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ABSTRACT 
The intention of this thesis is to examine ”The Oprah Winfrey Show” and its position 

and functions in the public sphere. Particularly interesting aspects are like the linking of 

private and public issues, the show’s potential as a forum for debate and dissemination 

of knowledge, and what types of criticism the show has been subjected to. 

The methods used dealt with the textual aspects of the show. Semiotic analysis and 

conversation analysis were applied to five episodes and a search of literature was made. 

The thesis rests on theories concerning television studies and talk shows, in addition to 

theories on modernity and identity. Other studies of talk shows and of Oprah Winfrey 

and her show were also useful. 

The thesis shows that “The Oprah Winfrey Show” has great potential for encourag-

ing the democratic process. The survival of the public sphere requires media to reach 

out to the masses, which this show does. It fulfils democracy’s needs for education, and, 

and more importantly, it makes obvious the connection between public and private ob-

vious to these masses. However, at the same time the show does not present enough 

different perspectives. Most expert opinions are portrayed as undisputed fact, and there 

are no real debates. 
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1. INLEDNING 
Tv har en stark ställning bland massmedier, och förser numera människor med ett stort 

utbud av information och underhållning. Andrew Tolson talar i inledningen till Media 

Talk om hur tv-mediet länge åsidosattes inom mediestudier p.g.a. sin status som vad han 

kallar ”rutinmässig underhållning”, något som han anser delvis beror på kulturell presti-

ge eller t.o.m. snobberi (ibid.). Även om mycket förändrats sedan dess och tv numera 

ägnas en ansenlig mängd studier, finns spåren av denna snobbighet kvar i den akade-

miska och kulturella sfären. 

Amerikanska pratshower i tv får ta emot mycket kritik, särskilt från de läger som 

anser dem frångå den ”riktiga” journalistikens ideal. Finns det fog för kritiken? En ana-

lys av den mest populära pratshowen, ”The Oprah Winfrey Show”, kan förhoppningsvis 

ge en del av svaret. 

1.1 BAKGRUND 
I följande kapitel redogör jag för de relevanta bakgrunderna och begreppsdefinitionerna 

för uppsatsen, både för pratshowen som genre och för Winfrey och hennes tv-program. 

1.1.1 PRATSHOWEN 
Det är svårt att tala om pratshowen som en enhetlig genre (Dahlgren 1995). Den typ av 

pratshow som intresserar mig beskrivs dock nedan. 

Typen uppstod först i USA på 1980-talet med program som ”Geraldo”, ”The Oprah 

Winfrey Show” och ”The Phil Donahue Show”. Genren slog igenom på allvar i mitten 

av 1990-talet, och ersatte då delvis såpoperorna vad gäller tittarsiffrorna. Shattuc räknar 

upp ett antal kriterier som måste uppfyllas för att ett tv-program ska kunna definieras 

som denna typ av pratshow (1997). Även Dahlgren har en sorts checklista för genren, 

som han kallar för ”vox-pop talk shows” (1995:54), och i min definition har jag lånat av 

dessa:  

• Programmen är ämnesorienterade, vare sig det handlar om det personliga eller all-

männa (Shattuc 1997, Dahlgren 1995). Shattuc skriver: 
 
Daytime talk shows are not the news, but even at their most personal and emotional, their topics 
emanate from current social problems or issues. (…) Subjects are culled from current newspaper 
and magazine articles, and from viewer mail and call-ins (1997:4). 
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• Både experter och lekmän deltar och mycket av programmets innehåll har att göra 

med interaktionen mellan dessa (Dahlgren 1995). 

• Pratshowerna har alltid stark publiknärvaro och starkt engagemang från publiken. 

Shattuc menar att programmen som nästan inga andra låter studiopubliken agera 

som både publik och medverkande: ”The shows intentionally do not make a clear 

distinction between guests and audience members” (1997:6). Programledaren agerar 

moderator (Tolson 2001, Bignell 2004). 

• Diskussionerna i programmen är konversationsliknande och består av debatt, kritik, 

bekännande, historieberättande, samt andra diskursiva former (Dahlgren 1995). 

• De kretsar ofta runt en ”(…) moral authority and educated knowledge of a host and 

an expert” (Shattuc 1997:3). 

• De riktar sig till kvinnor. Shattuc hänvisar till mätföretaget A.C. Nielsens tittarsiff-

ror; 80 % av pratshowernas publik är kvinnor (ibid.:8). Detta kan dels bero på att 

programmen sänds på dagtid, och fler kvinnor än män är hemma om dagarna i USA, 

och dels på att de ofta tar upp ämnen som traditionellt ses som tillhörande kvinnligt 

intresse. Shattuc påpekar att även studiopubliken ofta har en kvinnlig majoritet, lik-

som personalen som producerar programmet. 

• De sänds ofta varje vardag, och inte under prime time (Shattuc 1997). 

• De är relativt billiga att producera (Dahlgren 1995). 

• De är antingen direktsända eller inspelade inför publik, så att klippningen inte blir 

särskilt extensiv (ibid.). 

1.1.2 OPRAH WINFREY OCH ”THE OPRAH WINFREY SHOW” 
Oprah Winfrey (1954–) började sin karriär som tonåring, och hon avancerade snart och 

blev tv-reporter och sedan programledare. 1984 bytte hennes dåvarande morgonpro-

gram, ”AM Chicago”, namn till ”The Oprah Winfrey Show”, och två år senare började 

programmet sändas i hela USA. Programmet fick de högsta tittarsiffrorna i sin kategori 

(pratshow) efter en månad. Därefter startade Winfrey Harpo Studios, som sedan växte 

och blev Harpo Productions Inc. och Harpo Films (www.oprah.com). 

Winfrey har numera två egna tidskrifter, och hennes hemsida besöks av mer än tre 

miljoner människor och mottar 12 000 - 15 000 brev varje månad. Hon har även en bok-

klubb, The Oprah Book Club (störst i världen med 900 000 medlemmar vid starten), 

som fått beröm för att den lyckats få fler amerikaner att läsa skönlitteratur. Välgören-
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hetsnätverket Angel Network, som inriktar sig på utbildning för barn och kvinnor och 

finansieras av tv-programmets publik, är ett annat av Winfreys projekt. 1991 initierade 

Winfrey the National Child Protection Act, ett lagförslag med målet att skapa en natio-

nell databas över människor som dömts för sexuellt utnyttjande av barn. Förslaget blev 

lag 1993 under Bill Clinton och kom att kallas för ”Oprah’s law” (ibid.). 

Winfrey var 1998 en av grundarna till kabelkanalen ”Oxygen” som riktas till kvin-

nor och numera når 57 miljoner amerikanska hem. Där sänds bl. a. ”Oprah After The 

Show”, ett program som spelas in utan manuskript direkt efter ”Oprah”. 

Winfrey har även arbetat som skådespelare och producent i tv-filmer, biofilmer, tv-

program och en musikal. Hösten 2006 börjar hennes satellitradioprogram, ”Oprah and 

Friends”, sändas på satellitradiostationen XM Satellite Radio (ibid.). 

Enligt tv-programmets hemsida och mätningsföretaget Nielsen/NPower/P2+ har 

”Oprah” (som sänds på amerikanska CBS) varit den populäraste pratshowen (inräknat 

dem som sänds på kvällstid) de senaste 19 säsongerna i USA, och man uppskattar att 49 

miljoner amerikaner tittar varje vecka. Programmet sänds i 122 länder (ibid.). Svenska 

tittarsiffror från början av 2006 anger i genomsnitt ca 88 000 tittare per avsnitt (Hell-

ström 2006). De sänds i TV 3 måndag till fredag kl. 13:40 med repris följande morgon. 

Winfrey har mottagit flera pris och utmärkelser från medborgarrättsrörelser, tidskrif-

ter, förläggare och tv-organisationer, samt åtskilliga Emmys. Idag har både hon och 

hennes tv-program avsagt sig all framtida nominering (www.oprah.com). 

1.2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
Medierna, som numera har sin självklara plats i samhället, spelar en viktig roll i det of-

fentliga rummet. I det moderna samhället möts människan av en rad nya problem, och 

några av dessa kan sammankopplas med det minskade intresset för den demokratiska 

processen. Jonathan Bignell redogör för tv-mediets enskilda roll:  
 
Television has always framed its appeal as a medium on its ability to bring what is different, 
strange and interesting into the viewers familiar and domestic world. In this sense TV seems to 
bridge the gap between public and private, and outside and inside. (…) But the paradox is that the 
more television programmes use textual means to include viewers in worlds beyond their own ex-
perience, the greater the chance of simultaneously revealing the viewer’s own disempowerment 
and non-involvement (2004:101f). 
 

Kan pratshowen ”The Oprah Winfrey Show” användas för att motverka dessa demokra-

tiska svårigheter och paradoxala problem? 
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Syftet med uppsatsen är att utforska ”Oprah”, främst då det gäller programmets 

funktioner och möjligheter att fungera som en del av den offentliga sfären: Ett folkbild-

nings- och debattforum där den moderna människans och det moderna samhällets pro-

blem behandlas.  

Mer konkret vill jag leta efter tillfällen då ”Oprah” lyckas förmedla det som är rele-

vant och viktigt för den moderna människan i det demokratiska samhället. Tillfällen 

som också är av intresse är när privatpersoner får chansen att uttala sig i programmet 

och berätta om sina problem eller erfarenheter. Vilken funktion har detta?  

