas smak manipuleras och förslavas under kulturindustrins homogeniserande 
kraft i ett kretslopp som svetsar samman systemet till en allt kompaktare enhet.

Jämte den tekniska rationaliteten har även de administrativa systemens över
expansion bidragit till den dialektiska transformationen av det kulturella fältet. I 
artikeln Culture and Administration (1991) framhåller Adorno att kulturen inte 
kan administreras och på samma gång bibehålla sin autenticitet, eftersom de krav 
som administrationen ställer på kulturen bestäms enligt normer som står i ett direkt 
motsatsförhållande till objektets inneboende kvaliteter. Den kulturella produktens 
användningsvärde reduceras till ett rent bytesvärde; i kulturindustrins ögon är den 
enda användbara kulturen den som kan förväntas ge ekonomisk avkastning. Häri
genom avskiljs obönhörligen den kulturella produktionen från människors sociala 
praxis -  såväl folkkulturen som den seriösa kulturen. Kulturen fråntas sin auto
nomi, sin spontanitet och sin kritiska potential, och masspubliken -  vilken katego
riseras och klassificeras ”som statistiskt material efter inkomstgrupper i röda, grö
na och blå fält” (Horkheimer & Adorno, 1944/1996: 140) -  inkorporeras som en 
komponent i det kulturindustriella systemet. Det sistnämnda argumentet är mycket 
intressant, eftersom det underminerar kulturindustrins eget imperativ att ”ge publi
ken vad den vill ha” -  ett imperativ som tillika brukar framhållas som ett slags alibi 
för verksamheten.

Den viktigaste förklaringen till varför människorna later sig fjättras vid kultur
industrins enformiga och schematiskt lättillgängliga utbud, ligger enligt Horkhei
mer och Adorno (a a: 154) i förhållandet mellan kulturindustrins mekanismer och 
människors arbete. Masskulturen, i synnerhet den så kallade underhållningen, 
fungerar som en ren förlängning av arbetet. Den breda folkmassan ägnar sin lediga
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tid åt att låta sig underhållas, för att sedan åter igen kunna orka med den mekani
serade arbetsprocessen -  vilket implicerar att de är dubbelt utnyttjade och oför
mögna att bryta sig ur kapitalismens totalitet. Den alienation inför arbetet som föl
jer av organisationsprinciperna i det kapitalistiska samhället har således banat väg 
för en rent eskapistisk kulturkonsumtion. Fritiden har omvandlats till sin motsats 
och konsumtionen av kulturella produkter blir ett medel istället för ett mål. I arti
keln On Popular Music (1941/1990: 310) framhåller Adorno att hela skalan av 
kommersiella underhållningsprodukter har som syfte att konsumeras av en publik 
som vill fly från både uttråkning och ansträngning -  en publik som saknar både 
motivation och kraft att ta till sig eller själv skapa sann konst.

I ett samhälle där kulturen skall konsumeras utan ansträngning, förvandlas 
igenkänningen till sensation. Upplevelsen av att känna igen sig i de kulturella pro
dukterna är underhållningens själva väsen. Att bli road är det samma som att ”vara 
med på noterna” (Horkheimer & Adorno, 1944/1996: 162), vilket i sin tur är det 
samma som att lata schemat för sin kulturella reception konvergera med kultur
industrins produktionsschema. Publiken låter sig förföras av de ytliga lockbeten 
som varje ny produkt erbjuder: en etablerad filmstjärna eller en utmanande kär
leksscen, alltihop minimala variationer inom ramen för de givna konventionerna. 
Kulturindustrins strategi handlar således om en balansgång mellan att skapa igen
känning -  att ge publiken vad den har lärt sig att kravlöst uppskatta -  och att in
billa samma publik att den senaste produkten ändå innehåller något som är ”nytt”. 
Ur Horkheimers och Adornos synvinkel är det denna kalkylmässigt avvägda ba
lansgång som grundlägger kulturindustrins makt över masspublikens smak.

Men hur bör man då förhålla sig till denna tes? Vad skall förkastas och vad är av 
substantiellt intresse? Min avsikt är att ur ett främst medievetenskapligt perspektiv 
belysa båda dessa aspekter och därigenom nå fram till en teori om hur idéerna om 
kulturindustrins makt skulle kunna appliceras på dagens mediesamhälle -  inte 
minst mot bakgrund av att vissa viktiga aspekter av Frankfurtskolans kulturkritik, 
såsom kulturens kommersialisering, åtminstone på ytan ser ut att vara minst lika 
relevanta idag som för femtio år sedan. Närmast följer en genomgång av de efter
följare inom massmedieforskningen som aktivt har använt sig av begreppet kultur
industri -  forskare som främst återfinns inom politisk ekonomi.

Kulturimperialism som gränslös smakmanipulation
Frankfurtskolans idéer kom att få stor betydelse i efterkrigstidens Europa. Eftersom 
den snabba medieutvecklingen och den ökande kulturella kommersialiseringen var 
förändringsprocesser som engagerade breda formationer inom både den akademi
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ska och den politiska världen, fanns förutsättningar för kulturkritikens genomslag 
-  ett genomslag som skulle bli särskilt tydligt i samband med vänstervågen och de 
antihegemoniska strömningarna under 1960- och -70-talen. Det var då som den 
akademiska kritiken mot den kommersiella, främst amerikanska, kulturindustrins 
expansion, särskilt i underutvecklade länder, kom att formuleras i mest uttalat poli
tiska ordalag. M ot bakgrund av att kombinationen av nya produktions- och dis- 
tributionsteknologier och kapitalistiska organisationsformer möjliggjorde en allt 
mer global spridning av västerländskt kulturutbud, ansåg många medieforskare att 
en ny typ av imperialism hade gjort sitt inträde -  en kultur- eller medieimperialism 
(jfr Roach, 1997).

Bland kulturimperialismtesens främsta företrädare märks bland andra Armand 
M attelart och Herbert Schiller, vilka framför allt gjorde sig kända genom sin hårda 
USA-kritik under 1970-talet, men som alltjämt är engagerade i forskningsfrågor 
som rör förhållandet mellan den kulturella produktionen och den dominerande ka
pitalistiska ideologin. Om man följer den idémässiga utvecklingen hos dessa teoreti
ker över tid -  från deras tidiga verk, såsom Mattelarts Mass Media, Ideology and 
the Revolutionary Movement (1974/1980) och Schillers Mass Communication and 
American Empire (1969) och The Mind Managers (1974), till senare böcker, såsom 
Mattelarts Rethinking Media Theory (Mattelart St Mattelart, 1992) och Schillers 
Information Inequality (1996) -  kan den gemensamma nämnaren sägas vara en be
stående marxistisk kulturkritik. Å andra sidan är det uppenbart att Schiller mer 
konsekvent -  eller hårdnackat, om man så vill -  har hållit fast vid sin beskrivning 
av de kapitalistiska företagskonglomeratens kulturella herravälde. Mattelarts texter 
uppvisar med tiden en större dynamik i och med att större vikt läggs vid de aktiva 
subjekten, publiken.

Den ursprungliga idén om amerikansk kulturimperialism kan liknas vid en global 
tillämpning av Frankfurtskolans mer abstrakt generaliserande resonemang om 
kulturindustrins manipulativa och ideologireproducerande makt. Genom att lyfta 
fram exempel från bland annat Sydamerika, försöker man ge en belysning av hur 
USAs tidigare uttalat militära hotstrategi, den så kallade ”kanonbåtsdiplomatin”, 
successivt har ersatts av en mer sofistikerad form av dominans; dominans genom 
att exportera kommersiell masskultur som ensidigt präntar in bilden av den ameri
kanska ideologins normalitet. Genom utvecklingen av modern distributionsappara
tur, till exempel satellit-TV-system, kan USA fördjupa ett redan existerande domi
nansförhållande gentemot de länder vilka själva saknar en industriell bas. De så kal
lade ”utvecklingsländerna” översköljs av stora kvantiteter billiga, amerikanska kultur
produkter, och är praktiskt taget oförmögna att stå emot ideologisk indoktrinering.

Enligt Schiller (1969) trängs genuin, inhemsk kultur undan av den amerikanska
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materialismen -  en process som är närmast omöjlig att stoppa sedan det nationella 
kommunikationssystemet väl fallit under imperialisternas kontroll. Genom ständig 
upprepning görs den amerikanska livsstilen åtråvärd även i regioner och inom be
folkningsgrupper där de ekonomiska förutsättningarna för samma livsstil inte exis
terar. Mattelart (1974/1980: 24) pekar härvidlag på att massmedierna förmår osyn- 
liggöra förhållandet mellan ett samhälles ekonomiska bas och dess ideologiska 
överbyggnad. Medieutbudet återspeglar således inte förekomsten av konfliktför
hållanden, utan exploaterar myten om alla objekts neutralitet; myten om en prag
matisk demokrati grundad pa det ”fria” konsumtionsvalet. I media presenteras den 
amerikanska vardagen, den materiella världen, som idyllisk och därmed ohotande, 
vilket i själva verket är att banalisera konsekvenserna av individens enskilda kon- 
sumtionshandlingar.

En viktig komponent i kulturimperialismtesen är att kulturindustrins makt till 
stor del konstitueras genom dess nära koppling till andra branscher inom det kapi
talistiska systemet. Effektiviseringen av den masskulturella distributionen är till ex
empel beroende av en snabb utveckling på hårdvarusidan, det vill säga inom elek
tronikbranschen, vilken i sin tur har den amerikanska rymd- och militärteknolo
giska forskningen att tacka för många av sina framsteg (Mattelart, 1976/1979; 
Schiller, 1974,1996). Dessutom underlättas dessa korsbefruktningar av att den 
kulturindustriella verksamheten utmärks av samma industrikapitalistiska metoder 
och principer som dominerar västerländsk företagsamhet i stort. Gränserna mellan 
olika branscher flyter därmed ihop och bildar ett komplext och verkningsfullt indu
striellt maskineri. Schillers (1984: 77) beskrivning av hur den teknologiska och eko
nomiska rationaliteten har koloniserat kulturens domäner utmärker ett perspektiv 
som i allt väsentligt sammanfaller med analysen i Upplysningens dialektik:

The fact is that capitalism, in its latest development, is transforming the process of 
cultural creation. At the same time, cultural production increasingly has become 
indistinguishable from industrial production and the cultural industries have become 
sites of great growth and high profitability. [...] Almost inevitably, the process of 
cultural creation increasingly adopted market methods and organizational structures 
characteristic of the productive mode of the rest of the capitalist economy. [...] A 
sheath of technological mystification obscures the rapid extension of capitalist criteria 
and control to terrain hitherto far less subject to its influence -  the cultural process, 
and consciousness itself.

Den slutliga konsekvensen av det kapitalistiska intrånget på kulturens område är 
en manipulation av människors medvetande — en ideologisk homogenisering med 
global omfattning. På samma vis som Horkheimer och Adorno (1944/1996) karak
teriserade kulturindustrin som ett massbedrägeri, beskriver kulturimperialismtesen 
relationen mellan kulturproducenter och kulturkonsumenter som ett ensidigt makt
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förhållande: konsumenterna luras, i det fria valets namn, att forma sin smak och 
sina värderingar efter industrins uniforma produkter. Det som beskrivs som ett fritt 
val, är egentligen ett val mellan sinsemellan likartade produkter. Det underliggande 
ideologiska budskapet har alltid samma målsättning: en anpassning till konsum
tionssamhällets värderingar. Inom ramen för denna övergripande kapitalistiska 
manipulationsprocess blir de kommersiella massmediernas roll att knyta sin publik 
allt närmare den varuindustri som medierna själva är beroende av för sin fortsatta 
existens; att producera ett maximalt antal konsumenter för potentiella annonsörer 
(Mattelart, 1976/1979: 252; se även Garnham, 1990: 160; Golding och Murdock, 
1996: 19).

Hur förklarar man då att den amerikanska kulturindustrin är så framgångsrik 
vad gäller att skapa storpubliker? Det första man bör slå fast är att denna typ av 
fråga generellt inom politisk ekonomi har besvarats alltför ensidigt utifrån studier 
av ekonomisk-strukturella förhållanden -  vilket knappast bör ses som en tillfreds
ställande analys. Samma problem drabbar stora delar av litteraturen om kulturim
perialism, där orsakerna till den amerikanska kulturens omtalade förmåga att 
fängsla och manipulera publiken hänförs till de amerikanska produktions- och di- 
stributionsbolagens ekonomiska dominans på världsmarknaden. Exempelvis fram
håller M attelart m fl (1984: 90) explicit att man inte primärt skall söka förklaring
arna till framgångarna för amerikanska TV-produktioner i själva innehållet:

It is tempting to explain the success of American telefilms and series through their 
content and narrative structure, that is to try to find an answer to the issues raised by 
these programmes within the programmes themselves. This mediacentric tendency, 
which forgets that a television product emerges from a specific television set-up, itself 
the fruit of historical development, is the major weakness of most media sociology.

I sin strävan att förklara den amerikanska TV-kulturens dominans, vill man alltsa 
lägga rent innehållsmässiga aspekter åt sidan, till förmån för en bredare analys av 
de produktionsförhållanden som råder. Detta vägval har förvisso flera förtjänster i 
jämförelse med en helt okontextualiserad innehållsanalys, men leder samtidigt till 
en påtaglig distansering från publiken och användningskontexten. Frågan om var
för den amerikanska kulturen är så framgångsrik, tycks i detta sammanhang sna
rare handla om vilka egenskaper det är hos den amerikanska kulturindustrin som 
gör att man kan producera ett utbud som lockar särskilt stor publik, än om varför 
människor väljer amerikansk kultur framför annan kultur. Bakom detta perspektiv 
döljer sig en grundsyn på publiken som varande passiv i sin relation till medieutbu
det; den låter sig styras av de aktörer som för tillfället dominerar marknaden.

Bland de teman som Mattelart m fl (1984: 93; se även Mattelart, 1988) lyfter 
fram som förklaringar till den amerikanska dominansen på den populärkulturella
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TV-marknaden, kan bland andra följande urskiljas: kvantitet, repetition, reklam
anpassning och universalitet. Dessa teman skall inte ses som ett förnekande av mer 
traditionella argument, som till exempel de amerikanska bolagens höga tekniska 
Produktionsstandard, den effektiva marknadsföringen eller den långa traditionen 
av nöjesproduktion, utan fungerar, menar författarna, som en fördjupning av tidi
gare analyser. Noterbart i sammanhanget är också att de resonemang som presente
ras till stor del handlar om innehållsaspekter -  den ovan citerade ståndpunkten till 
trots.