I övrigt anser jag att Andrew Tolsons förklaring att ämnet pratshower har betydelse 

stämmer väl med min egen: 
 
They [pratshowerna] matter because they are a focus for a considerable public debate and because 
they are crucial to the landscape of popular television. But also (…), their significance has cru-
cially to do with the fact that talk shows revolve around the performance of talk. That is to say, the 
controversy and the popularity of talk shows is fundamentally rooted in the pleasures of watching 
and listening to people talking in particular ways—and for the most part these are ordinary people 
who are engaged in colloquial forms of talk. That itself is a remarkable phenomenon in an age fas-
cinated by glamour and spectacle (2001:3). 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Analysen fokuseras på följande frågeställningar:  

• Vilka demokratifrämjande funktioner har programmet? 

• Vilken roll har programmet i den offentliga sfären? 

• Hur diskuteras olika samhällsföreteelser och samhällsproblem i programmet, och 

vilka funktioner har programmet i denna bemärkelse?  

• Hur sammankopplas den offentliga och privata sfären i programmet? 

• Vilken roller har de olika deltagarna i programmet? 

1.4 DISPOSITION 
I kommande kapitel klargörs vilka metoder som användes i arbetet med uppsatsen, där 

bl. a. urvalet och analysmetoder tas upp. Här finns även ett delkapitel om vilken littera-

tur som varit mest användbar. I kapitel 3 görs en kortare redogörelse för de teoretiska 

utgångspunkter som bedömts relevanta för uppsatsens frågeställning och syfte. De två 

huvudsakliga områdena är demokrati och opinion samt roller och identitet. 

Kapitel fyra utgör själva analysen. Här redovisas analysresultaten, tillsammans med 

en mer utvecklad skildring av teorierna som tidigare redogjorts för i teorikapitlet. Sist 

kommer diskussionskapitlet, där de viktigaste slutsatserna ur analysen diskuteras. 
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2. METOD  
Metoden för undersökningen är i grunden en kvalitativ innehållsanalys. Anledningen till 

att denna metod valts är dess förmåga att göra forskningsprocessen kreativ och upp-

slagsrik, men också att det som ska undersökas är alltför komplext för en kvantitativ 

undersökning. Inriktningen på tolkning är passande för uppsatsens ämne. Det är dock 

viktigt att alltid ha intersubjektivitet som ledord och undvika snedvridande subjektivitet. 

De analysmetoder som valts bidrar på ett grundläggande sätt till att undvika detta. Fred-

rik Öhrfelt beskriver det enligt följande i sin magisteruppsats: ”Den kvalitativa undersö-

karen anammar ett reflexivt förhållningssätt där man inte bara ifrågasätter det som un-

dersöks, utan även sitt eget sätt att tolka verkligheten” (2004:16). 

2.1 URVAL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Grundmaterialet i uppsatsen är 20 avsnitt av ”The Oprah Winfrey Show” från svenska 

TV 3:s sändningar på vardagseftermiddagar. Programmet valdes därför att det är den 

mest populära pratshowen i sitt produktionsland USA men också i andra länder. Det 

sänds även regelbundet i Sverige och är alltså relevant även i en svensk kontext.  

Urvalet av de aktuella avsnitten baserades på den ordningsföljd i vilken TV 3 valt 

att sända dem. Under fem veckor våren 2006 inspelades på videoband de 20 avsnitt som 

sändes av programmet. TV 3:s ordningsföljd grundas i stort sett på den ordningsföljd i 

vilken avsnitten sänds i USA, med vissa undantag: Måndag till onsdag sänds avsnitten 

som i USA, med en fördröjning på ca fyra månader. Torsdagar och fredagar visas repri-

ser av i Sverige tidigare sända avsnitt från samma säsong (dvs. avsnitt som visats fyra-

sex månader tidigare i USA) (Hellström 2006). Jag påverkade alltså inte vilka 20 avsnitt 

som ingick i det första urvalet. 

Efter en första grundlig genomgång av dessa 20 avsnitt, där bl. a. typ av innehåll 

och deltagare noterades, utvaldes fem avsnitt för en djupare analys. Här gjordes urvalet 

enligt vissa kriterier: En bredd i avsnittens innehåll och struktur eftersträvades, och in-

tressanta partier av programmen som ansågs kunna bli relevanta för min analys och mitt 

syfte – som kunde belysa mina ståndpunkter – gjorde att jag valde dem framför andra. 

Bilaga 3 är en förteckning över de 20 avsnitt som ingick i grundurvalet, och i bilaga 1 

finns en kortare beskrivning av de fem utvalda avsnitten. De benämns hädanefter avsnitt 
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1 a), 1 b), 1 c), 1 d), 1 e), 2, 3, 4 och 5. Avsnitt 1 är uppdelat i fem delar eftersom de 

behandlar tämligen olika ämnen. 

Jag valde fem avsnitt därför att jag ansåg att de kunde ge den bredd och det djup jag 

eftersträvade inom ramen för den tid och det utrymme som uppsatsen medger. Det bör 

noteras att ordet ”program” används om programserien i sin helhet, och ordet ”avsnitt” 

används om enskilda ”episodes”. Dessa ord ersätter ”text” eller ”medietext” och an-

vänds för att läsaren lättare ska kunna skilja på de båda betydelserna. ”The Oprah Win-

frey Show” kommer att förkortas till ”Oprah”, vilket också är det namn som används 

oftast. 

En andra omgång granskning och analys följde därefter. I detta skede användes en 

halvstrukturerad analysguide (se bilaga 4), som beskrivs ytterligare nedan. Den vägled-

de analysen och gav upphov till nya idéer och tankar kring programmet. Efter denna 

andra fas och djupare analys hade jag ett stort material att utgå från, varav de mer rele-

vanta delarna redovisas i uppsatsen. 

Samtidigt som inspelningen på video och den första genomgången av avsnitten 

gjordes valdes litteratur ut genom sökning i bibliotekens databaser. Nyckelord i sök-

ningen var t. ex. ”talkshows”, ”tv”, ”Oprah Winfrey” och ”public sphere”. Mycket av 

det jag fann i början av arbetet gav mig givetvis information om annan litteratur på om-

rådet, och teori- och metodläsning genomfördes parallellt med analysen. 

Resultaten av analysen betraktades sedan tillsammans med de teoretiska utgångs-

punkter som valts, och i uppsatsens analyskapitel redovisas resultatet av detta arbete.  

2.1.1 INNEHÅLLSANALYS: KONVERSATIONSANALYS OCH SEMIOTIK 
Analysen är objektstyrd och grundas på flera olika analysmetoder. Till en början utför-

des en enklare analys av avsnittens explicita teman, t. ex vad de handlar om och den 

information de förmedlar. Analysen av det implicita följde därpå. Litteratur på området 

tv-studier utgjorde grunden för den analysguide som nämns ovan, och som användes 

som en sorts checklista under detta skede av analysen. Viktiga punkter i guiden var 

konversationsanalys med särskild inriktning på programledarens tillvägagångssätt samt 

semiotiska analysverktyg. 

I konversationsanalysen inbegrips rent konkret de olika aktörerna i programmet 

(programledare, gäster, studiopublik), deras interaktion och programmets uppbyggnad. 

Faktorer som frågestil, användning av direkt tilltal, aktörernas positioner i fråga om hie-
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rarkier och roller, samt undersökning av diskurser (en enklare form av diskursanalys där 

t. ex. lekmannadiskurs och expertdiskurs undersöktes) innefattades. 

I semiotikdelen betraktades strukturer, studions utseende, musikval och utformning-

en av reportagen. Myter och alternativa tolkningar var också viktiga att undersöka, ef-

tersom de kunde visa på exempelvis utelämnade perspektiv och vinkling. Jonathan Big-

nell kommenterar med stöd i Roland Barthes resonemang att myter ”(…) are signs for 

emotional or moral attitudes” (2002:20). Han konstaterar vidare att: ”The message al-

ways involves the distortion or forgetting of alternative messages, so that myth appears 

to be simply true” (ibid.:21). 

De båda metoderna var ett led i undersökningen av tv-programmets möjliga inne-

börd för samhället och demokratin. Frågor kring vilka ämnen som togs upp och vilken 

roll programmet har i den offentliga sfären var viktiga för uppsatsens slutsatser. 

2.2 LITTERATUR 
Som utgångspunkt valdes litteratur på området tv-studier generellt, vilket gav vägled-

ning i metod och andra viktiga aspekter av området. Jonathan Bignells Television Studi-

es (2004) är en omfattande guide i ämnet. Tidigt användes också Television and the 

Public Sphere (1995) av Peter Dahlgren samt flera av Andrew Tolsons verk, bl. a. Tele-

vision Talk Shows: Discourse, Performance, Spectacle (2001) och Media Talk. Spoken 

Discourse on TV and Radio (2006). I en andra sökning hittades användbara verk som 

Sherryl Wilsons Oprah, Celebrity and Formulations of Self (2003) och Thomas Johans-

sons Makeovermani. Om Dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta jaget 

(2006), som båda tar upp Winfreys program direkt. Det gör även The Talking Cure: Tv 

Talk Shows and Women av Jane Shattuc (1997) och Baring Our Souls: TV Talk Shows 

and the Religion of Recovery av Kathleen S. Lowney (1999). Ett av de viktigaste verken 

i forskningen kring pratshower, som många av de ovanstående författarna använt, är 

Sonia Livingstone och Peter Lunts Talk on Televison: Audience Participation and Pub-

lic Debate (1994). 

Även artiklar har använts i uppsatsen, däribland Carpignano et al.:s ”Chatter In the 

Age of Electronic Reproduction: Talk Television and the ’Public Mind’” (1990), som 

fortfarande är aktuell, och Eva Illouz essä Oprah Winfrey and the Glamour of Misery: 

An Essay on popular Culture från 2003. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I följande kapitel förklarar jag vilka teorier jag gör avstamp i och anser kunna belysa de 

frågor jag ställer kring ”Oprah” på ett fördjupande sätt. I analyskapitlet utvecklar jag 

sedan resonemangen tillsammans med analysresultaten. 

3.1 DEMOKRATI OCH OPINION 
Demokrati är ett av mest problemfyllda och diskuterade begreppen inom modern veten-

skap, och det är inte denna uppsats avsikt att koncentrera sig på någon form av allmän 

demokratidiskussion. Fokus ska ligga på områden som opinionsbildning och den offent-

liga sfären; medborgarnas möjligheter att allmänt och öppet diskutera allt det som är 

relevant i det demokratiska samhället. Peter Dahlgren är en av dem som skrivit om me-

diernas roll i sammanhanget, och han anser att medborgarna lämnar över makten till en 

politisk klass. 

Demokratin möter idag ett flertal hinder, som sänkt valdeltagande och minskat poli-

tiskt intresse bland medborgarna. Wyatt, Katz och Kim tar upp:  
 
Given the dictum, “Two things I never talk about in public are politics and religion,” the trouble-
some fall in news consumption, a continuing slippage in voter turnout, and the controversy swirl-
ing around citizens’ distrust of government (…), there is little wonder that questions abound about 
how little, how reluctantly, and where, if at all, Americans talk about politics (2000:71). 
 

 Det är också svårare att göra sig hörd, bl. a. eftersom informationsflödet ständigt 

ökar och möjligheten att märkas minskar. Dahlgren anser att mediernas möjligheter att 

motverka problemen är stora, och att det är viktigt att koppla samman samhälle och of-

fentlighet med den privata sfären och vardagslivet (1995). Giddens menar att just detta 

är kännetecknande för moderniteten: ”(…) inträngandet av avlägsna händelser i var-

dagsmedvetandet” (1991:38).  

Dessutom behöver människor känna sig som en del av ett samhälle och uppfatta sig 

själva som medborgare för att vilja delta i det offentliga rummet och den demokratiska 

processen, vilket exempelvis konsumtionssamhällets individualism motarbetar (Dahl-

gren 1995:148).  

3.1.1 DEN OFFENTLIGA SFÄREN OCH TV-MEDIET 
På en grundläggande nivå nämns interaktionen mellan medborgare som viktig för den 

offentliga sfären (Dahlgren 1995). Liksom ovanstående begrepp är ämnet omdiskuterat 
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och definierat på en rad olika sätt av olika teoretiker. Dahlgren förklarar sin definition 

enligt följande:  
 
(…) the realm of social life where the exchange of information and views on questions of common 
concern can take place so that public opinion can be formed (…). The public sphere ‘takes place’ 
when citizens, exercising the rights of assembly and association, gather as public bodies to discuss 
issues of the day, specifically those of political concern” (ibid.:7). 
 

Habermas är ett av de största namnen när det gäller offentlig sfär. Han beskriver en 

idealisk sådan genom att jämföra med 1700-talets borgerliga version. Habermas kan 

visserligen kritiseras på somliga punkter, men här är det mer relevant att t. ex. betrakta 

den offentliga sfärens historia: nedbrytandet av feodalsamhället ökade nationalstatens 

och det parlamentariska styrets makt, och medelklassens framväxt skapade ett klimat 

som gynnade en offentlig sfär. Den växande kommersen, den ökande användningen av 

tryckpressen och alltfler möjligheter att göra sin röst hörd inför många människor sam-

tidigt gjorde tillsammans med ovanstående faktorer att en form av offentlig diskussion 

kunde börja, ”ute” i samhället, bland de ”vanliga” medborgarna, på ett nytt och mer 

utvecklat sätt än tidigare (Dahlgren 1995). 

Dahlgren tolkar Habermas kritiska beskrivning av övergången till dagens offentlig-

het enligt följande:  
 
(…) the decline of the bourgeois public sphere in the context of advanced industrial capitalism and 
the social welfare of mass democracy. With mass democracy, the public loses its exclusivity: its 
sociodiscursive coherence comes apart as many less educated citizens enter the scene. (…) Large 
organizations and interest groups become key political partners with the state, resulting in a ‘refeu-
dalization’ of politics which greatly displaces the role of the public. The increasing prevalence of 
the mass media, especially where the commercial logic transforms much public communication 
into PR, advertising and entertainment, erodes the critical functions of the public (ibid.:8).  
 

Massmediernas ökade kommersialisering kan alltså sägas ha transformerat deras roll 

som demokratifrämjande. En av deras huvudsakliga uppgifter, att förse medborgarna 

med viktig och relevant information så att de kan delta i den demokratiska processen, 

fullgörs inte längre som den borde. Dessutom är det den politiska klassen som har möj-

lighet att synas och höras i medierna, inte vanliga medborgare.  

Kanske kan tv-mediet vända trenden? Dahlgrens bok ägnas åt detta ämne, och enligt 

Tolson hade även Habermas en förhoppning om mediets möjligheter (2001). Dahlgren 

konstaterar att tv-mediet i sig inte har de bästa förutsättningarna för att främja och fun-

gera som en offentlig sfär, eftersom dess existens är beroende av kommersialismen 

(1995:148). Han fortsätter: 
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People make their own sense of television, though such meaning-making tends to follow estab-
lished sociocultural patterns. (…) In terms of television’s role in the public sphere, we would be 
foolish to exaggerate its contribution to critical reason and progressive effect. (…) Yet it would 
also be a serious mistake to simply write off all its journalistic efforts as basically meaningless or 
exclusively ideological (ibid.). 
 

Carpignano et al. (1990) tar upp pratshowen specifikt och undersöker dess potential 

som en del av den offentliga sfären. De poängterar dess sätt att inkludera utsatta och 

diskriminerade grupper och ge dem en möjlighet att göra sig hörda i massmedierna. 

Wilson kommenterar detta enligt följande:  
 
(…) positioning talk shows as a (new) public space. This position is held in response to ’conserva-
tive ideologues’ and Leftist cultural critics’ who se the mass media ’as the reason for the degrada-
tion of public life’ (…). For Carpignano et al. (1990), talk shows represent a site of discursive 
struggle that offers the potential for empowerment. This empowerment, they argue, emerges 
through discourse which is based on (proletarian) common sense and which, crucially, is privileged 
over expertise (Wilson 2003:29f). 

 

McLaughlins artikel ”Chastity Criminals in the Age of Electronic Reproduction: 

Reviewing Talk Television and the Public Sphere” (1993) undersöker dessa möjligheter 

och drar slutsatsen att även om de utsatta grupperna får synas, händer inte mer än så. 

Om t. ex. ensamstående mammor får delta i programmen betyder det inte automatiskt 

att de blir mindre utsatta. Man vågar inte, argumenterar hon, utmana de förtryckande 

strukturerna tillräckligt. Dock bortser hon från att, som t. ex. Wilson framhåller, redan 

den exponering och uppmärksamhet som deltagandet i en pratshow ger kan bidra till att 

förändra strukturerna (2003). 

Wood gör oss uppmärksamma på en annan förutsättning för främjandet av den of-

fentliga sfären: debatten. Hon anser att de debatter som förs i pratshowerna är styrda av 

producenter och produktionsvillkor. De som deltar gör det under förutsättningen att de 

anpassar sig till vad hon kallar ”the dominant agenda” (2001:18). 

3.1.2 REPRESENTATION 
En problematik med medierna vid användning av Habermas syn på den offentliga sfären 

är hans orubbliga tilltro till interaktion öga-mot-öga. Det är enkelt att konstatera att me-

dierna idag inte direkt minskar i antal eller omfång. Och precis som det i ett massamhäl-

le krävs representativ demokrati, kan man säga att massmedierna kräver representativ 

kommunikation. Dahlgren anser att man bör sträva efter en så demokratisk och öppen 

representativ kommunikation i den offentliga sfären som möjligt. Det innebär för prat-
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showerna en bredd i vilka ämnen som tas upp och vilka personer som deltar (1995). 

Carpignano et al. menar att en förändring av roller håller på att ske, där åskådarna börjar 

delta (1990) – något som kan knytas till Dahlgrens ovanstående resonemang om vanliga 

medborgare och en politisk klass, där de vanliga medborgarna kan ses som åskådare. 

Att pratshowernas publik kan identifiera sig med dem som medverkar i programmen 

är också avgörande för den representativa kommunikationen. Haarman tar här upp vik-

ten av programledarens roll som genomsnittlig och tillgänglig för den vanliga tittaren 

(2001). 