Det tema som jag här har benämnt ”kvantitet”, handlar om relationen mellan det 
antal produkter som produceras, exempelvis biofilmer, och det antal produkter 
som blir kommersiella framgångar, det vill säga förmår locka en stor publik. Mat- 
telart m fl försöker här påvisa att det finns ett ofrånkomligt samband mellan det to
tala antalet produkter och det antal produkter som blir publika framgångar; ju mer 
man producerar, desto större är sannolikheten att något av utbudet går hem hos 
publiken. Erfarenheter har visat att det inte är möjligt att genom koncentration av 
ekonomiska och kunskapsmässiga resurser styra vad som skall bli succéer. Det 
enda sättet för producenten att minska sitt ekonomiska risktagande är att testa sär
skilt framtagna pilotprodukter på en representativ publik innan den färdiga pro
dukten släpps ut på marknaden. Både vad gäller förutsättningarna för pilottestning 
och upprätthållandet av ett omfattande utbud innebär den amerikanska kulturin
dustrins ekonomiska styrka ett övertag gentemot internationella konkurrenter. M ot 
bakgrund av min huvudfråga, makten över publikens smak, är det emellertid tyd
ligt att resonemanget om det kulturella utbudets kvantitet föga belyser vilka meka
nismer det är som gör att visst utbud blir mer populärt än annat. Istället leder reso
nemanget fram till den paradoxala slutsatsen att en upprepning av gamla fram
gångsrecept inte är ett tillförlitligt medel för att uppnå nya framgångar -  ett förhål
lande som står i konflikt med kulturimperialismtesens traditionella formulering.

Med ”repetition” åsyftas betydelsen av att människor kan känna igen sig i det 
medieinnehåll de exponeras för -  med andra ord ett tema som korresponderar med 
Adornos (1991) teorier om masskulturens schema. Enligt Mattelart m fl (1984:
95f), har de amerikanska kulturindustrierna genom sin dominans på världsmark
naden byggt upp ett slags ”budskapsbank” (”image bank”) som idag dominerar 
människors referensramar. Denna budskapsbank består av ett antal olika etable
rade genrer, vilka människor genom repetition har lärt sig att tolka på ett adekvat 
och konsekvent sätt. Meningen i ett visst budskap utvinns inte enbart genom att 
dess innehåll relateras till verkligheten, utan även mot bakgrund av formen och 
innehållet hos de budskap man tidigare har tagit del av. Att den amerikanska bud- 
skapsbanken är mer omfattande än andra motsvarande banker, innebär att publi
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ken med mindre ansträngning kan identifiera sig med de amerikanska kulturpro
dukterna.

Den igenkänning som är förknippad med amerikanskt utbud har dessutom ex
panderat utanför massmedias område. Det korsrefererande som idag förekommer 
mellan medieprodukter och andra konsumtionsprodukter -  såsom kläder, leksaker 
och spel -  är en konsekvens av att kulturindustrin allt mer har kommit att anta for
men av konglomerat med branschöverskridande omfattning. Många av de ameri
kanska medieföretag som ursprungligen enbart ägnade sig åt till exempel film, in
går idag i större koncerner med starkt diversifierade verksamheter (jfr Garnham, 
1990). Disneys storsatsningar på allt från biograffilm, videofilm och böcker till gi
gantiska nöjesparker är det tydligaste exemplet (jfr Wasko, 1996), och en liknande 
utveckling har även präglat bolag som Warner Brothers och Paramount Pictures 
(Mattelart, 1976/1979). Världens två största medieföretag 1996 var Time Warner 
och Disney -  båda med försäljningsinkomster runt 25 miljarder dollar per år 
(Carlsson, 1998).

Ett tredje tema som Mattelart m fl (1984) diskuterar är den amerikanska kultur
industrins förmåga att anpassa utbudet till reklamköparnas intressen. Detta gäller 
inte minst utformningen av TV-program, som inte enbart skall lämna utrymme för 
reklampauser, utan även inbegripa en viss reklamanpassad rytm som bibehåller pu
blikens intresse. På detta område ligger amerikanska produktionsbolag, tack vare 
den långa erfarenheten av kommersiell etermedia, en bra bit före konkurrenter i 
andra länder. Beroendet av reklamköpare har inneburit att inte bara fiktionsserier, 
utan även dokumentära program givits en särskilt ”publikkvarhållande” form; 
klippen är täta och kameravinklarna varieras ofta -  allt för att publiken inte skall 
bli uttråkad och byta kanal (a a: 96).

Till temat reklamanpassning bör man även räkna benägenheten att producera 
och distribuera TV-program som stöter bort så få tittare som möjligt. Denna stra
tegi grundar sig på programföretagens strävan att maximera sin publik och därige
nom attrahera reklamköpare. Eftersom en maximering av publiken omöjligtvis kan 
komma till stånd genom satsningar på enskilda publikgruppers förstahandsval, de 
program som de helst av allt och med störst engagemang skulle vilja ta del av, prio
riteras istället de program som flest personer skulle kunna ”tänka sig” att se. I för
längningen leder detta till att få djupt involverande program kommer ut på mark
naden (Hoskins &  Mirus, 1988).

Det sista förklaringstemat hos M attelart m fl (1984) gäller det amerikanska kul
turutbudets universalitet. Tanken om att amerikanskt kulturutbud -  och då avses 
främst TV-program och filmer -  skulle ha ett innehåll och en form som är mer uni
versellt gångbart än motsvarande utbud från andra länder, kan vid en första åtanke

SOCIOLOGISK FORSKNING 3 - 4 /9 8  17



förefalla en aning etnocentrisk. Men samma tanke kan de facto ges en intressant 
historisk belysning. I det att USA i sin tidiga epok tvingades konfrontera dilemmat 
med att ena den starkt heterogena befolkningen, vilken utgjordes av emigranter 
med varierande nationell härkomst och etnicitet, kom den så kallade masskulturen 
att spela en viktig roll. Författarna pekar härvidlag på flera olika fenomen -  serie
albumet, westernfilmen och TV-serier som Koj ak och Dallas -  vilka samtliga har 
tjänat syftet att samla en mångkulturell publik kring de enande amerikanska vär
desystemen. Som en följd av detta har innehållet i de amerikanska produkterna 
dessutom lämpat sig särskilt väl för export (se även Hoskins & Mirus, 1988; Was
ser, 1995).

Sammantaget uppvisar litteraturen om kulturimperialism grundläggande likheter 
med resonemangen i Upplysningens dialektik. Kulturindustrins makt att styra pu
blikens preferenser beskrivs som mycket stor, och de förklaringar som framförs ba
seras huvudsakligen på politisk-ekonomiska analyser. Styrkan hos dessa teorier lig
ger i deras förmåga att klargöra interaktionen mellan olika maktsfärer inom de ka
pitalistiska samhällsstrukturerna och att därigenom förklara mekanismerna bakom 
samma strukturers reproduktion. Den avgörande svagheten ligger i frånvaron av 
publikanalyser. Som har framgått av de fyra teman som diskuterats ovan, är det i 
slutänden omöjligt att fullt ut besvara frågan om varför de amerikanska medie
koncernerna är så framgångsrika, utan att komma in på resonemang om utifrån 
vilka grunder publiken gör sina val. Flera av de antaganden om hur publiken an
passar sina preferenser efter utbudet är mycket intressanta -  till exempel betydelsen 
av repetition och igenkänning -  och skulle därför förtjäna att underbyggas med re
levant empiri. Inom politisk ekonomi tenderar dessa fenomen att tas som självklara 
utgångspunkter istället för att problematiseras, vilket gör att tesen om kulturindu
strins dominans (både generellt och ur ett kulturimperialistiskt perspektiv) får ka
raktären av ett slags predestinationslära: De ekonomiskt starkaste mediekonglo- 
meraten har de största resurserna för effektiv massproduktion och -distribution av 
olika slags kommersiell kultur, vilket leder till att publikens smak stöps enligt de 
scheman som dessa kulturella makthavare dikterar. Och därigenom kan de redan 
starka bli ännu starkare, på bekostnad av den alternativa kulturens fortsatta marg- 
inalisering. Scenariot kan knappast nå en annan slutpunkt än kulturens totala mo- 
nopolisering och smakernas totala homogenisering -  så länge maktförhållandet 
mellan kulturindustrin och publiken ses som icke-förhandlande. Scenariot, tillika 
”teorin”, förnekar såväl väsentliga delar av dynamiken inom produktionssfären, 
framför allt tillkomsten av nya specialiserade produktions- och distributionsbolag, 
som den fortsatt stora smakheterogeniteten inom användningssfären -  en heteroge- 
nitet som bland annat har kunnat påvisas inom cultural studies-traditionen.
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En kontextualiserad och aktiv publik
Under årens lopp har kulturimperialismtesen kommit att bli föremål för en hel del 
kritik. Även forskare med en i grunden marxistisk utgångspunkt har anfört argu
ment mot tesens negativa gestaltning av mediepubliken och närmast elitistiska atti
tyd gentemot populärkulturen som sådan. En av dessa forskare är John B Thomp
son, som i sin bok The Media and Modernity (1995: 165) framhåller att Schillers 
tankegångar om amerikansk medieimperialism förvisso har varit mycket inflytelse
rika, men att de absolut inte kan accepteras oreserverat. Thompson anför tre pro
blem med Schillers teori: För det första ger den en förvrängd bild av efterkrigsti
dens förhållanden på mediemarknaden. I dagens samhälle intar USA en mindre do
minant ställning i ekonomiskt och teknologiskt hänseende än vad som tidigare var 
fallet. Flera viktiga teknologicentra ligger i Europa och Asien, och flera Hollywood- 
företag -  däribland Columbia Pictures och Tristar -  har köpts upp av utländska 
koncerner, till exempel japanska Sony. För det andra uppmålar Schiller, enligt 
Thompson, en överdrivet romantisk bild av tredje världens traditionella kulturer. 
Kulturstrider har förekommit tidigare i historien, vilket då har givit upphov till 
hybridkulturer. Således bör man inte se den amerikanska kommunikationsutbred- 
ningen som något annat än ett i raden av kulturella möten. För det tredje tar Sch
iller alltför lätt på problemet med hur befolkningen tolkar och reproducerar de vär
deringar som uttrycks i det amerikanska utbudet. Eftersom den hermeneutiska pro
cessen ignoreras fullständigt, förnekas även människors möjligheter att ta till sig 
och tillämpa medieinnehållet på något annat sätt än enligt kulturproducenternas 
intentioner.

Thompson menar istället att mediepubliken har en viss frihet att tolka den poten
tiella meningen i ett givet budskap utifrån sina egna kulturella referensramar, vilket 
i sin tur innebär att den globala spridningen av mediekultur ackompanjeras av ett 
lokalt präglat tillägnande av samma kultur. Publiken betraktas som aktivt menings- 
skapande subjekt, med en relativ makt att styra både karaktären hos och konse
kvenserna av sin egen medieanvändning (a a: 174). Enligt min mening måste denna 
invändning mot kulturimperialismtesen (Thompsons tredje) beaktas även vid en 
analys av kulturindustrins generella makt över publikens preferenser. Genom att 
utgå från att publikens mediekonsumtion alltid inbegriper ett moment av menings- 
skapande, kan man etablera en mer komplex och dynamisk förståelse för varför 
massproducerad kultur vanligtvis också är den mest populära. Meningsskapandet, 
vars existens och karaktär Schiller konsekvent kringgår, bör alltid ses som själva 
förutsättningen för att ta del av en viss kulturell produkt -  oavsett om den är mass
producerad eller ensam i sitt slag.

Inom medieforskningen finns det flera goda exempel på hur människor i olika de-
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lar av världen kan tillgodogöra sig importerat amerikanskt medieutbud på ett sätt 
som är anpassat efter de sociala och kulturella omständigheter under vilka man le
ver. Sydamerikanska forskare har med utgångspunkt i kvalitativa studier kunnat 
visa hur populärkulturens konsumenter transformerar betydelserna i de förvisso 
schematiska och standardmässiga produkterna; i filmer och TV-serier ser man sig 
själv och sin egen livssituation ( se t ex Martm-Barbero 1988: 464). Liknande resul
tat återfinns i de analyser som Miller (1992,1997) har gjort av den karibiska 
biandkulturen i Trinidad.

Ett ytterligare exempel på forskning om den kulturella kontextens betydelse för 
publikens läsningar av medietexter är Liebes och Katz The Export o f Meaning 
(1990). I boken studeras hur den amerikanska TV-serien Dallas uppfattas i olika 
kulturella miljöer; dels bland infödda amerikaner i Los Angeles, dels inom olika et
niska grupper i Israel, dels i Japan. Resultaten pekar på hur en och samma TV-serie 
kan nå framgång inom flera olika tolkningsgemenskaper, även om meningsskapan- 
det i dessa gemenskaper uppvisar skilda karaktärer. Framgångspotentialen beror på 
att de flesta människor i någon mån kan relatera händelserna och karaktärerna i 
Dallas till sin egen livssituation. Genom sin betoning av välbekanta teman som fa
miljerelationer, kärlek och maktkamp åtnjuter serien ett slags universell giltighet, 
trots att handlingen är rumsligt lokaliserad till Texas, USA (jfr Mattelart m fl,
1984: 99; se även Ang, 1985).