3.2 ROLLER OCH IDENTITET 
Haarman, Wilson samt Livingstone & Lunt diskuterar alla de olika roller som pratsho-

wernas olika deltagare har. Programledarrollen har redan kommenterats något, men 

även expertrollen är intressant att undersöka. De har i egenskap av sakkunniga en sär-

skild auktoritet. Samtidigt tror Livingstone & Lunt och Wilson att det i pratshower är 

typiskt för denna auktoritet att bli utmanad och att övriga gäster ofta betraktas som mer 

autentiska och ärliga, eftersom de är personliga och talar för sig själva (Livingstone & 

Lunt 1994, Wilson 2003).  

Studiopublikens roll varierar, men den ska ofta fungera som en representant för pu-

bliken i sin helhet, dvs. även för dem som tittar på programmet hemma. Traditionellt har 

den haft en viktig funktion genom att få delta i diskussionerna, och Tolson beskriver det 

enligt följande:  
 
The spaces between host, participants, and studio audience diminish; camerawork is less fixed, 
more mobile, and not averse to breaking traditional rules of cinematography. As a consequence, 
the tv spectator is positioned in the studio audience, which is itself involved in the performance 
(2001:14). 
 

Anthony Giddens och (1991) Thomas Johansson (2006) intresserar sig för hur iden-

titetens reflexivitet accelererats i den senmoderna tidsepoken. Giddens menar att själv-

identiteten blir en ”reflexivt organiserad strävan” eller ett ”reflexivt projekt” (1991:13), 

något som är intressant i förhållande till vad man skulle kunna kalla för pratshowernas 

självhjälpsguider och filosofi. Johansson menar att högmoderniteten eller senmodernite-

ten förutsätter och tvingar på oss denna reflexivitet, både i fråga om självet och det stör-

re institutionella sammanhang som individen ingår i, där man själv måste koppla ihop 

personlig och social förändring. Han menar att detta tar plats i en kontext av oändliga 
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möjligheter, eftersom massmedierna är fulla med förslag om hur det ska gå till. Han 

fortsätter: 
 
Å ena sidan har den senmoderna människan stora möjligheter att välja hur han eller hon vill leva, å 
andra sidan upplever hon ofta en maktlöshet inför de abstrakta system som styr hennes vardagliga 
tillvaro (…). Vidare präglas den senmoderna människan dels av ett sökande efter auktoriteter som 
kan ge entydiga svar på hur de skall leva och handla i vissa situationer, dels av tvivel på att det 
överhuvudtaget existerar svar på olika existentiella frågor (1999:116). 
 

En grundpelare i Giddens resonemang kring det senmoderna samhället är att globalt 

avlägsna händelser påverkar närheten eller självets intimitet. Självutveckling och sociala 

system blir sammanlänkade genom masskommunikationen, och man kan urskilja en 

tudelning: Å ena sidan får världen alltmer en gemensam erfarenhetsram, t. ex. då det 

gäller grundläggande dimensioner som tid och rum, men å andra sidan skapas alltmer 

fragmentering och splittring på många områden (1991). 

En annan faktor som är relevant för den moderna människans identitet är vad Gid-

dens kallar ”existentiell isolering”, vilket betecknar den under högmoderniteten typiska 

bortträngningen av moraliska och existentiella frågor. Frågorna möter människan i var-

dagslivet, och när hon inte får svar på dem orsakar det en känsla av att livet inte har 

någon mening. Giddens anser att de moraliska tillgångarna är oumbärliga för ett till-

fredsställande liv och att de numera inte får det utrymme de behöver (1991). Johansson 

håller med honom och tar upp det allt vanligare religiösa sökandet och fokuseringen på 

självförverkligande som exempel på detta. Han tror även att populärpsykologin är en 

reaktion på samma sak, och poängterar att medierna haft en viktig roll i dess framväxt. 

Populärpsykologin har dock fått ta emot kritik på en rad punkter, bl. a. ser man den som 

alltför simplifierad och exploaterande av människor som är olyckliga (2006). Wilson 

hör till dem som intresserat sig för denna aspekt av pratshowerna, och kommenterar att 

expertrollen här kan problematiseras ytterligare: ”(…) ‘real’ experts police that which 

can be legitimately discussed in the public sphere” (2003:35). Min invändning är liksom 

Wilsons att programmets ekonomiska mål inte nödvändigtvis måste utesluta man har 

andra syften med programmet. 

Kathleen S. Lowney tar upp pratshowerna allmänt och kritiserar dem för den mora-

liska agenda hon anser finnas: att människor ska inrätta sig i en social ordning och alla 

följa en likartad moral, som ofta har en konservativ och religiös grund (1999). Johans-

son anser dock att detta inte kan ses som gällande för alla pratshower (2006). 
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Något som både Tolson (2001) och Carpignano et al. (1990) kommenterar är prat-

showernas förmåga att behandla nya, tidigare outforskade ämnen. Ämnen som tidigare 

inte fått särskilt mycket uppmärksamhet men som är viktiga – ofta klassiskt ”kvinnliga” 

ämnen. 
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4. ANALYS 
Nedan följer resultatet av den analys som gjorts, tillsammans med de teoretiska stånd-

punkter jag utgått från och finner relevanta. Kortare presentationer av avsnitten finns i 

Bilaga 1. 

4.1 DEMOKRATI OCH OFFENTLIG SFÄR 
De problem som det demokratiska styret innebär i det moderna samhället tas bl. a. upp 

av Dahlgren. Han kommenterar enligt följande: 
 
Even with the most noble of intentions, the process of government has become paralysingly diffi-
cult. Many decisions which governments face require a degree of knowledge or even expertise far 
beyond the grasp of most citizens. In many countries, citizens, in turn, are increasingly withdraw-
ing from the official political arena, leaving its management to ‘the political class’ (1995:1). 
 

Allt färre vanliga medborgare känner sig delaktiga i eller intresserade av den politiska 

processen. Ett av problemen är att det moderna samhället innebär en mängd förändring-

ar i sociala strukturer. Alla kan inte göra sig hörda, och aspekter som klass, kön, etnici-

tet och sexualitet kan avgöra vem som får delta. De forskare som är mer positivt inställ-

da till pratshower menar att dessa kan fungera som en bro mellan medborgarna och den 

politiska processen. Winfrey tillhör själv de traditionellt utsatta grupperna eftersom hon 

är kvinna, ensamstående och afroamerikansk. Numera är hon i och för sig inte ekono-

miskt utsatt längre, men hon har varit, vilket de flesta av hennes fans känner till. Win-

frey har alltid använt sin livshistoria i sitt program och försökt få publiken att identifiera 

sig med henne. Steget att sedan få dem att sträcka sig till den politiska processen är 

dock svårare att ta.  

4.2.1 DEMOKRATISKT VERKTYG 
I avsnitt 1 e) får publiken får veta att de, i egenskap av att ingå i den grupp som ser på 

”Oprah”, lyckats påverka makthavarna och förändra världen. Man får följa en tillbaka-

blick till ett tidigare avsnitt om trafficking, där Winfrey (”W” i alla citat) allvarligt för-

klarar:  
 
W: This is one show, one hour, as I said earlier: now you’ve heard it, you can’t pretend that you 
didn’t. We the people have to force the people who can do something about it, to pay attention. We 
have to put it in their face, and then you have to keep putting it in their face. And here’s what I’m 
gonna do: First of all, we did this show. These are three envelopes that contain letters respectively 
requesting that the leaders of my country acknowledge the tragedies of child sex trafficking, and 
make stopping it a top priority. There’s one to each of my senators, to Dick Durbin, Barack Obama 
and to my congressman, Danny Davis. I want you to go to oprah.com and find out where to send 
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your three letters. If you’re watching this from another country, I urge you to write your leaders 
and tell them what you saw on this show. Tell them you want it stopped. Because they’ll pay atten-
tion to things that come in mass. If only a couple trickle in … but if you get a thousand letters, 
even just a thousand letters, it will make your congressman stand up and go ‘What happened? 
What is going on?’ You can do that today! 
 

Winfrey uppmanar alltså sin publik att genomföra en klassisk aktion, nämligen att 

skicka brev i massor till sina politiska representanter och därmed påverka dem i en viss 

fråga. Det finns ett flertal intressanta aspekter att diskutera i samband med detta. Det är 

Winfrey och inte individerna i publiken som väljer ett ämne att engagera sig i, och 

dessutom är det en enstaka fråga. Samtidigt har hon gett dem ett politiskt verktyg. Det 

är inte ett unikt eller särskilt kontroversiellt verktyg, men det visar sig senare i avsnittet 

att det är effektivt. Winfrey berättar att den amerikanske presidenten undertecknat en ny 

lag som ska göra det lättare att åtala och döma dem som tjänar på trafficking men tidiga-

re gått fria. Vi kan ännu inte se hur denna lag använts i USA i praktiken, men man kan 

ändå konstatera att det fungerat som en bekräftelse för Winfreys publik – att det hjälpte 

och att de lyckats åstadkomma resultat genom den politiska processen. En ny lag är 

kanske inte särskilt omskakande, men ses troligtvis som en viktig del av kampen mot 

trafficking.  