Å andra sidan, vilket är än mer intressant, tillhandahåller Liebes och Katz studie 
starka argument även för att kulturindustrins makt över människors smak är be
gränsad. Fokusgruppsintervjuerna i Japan genomfördes mot bakgrund av att Japan 
var ett av de få länder där Dallas inte blev någon framgång; serien lyftes ut ur 
programtablån efter blott sex månader. Orsakerna till Dallas misslyckande hänför 
Liebes och Katz både till avgörande kulturella skillnader mellan USA och Japan 
och till den japanska publikens divergerande genreförväntningar. Det förstnämnda 
kommer sig av att människor i det moderna Japan betonar värden som starkt avvi
ker från den materialism och dynastiska familjeordning som återspeglas i Dallas.
De sociala förhållandena i Dallas korresponderade, enligt intervjupersonerna, med 
en samhällsordning som präglade Japan i förmodern tid -  och som man idag inte 
vill påminnas om. Problemet med avvikande genreförväntningar hänger samman 
med att de flesta japaner ville tolka Dallas som ett familjedrama (”home drama”), 
så som ett familjedrama vanligtvis gestaltas i den inhemska TV-produktionen. Dal
las ansågs vara alltför våldsamt och innehålla alltför många parallellhandlingar. 
Dessutom hade man svårt att acceptera seriens oavslutade karaktär. I det japanska 
familjedramat är varje avsnitt en avslutad episod, där de olika problemen får sin 
slutliga lösning. Den sammantagna konsekvensen av att de japanska tittarna för
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väntade sig något annat än vad Dallas faktiskt erbjöd, blev att man upplevde serien 
som svårbegriplig och därmed tröttsam att ta del av. Meningsskapandet försvåra
des.

Med Liebes och Katz exempel vill jag visa på den ömsesidiga makt över menings
skapandet som präglar förhållandet mellan medieproducenter och mediepublik. Så
väl mediernas makt att styra människors meningsskapande, som mediepublikens 
frihet att skapa sin egen mening ur det kulturella utbudet är begränsad. Medierna 
kan inte homogenisera meningsproduktionen, eftersom det inte i själva texten in
ryms någon slutgiltig mening; denna uppstår först i mötet med det tolkande subjek
tet och dennes kulturella referensramar (jfr även Corner, 1995: 136; Dahlgren, 
1988; Fiske, 1987: 65; Lull, 1995: 139; Morley, 1983:104). Å andra sidan kan in
dividen varken kliva utanför sina egna tolkningsramar, eller bortse från det explici- 
ta innehåll som en viss medieprodukt faktiskt förmedlar. Förutsättningarna för in
dividuellt meningsskapande är således inte så obegränsade som man ibland kan för
ledas att tro vid läsningen av vissa kulturalistiskt orienterade publikstudier, där 
tolkningspluralismen definieras som oändlig (se t ex Hobson, 1982: 136). Det må 
vara hänt att antalet tolkningar av ett visst TV-program är lika många som antalet 
tittare (om man tar hänsyn till alla variationer), men detta är likväl inte det samma 
som att den enskilde tittaren är fri att skapa sin egen mening. Av Liebes och Katz 
(1990) studie framgår att det å ena sidan existerar en mångfald av tolkningar, men 
att dessa å andra sidan strukturerar sig efter de sociala och kulturella karakteristika 
som präglar mediekonsumenternas livssituation. Den extrempluralistiska utgångs
punkten omöjliggör i sin förlängning varje ansats till kritisk analys av kulturindu
strins produkter, och blir därmed lika ohållbar som Schillers mest fundamentalisti- 
ska version av kulturimperialismtesen.

På liknande vis som man kan anklaga det politisk-ekonomiska paradigmet för att 
bortse från publikens potential till självständigt meningsskapande, kan man således 
anklaga företrädarna för teorier om den aktiva publiken för en överbetoning av 
just meningsskapandet. I alltför liten utsträckning har man hittills problematiserat 
varför ett visst utbud föredras framför ett annat; istället har man koncentrerat sig 
på hur publiken förhåller sig till de kulturella produkter som faktiskt används. Så 
förhåller det sig exempelvis med mycket av den forskning som har bedrivits om 
kvinnors konsumtion av tvåloperor: En gemensam nämnare för Angs Watching 
Dallas (1985), Hobsons The Drama o f Soap Opera (1982) och Modleskis Loving 
With a Vengeance (1984) är att samtliga framhåller TV-såporna som ett slags social 
resurs för den kvinnliga publiken att hantera olika relationer och problem i sin var
dag. De fiktiva texternas öppenhet gör att budskapen kan anpassas till mer eller 
mindre individuella förhållanden. Underförstått tycks författarna mena att det är
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denna öppenhet, texternas polysemiska karaktär, som är förklaringen till deras po
pularitet; möjligheterna till ett relativt fritt och självrefererande meningsskapande. 
Samma tankegång återfinns även i Lulls (1995: 140) förklaring till Madonnas stora 
popularitet:

Madonna’s success comes from the widespread acceptance she recieves from her 
multiple fan base. Madonna is the queen of polysemy (many meanings), and the 
more polysemic (or open-ended) the text, the greater the popular potential.

Även Fiske (1987: 66) når fram till denna slutsats i ett mer generellt resonemang 
om vad som gör populärkulturen populär:

To be popular, the television text has to be read and enjoyed by a diversity of social 
groups, so its meanings must be capable of being inflected in a number of different 
ways. The television text is therefore more polysemic and more open than earlier 
theorists allowed for.

Min invändning mot detta resonemang -  vars innebörd är att ”ju öppnare texten 
är, desto större förutsättningar har den att bli uppskattad av många människor” -  
är att man ser alltför enkelt på människors förmåga till individuellt meningsska
pande. Resonemanget lämnar väldigt mycket osagt om i vilken mån meningsska- 
pandet också bygger på specifik genrekompetens och andra typer av kulturell igen
känning -  en problematik som i sin tur kan kopplas till den eviga motsättningen 
mellan kvantitet och kvalitet. Jag menar här att det torde finnas en gräns för hur 
öppen en viss text kan bli och samtidigt engagera tillräckligt många för att kunna 
betraktas som populär. Som jag berörde i föregående avsnitt, finns det en strategi 
inom kommersiell media att ofta satsa på sådant utbud som är måttligt engageran
de bland många människor istället för på utbud som är mycket engagerande bland 
få. Följaktligen måste det också finnas en undre nivå, där medieinnehållet blir så 
kulturellt oförankrat att endast ett fåtal skulle kunna tänka sig att ta del av det -  
och då just för att ge sin fantasi mesta möjliga spelrum. Ett sätt att accentuera en 
medieprodukts polysemiska karaktär bortom gränsen för det publikt gångbara, bör 
enligt min mening vara att spränga de genrekonventioner som människor över tid 
har lärt sig att använda i sin hermeneutiska praktik. Min slutsats så långt är alltså 
att det populära inte skapas genom ett maximerande av publikens tolkningsmöjlig
heter, utan genom en känslig balansgång mellan universalitet och anpassning till rå
dande konventioner.

Populärkultur som konventionsbundet meningsskapande
Att ha smak för det populära, det vill säga sådant kulturellt utbud som många 
människor tar del av, är varken det samma som att låta sig manipuleras av en alls-



mäktig kulturindustri, eller att inneha den på samma gång vanliga och individuella 
preferens som kulturindustrin har anpassat sitt utbud efter. Att ha smak för det po
pulära innebär att använda det slags utbud som under mest lättillgängliga former 
erbjuder ett individuellt meningsskapande för många människor. Denna smak ut
vecklas genom individens kontinuerliga interaktion med sin sociokulturella kon
text, till vilken man, utöver den fysiska livsvärlden och de i samhället rådande nor
merna och värderingarna, också bör räkna de kulturella produkter som bjuds ut av 
bland annat media. Människors kulturella smak är således inte något av naturen 
givet, utan en predisposition som till största delen bygger på inlärning av olika 
slags koder och konventioner. Lättillgänglig blir en kulturell produkt när man som 
användare till fullo behärskar de konventioner, eller det schema, som produkten är 
utformad i enlighet med. Man kan i detta avseende skilja mellan å ena sidan de 
kulturella konventioner i form av livsmönster och värdesystem som utmärker sam
hället, och å andra sidan de genrekonventioner som utmärker en viss kulturell pro
dukt.