Det är också relevant att kommentera sakfrågan. Trafficking drabbar främst kvinnor 

i fattigare delar av världen, och är knappast någon del av den genomsnittliga ”Oprah”-

publikens privata sfär. Det är alltså inte ett problem som påverkar särskilt stora delar av 

publikens hemliv och vardag, och trots detta har Winfrey lyckas påverka dem att skriva 

brev. I avsnittet får de rikligt med beröm för sin insats av henne, och ett mindre reporta-

ge visas där olika människor (aktivister, politiker, forskare) som tidigare engagerat sig i 

frågan uttalar sig och tackar publiken.  

Å ena sidan skulle man kunna kalla det för en lyckad politisk aktion, där Winfrey 

inspirerat och påverkat sin publik att utnyttja den politiska processen på ett positivt sätt. 

Å andra sidan skulle man kunna invända mot och poängtera hur det gått till. För det 

första behandlar Winfrey i viss mån sin publik som barn – först uppmanas tittaren att gå 

in på programmets hemsida och där få reda sina kongressrepresentanters namn, vilket 

insinuerar att publiken inte är medveten nog att känna till dessa förut. Man kan uppfatta 

Winfreys förklaring av hur aktionen ska gå till som att hon tror att publiken aldrig förut 

hört talas om massbrevaktioner. Och det beröm publiken får efter den genomförda ak-

tionen påminner om hur man berömmer barn:  
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W: Way to go, America! Your letters brought congressmen, victims, advocacy groups and traffick-
ing survivors together to bring this life changing law home. 
 

Här visas problemet med att nå ut till en stor publik: Nivån måste tilltala alla oavsett hur 

mycket kunskap den enskilda tittaren besitter. Då Winfrey velat nå fram till så många 

som möjligt, har hon valt att tala till publiken med antagandet att den haft en lägre kun-

skapsnivå. I denna kontext är det inte särskilt farligt och Winfrey riskerar inte att för-

olämpa människor på samma sätt som om kontexten varit exempelvis ”60 Minutes”, 

The New York Times eller Dagens Nyheter.  

Dahlgren: ”It is alleged that arguing for a ’one size fits all’ public sphere subordi-

nated minorities to the discursive and social power of dominant groups” (ibid. 18). Men 

vad är alternativet? Flera mindre, separata offentliga sfärer är något som vissa argumen-

terar för. Dock kan ett sådant system skapa en form av, som Dahlgren kallar det, ”dis-

kursiva ghetton” som riskerar att fördärva demokratin. Det finns med stor säkerhet 

många mellanting och olika sätt att skapa en mer idealisk offentlig sfär. 

4.1.2 PUBLIKEN SOM GRUPP 
Som Dahlgren påpekar kan man sträva efter att blanda den representativa demokrati-

formen med en mer direkt form, och det är i denna strävan medierna har en stor roll och 

intressanta möjligheter. Han utvecklar:  
 
Not only do elements of direct democracy, which involve face-to-face relations, enhance the re-
sponsiveness of the system itself, but – assuming they are sufficiently widespread – they also pro-
vide ’training grounds’ for anchoring democracy in the experiences of lived reality. This sociocul-
tural dimension, which encompasses values and a sense of identity as a citizen, is important both 
for the vitality of democracy as a system and the dynamics of the public sphere (ibid.:4). 
 

I citatet finner vi en av de centrala problemen med dagens demokrati: att kunna anknyta 

vardagslivet och verkligheten till demokratin och få människor att känna sig som med-

borgare. Winfrey gör det på ett tydligt sätt genom att säga ”Way to go, America!”, sna-

rare än ”Way to go, viewers” när hon tackar publiken för det engagemang de visat i 

trafficking-frågan. I ett flertal avsnitt tas hennes ”Predator Watch” upp: en kampanj i 

samarbete med amerikanska FBI, där information om och foton på efterlysta sexbrotts-

misstänka publiceras i programmet och på webbsidan. Publikens storlek och belöningen 

på 100 000 dollar (för information som kan leda till ett gripande) har lett till att tre per-

soner blivit fast sedan starten hösten 2005. När Winfrey i avsnitt 1 d) tillkännager ett 

sådant gripande tilltalar hon inte publiken som ”America”, men ändå som en grupp där 
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alla varit med och bidragit, fastän det är ett fåtal människor som faktiskt varit delaktiga 

på ett sådant sätt att de fått del av belöningen. Winfrey ger intryck av att vilja uppmunt-

ra sin publik till samhällsengagemang. De får beröm för något de rent faktiskt inte gjort, 

men är ändå en del av den grupp som åstadkommit det positiva. Bignell kommenterar 

dylika processer: 
 
Tv viewers, when they constitute themselves as an audience and answer tv’s call to join a commu-
nity of viewers, are making an identification with the audience position laid out for them by the 
sign, codes and narrative structures of the programme (2004:101). 
 

Programmet har några mer diskreta sätt att skapa gemenskap bland tittarna och göra 

dem till en grupp – en publik – samtidigt som Winfrey likställer sig med den. Ordet ”vi” 

blir avgörande i sammanhanget och följande citat av Winfrey illustrerar detta:  
 
W: How concerned should we be? In the United States, about bird flu?  
 
W: Well, not hopeless, but I feel like I, I don’t know what to do, there’s nothing I as a citizen, can 
do about this. 
 

Samtidigt finns det andra typiska sätt för programledaren att likställa sig med sin 

publik, som Winfrey inte använder sig av. Att hälsa på gästerna i studion som om det 

vore första gången de sågs, är ett klassiskt sätt att göra detta, men det används bara vid 

ett fåtal tillfällen. Inte heller undviker hon att tala om sitt kändisskap och sin rikedom, 

och därmed tar hon risken att distansera sig från publiken, eftersom hon betonar deras 

olikheter. I avsnitt 2 får studiopubliken ställa frågor till henne, och då säger hon bl. a.: 
 
W: ’Who was your first real love?’ (…) Why do you care? (…) He was voted most popular, I was 
voted most popular, I ended up with a tv show, he didn’t. 
 
W: You know in the early days when I started making money, ’cause I grew up in the era when my 
father would to say ‘Put it in the shoe box, that’s what’s you need to do’, or go to the bank and so 
forth, so when I first started I was very, you know, scared to diversify, and I was [sic] always 
wanted to like go to all of the accounts that I had and say ‘Let me see the money’, yeah, ‘Show me 
the money’. But I’ve gotten better. 
 
 

4.1.3 DEBATT OCH PERSPEKTIV 

Man kan inte säga att någon ordentlig diskussion eller debatt uppstår i avsnitten i urva-

let. I avsnitt 5 ifrågasätter eller tvivlar ingen på de påståenden som Whiteman, Mastro 

och Smith gör. I Whitemans fall visar Winfrey viss skepsis inför historien: 
 
W: But it seems crazy, to us, that grown men would be in a room, um, with such responsibility, it’s 
an enormous responsibility, and all I’ve ever heard is how much pressure it is, just trying to, you 
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know, keep all those planes in the air, and everybody landing it … it seems crazy to me that grown 
men would playing with people’s lives that way. 
 

Whiteman förstår denna misstro, men kan hänvisa till oberoende utredningar som be-

kräftat hennes anklagelser. I Mastros och Smiths fall är det en pågående rättsprocess där 

det företag de anmält tillbakavisar anklagelserna. I ”Oprah” har kvinnorna redan rätten 

på sin sida, enbart genom att de deltar i programmet och berättar om sina upplevelser 

med inlevelse. När man talar om den offentliga sfären och dess möjlighet att påverka 

och inspirera den allmänna opinionen är det viktigt att undersöka om den faktiskt skapas 

eller snarare styrs: Är det möjligt för publiken att bilda sig en åsikt som skiljer sig från 

programledarens, expertisens, eller övriga deltagares inställning eller styr man bud-

skapsförmedlingen på ett sätt som gör att deras åsikter tycks självklara? Wood kom-

menterar enligt följande: 
 
(…) close analysis of the debate demonstrates that it is carefully managed and controlled by the 
host to the detriment of some expressions of lay discourse. In this type of show, people are not free 
to speak their experiences or tell their stories, unless these closely conform to the dominant agenda 
(2001:18).  
 

Jag anser inte att det ovan beskrivna scenariot är det största problemet i programmet. 

Må vara att de som deltar avsnitten i urvalet alla redan passar in i den typ av diskurs 

som Winfrey använder och att hon därför inte behöver styra särskilt mycket, men vad 

som snarare bör undersökas i det här fallet är just det jag tangerat tidigare: att det sällan 

uppstår debatter. Det är till och med sällan som någon deltagare säger emot en annan. 