Min uppfattning är, mot bakgrund av det ovan sagda, att Horkheimers och Ador
nos ursprungstes från 1944 inte alls är oförenlig med de teorier om publikens ak
tiva meningsskapande som diskuterades i föregående avsnitt. I viss mening skulle 
man kunna säga att de båda ansatserna är komplementära, på så vis att mycket av 
den forskning som har bedrivits inom cultural studies-traditionen bidrar med en 
bättre förståelse av varför människor söker sig till populärkulturen. Publikens akti
vitet bör ses som själva förutsättningen för att ett kulturindustriellt inflytande skall 
kunna komma till stånd. Om publiken hade varit en passiv, responslös massa, 
skulle varje form av inflytande per definition vara omöjligt. Problemet hos Hork- 
heimer och Adorno är att människors meningsskapande förnekas; det är enbart 
igenkänningen av konventioner och ”det redan sedda” som utgör drivkraften till 
all populärkulturell konsumtion. Den kontinuerliga inlärningen av kulturindustrins 
kodscheman -  som uppenbarligen betraktas som passiv -  förslavar publiken och 
får den att avstå från ”egentligt” meningsskapande.

Enligt min mening ligger det ingen motsättning i att ta som utgångspunkt att den 
populärkulturella publikens konsumtion genomgående är meningsskapande och att 
samtidigt betona betydelsen av igenkänning. För det första har igenkänningen av 
genrekonventioner stor betydelse för att ett djupare meningsskapande skall komma 
till stånd -  en process där innehållet inkorporeras i användarens egen situation. För 
det andra kan igenkänningen i sig själv, till exempel insikten om att behärska en 
viss narrativ struktur eller ett visst formspråk, bidra till att göra en produkt me
ningsfull. I dessa fall befinner sig meningsskapandet på ett slags metanivå, där re
dan vissheten om den egna förmågan till ett vidare konventionsbundet menings-
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skapande är meningsskapande. Användaren lägger i detta sammanhang större vikt 
vid att relatera den konsumerade produkten till hans eller hennes förvärvade 
kunskapsrymd, att utveckla sin genrekompetens, än vid att finna det underliggande 
budskapet meningsfullt för den egna livsföringen.

Det uppenbara samband som finns mellan igenkänning och uppskattning, mellan 
genrekompetens och meningsskapande, finns också beskrivet i Gans texter om 
smakkulturer (taste cultures) från 1960-och -70-talen. I sin artikel Popular Culture 
in America (1966/1978: 239) framhåller han att homogeniseringen inte är större 
inom populärkulturen än inom finkulturen, och att kulturelitens fördömande av 
populärkulturen snarare bygger på bristande genrekompetens än på korrekta kva
litetsbedömningar. Även här går temat inlärning igen; de genrer man har lärt sig att 
använda på ett meningsfullt sätt, blir också de man uppskattar mest och förmår att 
urskilja nyanser inom. Men enligt Gans (a a: 246) har kulturindustrin mycket liten 
makt i detta sammanhang, eftersom publiken väljer utbud snarare för att smälta in 
i särskilda sociala grupper än som en anpassning till det dominerande utbudet. 
Därför måste också synen på masskulturen differentieras och förenas med en mer 
övergripande sociologisk teori om relationen mellan olika smakkulturer och deras 
positioner i de övergripande sociala strukturerna (jfr även Gans, 1974).

Den mest utvecklade teorin av detta slag återfinns hos Bourdieu (1979/1984), 
vars analyser av de kulturella smakernas betydelse för samhällsstrukturernas repro
duktion vid det här laget är klassiska. Bourdieu visar hur människor genom sina 
olika kulturella praktiker, och livsstilen i vidare mening, upprättar en distinktion 
gentemot grupper på lägre social position. Personer som är i besittning av mycket 
ekonomiskt och/eller kulturellt kapital söker genom sin exklusiva smak att mono
polisera vissa kulturella produkter, så att dessa inte skall vara tillgängliga för de 
bredare folklagren. Med tillgänglighet avses inte bara i vilken grad människor fak
tiskt har möjlighet att införskaffa eller ta del av en specifik produkt, utan även i vil
ken grad en större publik har tillräcklig kulturell kompetens för att kunna upp
skatta och göra ”rä tt” tolkningar av innehållet. Företrädarna för finkulturen har 
vanligtvis etablerat sin ”goda” smak genom att gå i de rätta skolorna och genom 
sin sociala bakgrund skaffa de rätta kontakterna, vilket leder till att mönstret av 
kulturella smaker huvudsakligen återspeglar de redan befintliga, hierarkiska sam
hällsstrukturerna (jfr även Bourdieu och Passeron, 1977/1990). De individer som 
växer upp och lever under mindre privilegierade förhållanden har endast mycket 
begränsade möjligheter att lära sig de koder och konventioner som utmärker den 
exklusiva kulturella smaken. Än mindre är deras möjligheter att behärska de fin
kulturella koderna så ingående att smaken förefaller ”naturlig” -  att man till exem
pel med självklarhet och äkta inlevelse kan njuta av abstrakt konst eller klassisk
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musik (jfr även Bourdieu & Darbel, 1969/1991).
Att det i samhället finns grupper som tar avstånd från populärkulturen är alltså 

till stor del en funktion av rådande sociokulturella dominansförhållanden. Männis
kor på högre sociala positioner har inte bara utvecklat en kulturell smak som fak
tiskt skiljer sig från majoritetens; de utnyttjar även sin smak för att befästa sin pri
vilegierade livssituation. På omvänt vis har populärkulturens publik lärt sig att 
uppskatta en typ av kulturella produkter som indirekt reproducerar användarens 
ofta underordnade sociala position. De sociala mekanismer som inverkar på vilka 
smaker människor uttrycker kommer alltid att verka för att massornas smak också 
är de dominerades smak, och därigenom den smak som är lägre värderad, mindre 
exklusiv. M an kan således inte bortse från att kulturindustrin alltid -  så länge den 
lyder under kommersiella drivkrafter -  kommer att exploatera en hierarkisk sam
hällsordning. Det är i själva verket på denna hierarkiska struktur som kulturindu
strins makt över människors smak vilar. Förutan existensen av en stor grupp min
dre bemedlade människor -  människor med ett mindre privilegierat habitus, och 
därmed sämre möjligheter att förvärva ekonomiskt och kulturellt kapital (Bour
dieu, 1979/1984: 101) -  skulle kulturindustrin inte kunna verka enligt de publik- 
maximerande principer som den traditionellt har gjort.