Programmet ger intryck av att ingå i en form av konsensuskultur, där man för att bevara 

trevnaden inte säger emot eller debatterar – och i så fall är det tämligen allvarligt för 

programmets potential att fungera som ett nytt offentligt utrymme. Det är svårt att finna 

några exempel alls på motargumenterande eller dylikt. Det närmaste man kommer är det 

tillfälle då Franklin säger emot experten, Weiss, samt ett tillfälle när Winfrey förklarar 

för en av bröderna i avsnitt 1 a) att hans ilska inte bara kommer att försvinna med tiden, 

utan att han måste arbeta på det – vilket kanske inte ens kan ses som motargumentering:  
 
Garrett: I um, I’m, I carry an anger with me that I hope will go away. So, I hope some day that I 
can feel like I can go see him. But um, I can’t right now. W: Well, it doesn’t, it just doesn’t go 
away, Garrett. I’ve done a lot of “Oprah” shows, it just isn’t gonna go away. You have to work on 
letting it go away. Maybe confronting him might be a good way to help that. Garrett: It might be. 
W: Yeah, yeah. Yeah, but you need to do it so that you don’t carry this anger around and it comes 
out in other ways. 
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Om det inte uppstår tillräckliga debatter är frågan om programmet kan fungera opini-

onsskapande. Livingstone & Lunt konstaterar menar att det kan det, men att man inte 

får glömma eller ignorera det faktum att denna opinionsbildningsprocess till stor del 

sköts i ett populärkulturellt sammanhang: ”To the extent that social and political opini-

on acts as a constraint on political, economic and social decision makers, this process is 

increasingly managed within popular culture” (1994:176). De fortsätter:  
 
Even if the audience discussion programme is in some ways a parody of the serious public sphere 
advocated by Habermas, it still offers an opportunity not present under post-war political and so-
cial civic cultures for minority groups, protest groups and ordinary people to gain access to medi-
ated communications” (ibid.).  
 

Tolson beskriver forskning av Wood som visat hur t. ex. Winfrey haft stor inverkan på 

allmänna opinionen i frågor som nötkött under galna-ko-paniken och polisens behand-

ling av etniska minoriteter (2001). 

4.2 VARDAGEN, PRIVATLIVET OCH SAMHÄLLET 
I samband med det ovan diskuterade kan det vara intressant att se aspekten hur ”Oprah” 

fungerar som ”imagined communitie” (Wilson 2003), ett välanvänt uttryck i sociologi 

och medie- och kommunikationsvetenskap. Programmet fungerar, åtminstone för den 

amerikanska publiken, som ett sådant, och stärker därmed känslan av samhörighet och 

gemenskap. Det kan resultera i att de diskussioner som förs och de historier som berät-

tas uppfattas av publiken på ett demokratiskt plan; publikmedlemmen känner sig inne-

fattad i det som pågår i programmet, och kan lättare identifiera sig med dem som med-

verkar. Identifikation är viktigt just därför att det påverkar hur man deltar i den offentli-

ga sfären, och om man överhuvudtaget gör det. Dahlgren kommenterar detta enligt föl-

jande: 
 
Specifically, this has to do with the nature of our identity as citizens, and what this means in the 
practical circumstances of political discussion and activity. For active participants in the public 
sphere, how, for example, do they balance their identities as citizens, which implies some sort of 
universality and commitment to the common good, to a ‘civic culture’, with the particular identities 
which emerge from pursuing specific interests? Or, from a different angle, the public sphere is not 
just a ‘marketplace of ideas’ or an ‘information exchange depot’, but also a major societal mecha-
nism for the production and circulation of culture, which frames and gives meaning to our identi-
ties (1995:23). 

 

4.2.1 ÄMNENAS SAMHÄLLSANKNYTNING 

Ett av problemen med dagens demokrati är att medborgarna får stå vid sidan om och 

mer fungera mer som publik än som deltagare, istället för att genom medierna ta del av 
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relevant och viktig journalistik, så att de kan få information och kunskap och därmed 

bilda sig åsikter (Dahlgren 1995). Utan att gå in på en alltför djupgående diskussion 

kring vad ”relevant och viktig journalistik” innebär kan vi konstatera att ämnen som 

vidrör samhället och dess strukturer och processer kan ses som viktigare än kändisinter-

vjuer eller självbekännelsehistorier utan samhällelig koppling. Ser vi till det urval av 

”Oprah”-avsnitt som utforskats här kan vi snabbt konstatera att ämnena är många. De 

fem avsnitt som analyserats tar upp följande: människor som lever dubbelliv och där-

med lurar sina nära, människor som utsatts för rån eller annan kriminalitet, en webbsi-

das roll i en ung kvinnas självmord, trafficking, efterlysta pedofiler, trivialkunskap om 

hur diverse apparater och teknik fungerar, fågelinfluensan och en möjlig pandemi, 

porrmissbruk, samt en kändisintervju som övergår i en diskussion om sexuella trakasse-

rier. Jag vill visa att dessa ämnen alla är mer eller mindre möjliga att knyta till viktiga 

aspekter i samhället, dock på olika sätt. 

I avsnitt 1 behandlas flera olika ämnesområden. I del a), där tre söner berättar om 

sin pappas dubbelliv, kan avsnittet främst sägas vara inriktat på den privata sfären. En 

analys av de myter som är framträdande i avsnittet visar dock att myten om den perfekte 

amerikanen, som kan sägas vara återkommande i Winfreys program, i denna del gör att 

en till synes mer privat historia har en viktig samhällsanknytning. Även om Winfrey 

pratar mycket med bröderna om deras känslor, används myten här för att öka trovärdig-

heten hos sönerna: 
 
W: Are you proud of yourselves for what you did? Jared: We did what we felt we had to do, I 
don’t, I don’t believe we had a choice. W: Were you conflicted by it? Garrett: Not by the choice, 
no. Absolutely not. Clay: There really wasn’t a choice. There wasn’t a choice. ’Do you turn him in 
or do you don’t turn him in’. You know, not a choice, just what we had to do. What’s the ironic 
thing is that’s what we learnt to do growing up. W: Through him! That’s what he taught you. Clay: 
Exactly. M-h-m. Very clearly. He helped us in learning how to make quick decisions, and he made 
it really clear that you tell the truth. And that’s all we did. Jared: We were raised … you know, 
I’m a police officer. Both my brothers are volunteer fire fighters. We serve our communities. We 
were all in the military. He raised us to be that way. 
 
 

Genom att berätta om vilka bra samhällsmedborgare de är ökar sönerna sin trovärdighet 

hos publiken, samt gör sig själva till offer för pappans felaktiga handlingar. 

Nästa del av avsnitt 1 är inte så mycket kopplat till samhället som till hur Winfreys 

program hjälpt en kvinna att överleva. Kvinnan, Angi, har sett ett avsnitt av ”Oprah” där 

en kidnappningsexpert berättade att man aldrig ska låta kidnapparen flytta en till en ny 

plats, eftersom denne då har övertaget. I ett större sammanhang kan händelsen som 
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Angi berättar om fungera som en illustration av hur Winfrey lyckas marknadsföra sitt 

program under själva avsnittets gång, och visa på dess nytta. När man analyserar hän-

delsen lite närmare kan man konstatera att det inte alls är säkert att Angi skulle ha blivit 

mördad av rånaren om hon glömt det råd hon fått i programmet och följt med honom till 

en annan plats, utan att det bara var vad hon trodde när hon befann sig i den skräckfyll-

da situationen. 

Del c) av avsnittet har en klar samhällsanknytning eftersom familjen Gonzales säger 

sig vilja delta just för att varna andra föräldrar och berätta om hur de nu arbetar tillsam-

mans med sin kongressrepresentant för att förhindra fler liknande händelser. Precis som 

tidigare fokuserar Winfrey en del på familjens känslor, men främst talar man om webb-

sidan och problemen kopplade till den. 

Nästa del (d) av avsnittet är kort och liksom de tidigare delarna möjliga att knyta 

både till den privata och offentliga sfären. Vi får se en intervju med frun till den nu åta-

lade sexförbrytaren som en ”Oprah”-tittare hjälpt FBI att gripa, och hustrun pratar om 

hur fruktansvärt historien tärt på familjen. Samtidigt finns det en slags ramberättelse: 

”Oprah’s Child Predator Watch” är en stor kampanj som Winfrey startat för att FBI ska 

kunna gripa så många efterlysta pedofiler som möjligt. Hon berättar att hon vill att det 

stora problemet med det sexuella utnyttjandet av barn i USA ska försvinna, och man får 

ett intryck av att hon vill förändra samhället radikalt på den punkten. Det är känt att 

Winfrey själv blivit sexuellt utnyttjad som barn och hon har pratat om det flera gånger i 

programmet. I de avsnitt som ingår i det första urvalet tas problemet upp ett flertal 

gånger, men det bör noteras att man aldrig talar om förebyggande lösningar. Winfrey är 

helt fokuserad på gripandet av de efterlysta, snarare än att förebygga, något som skulle 

vara mer kontroversiellt och komplicerat. 

Dahlgren anser att programmen långt ifrån lyckas uppfylla de ideal Habermas hade 

för den offentliga sfären. Han använder Livingstone & Lunt för att förklara hur prat-

showerna, trots många brister (t. ex. undermineringen av förnuftig politisk diskussion), 

har en viktig funktion i att ”offer important possibilities for popular involvement and 

participation” (1995:67). Vi kan knappast säga att förnuftig politisk diskussion uppstår 

särskilt ofta i programmet (hur vi än väljer att definiera ”förnuftig politisk diskussion”), 

men vad man däremot lyckas med ett flertal gånger är att locka publiken att se problem 

från den privata sfären på ett mer samhälleligt sätt – för att använda det amerikanska 
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uttrycket: ”See the big picture”. I avsnitt 1 kan inte alla delarna sägas göra detta, men i 

del c), t. ex., anknyts problemet med dotterns självmord och webbsidan till samhälle och 

politik eftersom familjen säger sig vilja varna andra föräldrar: 
 
W: And so you’re here today because you want other people to know: what? Mike: We want people 
to know, other parents to know, that these websites exist on the Internet and they’re so easily acces-
sible by anybody, from, um, a six-year-old to an elderly person. And we want to expose the danger 
that they, um, possess, concerning, um, vulnerable people. Mary: There are predators out there … 
W: Of all kinds, yeah. Mary: … who are just lurking, looking for young vulnerable people, to fulfill 
their … it sounds terrible, fantasies. (…) W: Well, thank you, for using your daughter’s unfortunate 
death and her life, to try to make a difference in the lives of other people. Thank you.” 