Å andra sidan är det problematiskt att utpeka kulturindustrins produkter som 
duperande i sig själva, eftersom det populärkulturella innehållet troligtvis kunde ha 
sett mycket annorlunda ut än vad som är fallet idag -  men likafullt ha varit en kul
tur för massorna. Att kritisera själva innehållet i populärkulturen är alltid det sam
ma som att kritisera smaken hos utbudets publik, vilket i sin tur är det samma som 
att ta ställning för den smak som återfinns inom samhällets dominerande sociala 
strata. Genom ett sådant ställningstagande blir man själv en kugge i det maskineri 
som förstärker exklusiviteten i det redan exklusiva. Detta dilemma överskuggar ge
nomgående Upplysningens dialektik och de övriga texter som Adorno skrev om 
kulturindustrin, i så måtto att rena kvalitetsomdömen, vilka utpekar populärkul
turen som innehållsmässigt förkastlig, blandas med analyser av hur den kapitalis
tiska samhällsordningen driver folk mot eskapistisk och därigenom förslavande 
konsumtion. Man hävdar implicit att alla människor borde ta till sig de klassiska 
uttrycksformerna eller ägna sig åt egen kulturell produktion, vilket under rådande 
omständigheter inte bara är en orimlig utveckling, utan dessutom måste tolkas som 
en inkompetensförklaring av stora delar av den moderna kulturpubliken.
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En senmodern kulturanalys
Jag betonade inledningsvis i denna text att begreppet kulturindustri torde vara 
minst lika relevant idag som för ett halvsekel sedan, då Upplysningens dialektik 
kom till, detta eftersom producenterna av populärkultur nu verkar i ett än mer 
kommersialiserat och expansivt klimat än vad som tidigare var fallet. Men det 
finns samtidigt tendenser inom den samtida populärkulturen som pekar i en annan 
riktning -  tendenser vilka problematiserar de slutsatser jag hittills har kunnat dra 
angående kulturindustrins makt. I denna avslutande del kommer jag huvudsakligen 
att redogöra för ett av den nya, senmoderna kulturindustrins karaktärsdrag: den 
nya reflexiviteten. Vad betyder denna egenskap för kulturindustrins makt?

En av de bästa analyserna av den kulturella produktionssektorns transformation 
återfinns i Scott Lash och John Urrys bok Economies o f Signs and Space (1994). 
Boken presenterar en sammanfogad bild av den dubbelriktade utveckling som jag 
ovan har antytt; att konglomeraten å ena sidan blir mer omfattande, men att flexi- 
biliseringen och produktspecialiseringen samtidigt tilltar. Sammantaget innebär 
detta att gränserna mellan kulturindustrin och den övriga konsumtionsindustrin 
blir suddigare, eftersom försälj ningskoncepten spänner över bredare produktregis
ter. Konsumtionsprodukternas karaktär närmar sig härvidlag de ”traditionellt” 
budskapsbärande kulturprodukterna, på så vis att de förstnämnda ges ett allt tydli
gare meningsinnehåll för att kunna smälta in i målgruppernas livsstilar och harmo
niera med de värderingar som dessa olika grupper vill uttrycka. Det populärkultu
rella utbudet kan således i allt mindre utsträckning isoleras till massproducerade 
och massdistribuerade filmer, TV-program eller musikprodukter. Istället handlar 
det om kompletta livsstilskoncept för snävare avgränsade konsumtionssegment, 
inom vilka medieprodukter och rent materiella konsumtionsprodukter vävs sam
man till en meningsfull syntes. Och för att kunna hävda sig i konkurrensen om 
konsumenter krävs en flexibel produktionsapparat -  ett system som dels förmår 
känna av strömningar inom specifika gruppkulturer, dels förmår ställa om sina 
produktkoncept i högt tempo. Nyckeln till ekonomisk framgång ligger inte längre i 
massproduktion, utan i specialisering och flexibilitet (jfr Bocock, 1993: 23 och 
Slater, 1997: 191).

Inom mediesektorn har de nya distributionsteknologierna inte bara lett till att, 
som kulturimperialismtesen gör gällande, exempelvis TV-program kan exporteras 
till en odefinierad kulturell masspublik. De nya teknologierna har också lagt grun
den för en mer specialiserad kommersiell medieproduktion. När det potentiella 
publikunderlaget ökar, kan den ekonomiska risktagningen i att distribuera speciali
serat utbud reduceras, eftersom reklamköparna når en på samma gång månghöv
dad och intressemässigt väl avgränsad målgrupp. Medieutbudet och reklamen får
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härigenom en mer enhetlig profil, vilket ger en ömsesidig förstärkning av försälj - 
ningskoncepten som helhet. I det senmoderna samhällsklimatet, med en mer varie
rad flora av livsstilsgemenskaper och ett mer differentierat medieutbud, har det 
följaktligen blivit allt svårare att slå igenom hos en masspublik.

Men innebär denna successivt hårdnande konkurrens och ökande reflexivitet att 
kulturindustrin har kommit att inta en svagare position i förhållande till sina kon
sumenter; att kulturindustrin re agerar snarare än agerar? Här kan man svara både 
ja och nej, beroende på om man anlägger ett kvantitativt eller ett kvalitativt per
spektiv på saken. I kvantitativt hänseende torde kulturindustrins potential att styra 
publikens smak ha försvagats, om man mäter denna potential i termer av hur stor 
andel av en möjlig publik som kan fås att samlas kring en och samma produkt. 
Förvisso kan stora delar av medieutbudet nå en globalt utspridd publik, men den 
ökande segmenteringen i framför allt västvärlden, i kombination med det mer om
fattande utbudet, leder oundvikligen till en i kvantitativa termer mindre homogen 
publiksituation. De olika konsumtionssegmenten har idag möjlighet att välja allt 
mer av en viss typ av innehåll. Kulturindustrin kan därför i mindre grad förlita sig 
till en allmän publiktillströmning; den måste svara upp till specifika gruppers in
tressen och önskemål, samt, inte minst, försöka förutse och skapa denna nya efter
frågan.

Här glider vi över på den nya, kvalitativa maktpotential som produktionssektorn, 
just genom sin ökade reflexivitet och flexibilitet, har kunnat etablera. Att senmo
dernitetens sociala situation präglas av de enskilda individernas kontinuerliga, re- 
flexiva identitetsarbete är ett förhållande som kulturindustrin inte bara har tvingats 
anpassa sig till, utan även bidragit till att driva fram och sedermera exploatera -  
inte minst gäller detta bland ungdomar (se t ex Johansson & Miegel, 1992; Ziehe, 
1986). Inom kulturindustrins olika grenar kan man finna olika exempel på hur ra
tionellt genomtänkta strategier används för att fånga upp nya impulser inom till ex
empel specifika ungdomskulturer -  impulser som därefter kan bearbetas och expo
neras/produceras i större skala -  eller för att utveckla och förfina redan existerande 
produktkoncept. Robert Burnett beskriver till exempel i sin bok The Global Juke 
Box (1996) hur de stora, multinationella skivbolagen kan bredda sitt eget utbud 
och fånga upp nya musikaliska trender genom att köpa upp mindre oberoende bo
lag med mer specialiserad inriktning. De små bolagen fungerar på samma gång 
som experimentverkstäder och ett slags känselspröt, vilka möjliggör en större dyna
mik inom de musikindustriella konglomeraten. En parallell kan här dras till den 
amerikanska TV- och filmindustrins pilotverksamhet, som i princip fyller en mot
svarande funktion (Mattelart m fl, 1984: 94f).