 
Vilket motiv Winfrey och familjen Gonzales än har, är effekten att miljontals föräldrar 

blir medvetna om att den typen av webbsidor finns. Och utan att gå in på en diskussion 

kring sidornas vara eller icke vara kan detta anses som en positiv effekt, och ett exempel 

på hur man knyter familjens privata problem till ett större sammanhang. I del e) får pu-

bliken inte ens möta någon från den privata sfären, förutom i korta klipp i ett reportage. 

Här är det snarare fullt fokus på den samhälleliga sidan av problemet med trafficking.  

I avsnitt 3 möter vi en känd person och ett vanligt amerikanskt par som kämpar med 

porrmissbruk, och Winfrey upprepar ett flertal gånger att porrmissbruk måste vara ett 

stort problem i USA, att fler än man tror kämpa med det och att man inte pratar tillräck-

ligt mycket om det: 
 
W: Porn. It’s a huge addiction in this country, that no one talks about. (…) Thank you all for 
watching. We will do this subject again because I know what’s gonna happen: Those of you who 
are watching this at home, in your homes, around the world, you’re gonna be emailing me tonight, 
you’re gonna be on the message boards, and we’re gonna address this again. 

4.2.2 HOPKOPPLING AV PRIVAT OCH OFFENTLIGT 
Tolson skriver med stöd i Carpignano et al. att pratshowerna gjort det legitimt att koppla 

ihop den privata och offentliga sfären, och att detta är en följd av att programmen är 

influerade av feministiska ideal (2006). I avsnitt 3 arbetar både Osterholm och Winfrey 

med att ständigt koppla samman en möjlig pandemis samhälleliga konsekvenser med 

publikens vardagsliv och privata sfär: 
 
Osterholm: We have to prepare for that. And that’s what we have to help citizens understand: 
‘What should I stockpile, what shouldn’t I? W: OK, what? Tell me now, tell me. (…) OK, so, I got 
my food supply, I don’t have my drugs, I got water … Osterholm: Well, you wanna make sure on 
water. This is where you wanna ask your community here; go ask the city of Chicago, how much 
chlorine do they have? Today, many of the cities in this world have no more than five to seven 
days of chlorine on hand, to actually use and purifying that water supply, just-in-time-delivery 
again. We have a whole world that’s set up around this kind of environment. W: This is so interest-
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ing, ’cause these are all things we take for granted. I’ve never thought one moment about how 
much chlorine the city of Chicago have. 
 
Osterholm: And we have to prepare our communities now, so we wanna know in Chicago, what 
are they doing, if they needed to handle a major increase in dead bodies. W: So everybody should 
be asking that of their city government? Osterholm: And every company should be asking that. 
W: And I should be asking that of my company? Osterholm: You should be asking that of Harpo. 
 

Man använder här Winfrey som en representant för allmänheten och hur den bör bete 

sig i händelse av en pandemi. Winfrey visar sig okunnig och ovetande om de problem 

som skulle kunna uppstå, och samtidigt blir kopplingen tydlig mellan det allmänna och 

det privata. Osterholm lyckas förklara hur dagens kapitalistiska samhälle gjort att vi – 

enligt hans åsikt – är lika dåligt förberedda för en pandemi idag som vi var för 100 år 

sedan, samtidigt som han anknyter till det för publiken välkända vardagslivet: 
 
Osterholm: I’m sure many of the people in our audience know, that today we continue to have 
shortages, of all our childhood immunizations – why? Every one of ’em are made off-shore. Every 
one of them are made in one or two plants in the world, that all they have is one problem, and we 
don’t have them anymore. This is the kind of global economy that we’ve come to. 
 

Pratshowernas hopkoppling av det privata och offentliga skulle man kunna hävda är 

i linje med bredare trend, knuten till moderniteten. Giddens anser att vårt skapande av 

självidentiteten har en verkan på globala förhållanden. Senare i boken förklarar han: 

”Jag menar att omvandlingarna av självidentiteten och globaliseringen utgör de två po-

lerna i dialektiken mellan det lokala och det globala under högmodernitetens villkor” 

(1991:44). Han anser det därför vara viktigt att inte bara se till akademiska texter kring 

detta, utan även t. ex. handböcker, guider och självhjälpsböcker. Jag finner att även and-

ra former av texter, såsom t. ex. pratshowen, kan ingå i denna lista. Giddens anser att 

texterna är en del av modernitetens reflexivitet: ”De bidrar rutinmässigt till att organise-

ra och förändra de aspekter av det sociala livet som de rapporterar om eller analyserar” 

(ibid.:23). ”Oprah” kan som tidigare konstaterat alltså hjälpa till att belysa dessa sam-

band. Citatet ovan från avsnitt 4 visar hur Osterholm kopplar publikmedlemmarnas pri-

vata erfarenheter till globala ekonomiska förhållanden på ett tydligt sätt, som gör dem 

medvetna om samhällets påverkan på privatlivet och deras allra närmaste. Dessutom 

konstaterar Wyatt et al. att: 
 
At home and elsewhere, distinctively political subject domains (national, state, and local govern-
ment; foreign affairs) do not function in isolation from more personal issues (family matters, enter-
tainment, religion). As factor analysis and multidimensional scaling suggest, they are spanned by 
“bridge” items (crime, education) that mediate between public and private. Such ordinary political 
conversation—though not the structured disputation or purposeful argumentations that some nor-
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mative democratic theorists advocate—is associated with greater action in the public sphere, ques-
tioning again (…) that the American living room is the place where broadcast news goes to die 
(2000:90). 

4.3 REPRESENTATION 
Wilson lyfter fram Lisa McLaughlins kritiska artikel ”Chastity Criminals in the Age of 

Electronic Reproduction: Reviewing Talk Television and the Public Sphere” (1993), där 

det poängteras att kvinnan glöms bort i diskussionen kring det offentliga rummet: 
 
(…) the programmes rarely, McLaughlin argues, function as a site of empowering or resisting dis-
course. The problem is, she argues, not in locating the presence of female voices and/or their femi-
nist inspired arguments but in the degree to which feminist discourse represents a challenge to the 
traditional representational apparatus (Wilson 2003:30). 
 

Wilson anser att det inte finns något entydigt svar. Hon påpekar att McLaughlin inte 

räknar med den makt berättandet av en historia kan ha: ”(…) articulation of personal 

narratives is a means of empowerment for individuals and groups of people otherwise 

marginalized from the mainstream” (2003:31). Min analys visar detsamma. Kvinnor får 

ta plats, och eftersom programmet främst riktar sig till kvinnor är detta föga förvånande. 

De får också chansen att berätta sina historier. I detta sammanhang är avsnitt 5 det mest 

relevanta att kommentera, eftersom det behandlar sexuella trakasserier. Å ena sidan får 

Theron, Whiteman, Mastro och Smith alla berätta vad de varit med om. Theron och 

Whiteman får speciellt mycket utrymme, även om Theron främst talar om sin egen per-

son och sitt liv. Jag anser att Whiteman är ett tydligt exempel på vad Wilson beskriver 

ovan. Hon får berätta sin historia.  

Tv-publiken (som ju består av tiotals miljoner människor) vägleds genom de reak-

tioner Theron, Winfrey och studiopubliken visar – ofta chockerade, upprörda eller 

sorgsna. Följande exempel visar hur Winfrey och studiopubliken vägleder tv-publiken:  
 
Whiteman: But what’s more incredible is that now that I’ve reported it, and a letter has gone to the 
president of the United States, the FAA still, to my way of thinking, has done nothing to those in-
dividuals. Absolutely nothing. W: To the specific people? Whiteman: Those specific people. W: 
They’re still working? Whiteman: They are still working [sus i publiken]. 
 

Winfrey visar hur hon är chockerad genom att ställa frågor om igen, fastän Whiteman 

redan förklarat – som om Winfrey inte kan tro att det är sant. Och studiopublikens sus 

efter detta antyder att de också är chockade över vad Whiteman berättar. Historien bely-

ser kvinnoförtryck då det faktum att Whiteman är kvinna kan ha gjort att hennes chefer 

inte lyssnade på henne när hon rapporterade kollegornas tjänstefel. Att hon deltar i ett 

avsnitt som i övrigt handlar om sexuella trakasserier förstärker budskapet att hon också 
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är sexuellt förtryckt. Om det i själva verket handlar om trakasserier mot en ”whistle-

blower”, och kanske inte alls har med kvinnoförtryck att göra, får publiken själv avgöra. 