Filmbranschen och musikbranschen är givetvis inte helt jämförbara, men det är
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likväl intressant att ta fasta på vilka gemensamma konsekvenser denna utvecklade 
och närmast vetenskapliga reflexivitet har för utbudets sammansättning och publi
kens preferenser. Jag vill här göra en sista viktig återkoppling till Upplysningens 
dialektik -  och mer specifikt till diskussionen om hur det populära egentligen blir 
populärt; hur kulturindustrin egentligen förmår fixera stora publikgruppers smak i 
en given position. Horkheimers och Adornos analys går härvidlag ut på att det po
pulära ursprungligen uppstår genom konkurrens mellan olika uttrycksformer och 
smakorienteringar, och att några enstaka av dessa typer sedan formaliseras och ex
ploateras inom ramen för kulturindustrins konventionsstyrda produktionsapparat. 
Denna successiva standardiseringsprocess är själva nyckeln till en förståelse av 
kulturindustrins etablering och expansion. Om man jämför denna teori om mas
samhället med karaktärsdragen hos senmodernitetens kulturindustri, kan man kon
statera att de vetenskapliga dragen inom kulturindustrin till viss del har bytt skep
nad. Om det tidigare var inom den faktiska produktionen och distributionen som 
rationellt ”upplysta” tankebanor främst kom till uttryck -  i form av bland annat 
ökad teknologisering och administration -  så är det idag inom områden som pu
blikanalys, design och marknadsföring som det vetenskapliga tänkandet expande
rar. Detta innebär inte att kulturindustrins verksamhet präglas av andra mål och 
principer än tidigare; de kommersiella målen och kapitalistiska principerna driver 
alltjämt flertalet företag. Även public service-bolag har i viss mån tvingats anpassa 
sig till det kommersiella klimatet för att kunna legitimera sin existens. Men kultur
industrin har likväl tagit steget in i ett nytt reflexivt skede, där industrisamhällets 
målrationalitet delvis tar sig nya, senmoderna uttryck.

M ot bakgrund av detta skissartade resonemang förefaller det vara svårt att av
göra om kulturindustrins makt över publikens smakorienteringar håller på att för
svagas eller förstärkas. Vad man emellertid kan sluta sig till, är att kulturindustrin 
genomgår en successiv transformation och att dess makt är långt ifrån upplöst. I 
anslutning till det sistnämnda är det inte minst värt att påminna om att kultur
industrins reflexivitet knappast är ett genomgående tema ens i den högdifferentie- 
rade västkapitalistiska samhällskontexten. Produktion och distribution för en bred, 
vagt definierad publik (en potentiell masspublik) är definitivt inget nedgrävt kon
cept, vilket kan förklaras av att kravet på publikmaximering i stor utsträckning 
alltjämt vilar över kommersiella medier. Ett illustrerande exempel utgör lokala, 
kommersiella radiostationer, vars publikunderlag inte är tillräckligt stort för att til
låta en tydlig specialisering och vars vinstmarginaler är för små för att tillåta egna 
journalistiska produktioner. Det lättillgängliga och måttligt engagerande utbudet 
upptar alltjämt en stor andel av medieutbudet. Man bör också problematisera i vil
ken grad distinktionerna mellan olika livsstilsanpassade kulturella produkter verkli-
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gen kan betecknas som genuint kvalitativa skillnader. En grundtanke inom Schillers 
kulturkritik är ju till exempel att populärkulturens produkter endast på ett 
kosmetiskt plan skiljer sig från varandra; i själva verket är utbudet lika homogent 
som en samling tvålar i olika färger (jfr Schiller, 1974). Den kapitalistiska ideologin 
genomsyrar kulturen i alla sina delar. Utifrån detta skulle man kunna säga att 
kulturindustrin idag åtnjuter ett förstärkt inflytande över sina konsumenter, efter
som man genom en allt mer reflexiv och ”publikanpassad” produktion förleder 
konsumenterna att tro sig vara individuella och självförverkligande, medan de i 
själva verket alla i lika hög grad är fångar i kapitalismens garn. Viljan till förnyelse 
och distinktion har i väsentlig mån accentuerat individens beroende av kultur
industrin -  ett beroende som ständigt pånyttföds och reproducerar det kapita
listiska konsumtionssamhället som helhet.

Låt mig avslutningsvis återvända till det teoretiska uppdrag som jag ålade mig 
själv i inledningen av denna text; att utröna hur vi inom forskningen bör förhålla 
oss till Horkheimers och Adornos ursprungstes om kulturindustrins manipulativa 
makt. Min slutsats på denna punkt är att vi även fortsättningsvis har mycket sub
stantiellt att hämta från såväl Upplysningens dialektik som från de övriga texter 
som Adorno har skrivit i ämnet (se t ex Adorno, 1991). Detta gäller den kritiska 
analysen av både de kommersiellt rationalistiska principer som präglar den mo
derna kulturproduktionen och de koder och konventioner som präglar 
populärkulturens innehåll. Även om den kulturella produktionen har genomgått en 
kontinuerlig omvandling sedan 1940-talet, präglas den alltjämt av vinststrävanden 
och ett mer eller mindre konventionaliserat utbud. Genrekonventionerna grundläg
ger publikens möjligheter att hitta rätt bland de kulturella produkterna och möjlig
gör därigenom ett lättillgängligt meningsskapande för många människor. Genom 
att införa begreppet meningsskapande kan Frankfurtskolans idéer ges en bättre dy
namik och ett mindre elitistiskt tonfall. Vi kan utifrån publikens synvinkel bättre 
förstå varför det populära är populärt, och därifrån gå vidare till en kanske än mer 
komplex problematik: frågan om kulturindustrins ideologiska inflytande. ■
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Noter
1 Den tyska originalutgåvans titel: Dialektik der Aufklärung. 
Philosophische Fragmente.

2 Man kan här fram hålla a tt det inom den mer 
funktionalistiska publikforskningen (uses and gratifi- 
cations-traditionen) återfinns en hel del studier om var
för människor använder olika typer av medieinnehåll, vilka 
behov de genom medieanvändning söker tillfredsställa 
(se t ex Blumler & Katz, 1974; Rosengren m fl, 1985). I 
dessa sammanhang lyser emellertid viktiga begrepp som 
meningsskapande och tolkningsgemenskaper med sin 
frånvaro.
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ABSTRACT

The Limited Freedom of Tastes -  On the Culture Industry’s 
Power Over its Audiences
ANDRÉ JANSSON

Taking Horkheimer and Adorno’s Dialectic o f Enlightenment as the main point of 
departure, this article deals with the question of the culture industry’s power to 
determine the cultural taste of audiences. Through an overview of literature within 
foremost political economy (especially about cultural imperialism) and cultural 
studies (focusing on the meaning creating processes of audiences), a re-evaluation 
of Horkheimer and Adorno’s original thesis is made. The article concludes that 
many of the core ideas of the Frankfurt school are still relevant to apply within 
cultural sociology and media studies. The culture industry’s power over its audien
ces lies in its potential to make the cultural content accessible to lots of people 
through the repetition and the successive transition of generic conventions. How
ever, these ideas must be made more dynamic and less elitistic. This means that 
audiences must be considered as active producers of meaning, situated in specific 
sociocultural contexts. Without this revision, the perspective of Horkheimer and 
Adorno is far too rigid to make any good sense within the reflexive cultural climate 
of late modernity.
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