Både Dahlgren och Tolson tar upp den representativa kommunikationen som viktig 

för den offentliga sfären och refererar till Carpignano et al. Man menar att gränsen mel-

lan åskådare och deltagare suddats ut: ”(…) a transformation of spectatorship is at the 

centre of a major realignment of contemporary media culture. It is apparent in changing 

news formats, as well as in audience participation programs” (Tolson 2001:13). Nya 

sociala kommunikationsförhållanden förkroppsligas i tv-mediet och underminerar där-

med gradvis den strukturella dikotomin mellan uppträdande och publik (Carpignano et 

al. 1990:35). Man fortsätter: “For representative politics is built on the same separation 

of performance and audience that characterises the structure of theatrical communica-

tion (…)” (1990:34). Winfrey kommenterar det själv i avsnitt 2: 
 
W: They’re not famous people, but they represent probably more of you watching, than anyone. 
 

Winfrey låter inte studiopubliken delta i programmet som hon gjorde under 1980-

talet. Det innebär att den representativa kommunikationen fungerar sämre – ju mindre 

studiopubliken deltar, desto mer försvinner de folkliga representanterna i programmet. 

Samtidigt bör man inte endast se till studiopubliken som viktig i sammanhanget. Win-

freys och hennes gästers roller kan också ses som representativa. I avsnitt 2 jämställer 

hon sig ständigt med sin publik genom att säga att hon inte heller har någon aning om 

hur saker fungerar och att det inte är något att skämmas för:  
 

W: So, I am one of those people who can’t work anything. Really. I can barely turn on the tv. And … 
I was feeling really bad about and then I read this article, the other day, in USA Today, and I real-
ized, a whole lot of other people can’t turn on their tv. I’m still trying to figure out, you know, a lot of 
things. 

 
Dessutom använder man i avsnittet studiopubliken genom att de får svara jakande eller 

nekande på frågor som ”Do you know how the telephone works?” med hjälp av mento-

meterknappar. Proceduren upprepas inför varje ny sak som ska förklaras, och eftersom 

majoriteten av studiopubliken inte vet hur sakerna fungerar, valideras programmets äm-

nesval. Samtidigt försöker man stärka hemmapubliken genom att säga ”du är inte den 

enda som inte vet”. Som nämnt tidigare är Winfrey själv inte rädd för att ställa enkla 

frågor eller förefalla obildad på området, utan ger intrycket av att vara kunskapshungrig 

och leva efter principen ”Den som ingenting frågar får ingenting veta”. I avsnitt 3 säger 
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hon ”I don’t know, people, that’s why I gotta ask” i skämtsam ton. Följande är några 

exempel från avsnitt 2 och 4 illustrerar ytterligare: 

 
W: So today we’re getting questions answered that I know I have and I’m sure many of you have. 
Let’s talk about how television works. (…) 77 % of you said you have no idea how the tv works. I’m 
embarrassed to say, I don’t know either, I’m just, I’m glad it does. 
  
W: Well, you know what’s interesting about that, it’s one of the reasons why I wanted to do this 
show, is because I am just like everybody else, bombarded by the news, and the evening news, and 
the local news, and the national news, but you’re not … I don’t feel like we’re really getting informa-
tion, we’re just being told a bunch of stuff. And I think if people were educated, for example if the 
American public understood that we got three billion dollars worth of … um, an opportunity to create 
a vaccine, instead of seven billion and that’s what it’s going to require, people would be up in arms 
about that. But I think we just don’t know. 

 

I båda dessa avsnitt avbryter hon experterna så fort hon inte förstår. 

Haarman lyfter fram att programledaren ofta framställs som en genomsnittlig, till-

gänglig person som är lik den vanliga tittaren. Det resulterar i att man i programmet 

simulerar en sorts öga-mot-öga-diskurs inom en egentlig ”mass-audience discourse” – 

ett led i spridningen av konversationsartad diskurs från den privata domänen till den 

mer institutionella. Detta kallas för ”a democratization of talk” (2001:33). Livingstone 

& Lunt anser också att pratshowerna kan minska på avståndet mellan det privata och 

offentliga, och Dahlgren uttrycker detta på följande sätt: 
 
(…) a public space is generated which mediates between the experiences of everyday life and es-
tablished power. This mediation is accomplished not least by the mixing and shifting of multiple 
discursive conventions, using elements from debate, storytelling and therapy, among others 
(1995:66). 

4.4 ROLLER OCH IDENTITET 
Även om ”Oprah” inte innehåller debatt och argumentation tar sig Winfrey ofta friheten 

att avbryta när hon anser att en gäst blir för långrandig eller borde utveckla eller förklara 

bättre. Särskilt Marshall Brain, som förklarar hur saker fungerar, och Michael Oster-

holm, som berättar om fågelinfluensan och pandemier, får uppleva detta, vilket beror på 

den expertroll de har i programmet. Winfrey är mån om att ställa frågor så mycket hon 

kan och bryr sig inte om att det kan se ut som om hon är obildad. 

Gästerna i pratshowerna uppfyller alltid något eller några av följande kriterier: De 

har ett nyhetsvärde eller någon form av auktoritet, eller har bedömts (av producent eller 

programledare) vara speciellt intressanta. Exempel på grupper som passar in i dessa 

kategorier är bl. a. psykologer, socialarbetare, sociologer, akademiker, politiker eller 
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andra som antas ha specialkunskaper inom det område som man försöker förklara för 

publiken, det man försöker ”make sense of”. Experten representerar den allmänna, insti-

tutionella sfären (Haarman 2001:34). Wilson menar dock med stöd från Livingstone & 

Lunt att pratshowerna kan förändra dessa roller och att sakkunniga ibland berövas sin 

auktoritet något, medan övriga kan öka sin. Detta tros bero på att experterna talar för 

andra medan övriga gäster talar för sig själva, ”(…) represents the voice of the ’authen-

tic’” (Wilson 2003:31). Pratshowformatet ger i vissa fall alltså ett slags övertag till des-

sa gäster. 

”Oprah” kan dock inte sägas alltid uppmuntra den vanliga människans sunda förnuft 

framför expertisen. Den hierarkiska strukturen bland de olika deltagarna i programmen 

visar att vem som står högst varierar i det aktuella urvalet av avsnitt. Om vi bortser från 

att Winfrey står högst i sin roll som programledare (där hon ofta styr vem som uttalar 

sig och när), visar det sig att det varken är experten eller lekmännen som alltid befinner 

sig högst, i motsats till vad Livingstone & Lunt konstaterar, där de bl. a. beskriver synen 

på experterna som ”(…) alienated, fragmented, cold, irrelevant, superficial, ungrounded, 

empty of meaning, useless, artificial” (1994:102). I avsnitt 3, t. ex., motsäger Franklin 

experten i fråga om kampen mot beroendet:  
 
Franklin: Now that’s not my experience. I do not feel the taste in my mouth. (Publiken applåde-
rar.) Weiss: That’s great. W: Good for you. 
 

Weiss svarar uppmuntrande istället för att gräva djupare eller säga emot, trots att han 

nyss sagt att människor med beroende måste kämpa med det hela livet. Även Winfrey 

svarar uppmuntrande. Men expertrollen här kan samtidigt problematiseras: Franklin har 

kämpat med sitt beroende sedan tonåren, och kan därmed också ses som en expert på 

området. Situationen blir då istället två olika typer av experter som säger emot varandra. 

I avsnittet om fågelinfluensan ser vi dock Osterholm som experten som ingen säger 

emot eller tvivlar på. Avsnittet grundas helt på hans åsikter och bedömningar, och var-

ken Winfrey eller studiopubliken visar något tvivel på hans uttalanden, utan visar istäl-

let sin okunskap genom att ständigt ställa frågor och visa sig obildad i ämnet. 

Det är också givet i situationen att platsen i hierarkin kan avgöras på olika sätt. Om 

vi betraktar informations- och kunskapsinnehav befinner sig inte alltid Winfrey högst, 

men om vi istället ser till vem som styr diskussionen och programmet i stort är det alltid 

Winfrey som står högst.  
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Lättare är det då att uttala sig om studiopubliken som – lite i konstrast till Carpigna-

no et al.:s uppmålade ideal – i alla avsnitten befinner sig lägst. Även om den får ta mer 

plats och delger sin syn på saker ibland, är det alltid mindre i jämförelse med andra del-

tagare. Utan att göra en djupanalys av äldre avsnitt kan jag konstatera att det förhållan-

det förändrats med åren, och att Winfrey oftare ställde sig på läktarna och pratade med 

studiopubliken i de avsnitt av ”Oprah” som sändes på 1980- och 1990-talen. Det är dock 

vanskligt att uttala sig om hierarkier eftersom det inte alltid är tydligt hur man avgör 

vem som befinner sig högst. I vissa fall har Winfrey endast ett mindre övertag i fråga 

om t. ex informationsförmedling eller yttrandetid. 

Carpignano et al. anser som tidigare kommenterat att pratshower har en potential när 

det gäller utvecklingen av den offentliga sfären. Att diskussionerna som hålls i dem är 

konversationsliknande innebär igenkännande för publiken, som därmed lättare tar till 

sig de budskap som genereras (1990). Analysen fann ett antal grepp som gjorde inter-

vjuerna mer konversationsliknande: I programmen tittar Winfrey omväxlande på stu-

diopubliken, på gäster och in i kameran, så att det känns som om alla befinner sig i 

samma rum och är inkluderade i samtalet. Dessutom skämtar hon ofta, och använder 

slanguttryck då och då. Hon avbryter ofta, och visar ibland empati med sina gäster. 

Samtidigt är hon i vissa frågor återhållsam med egna åsikter.  
 

4.4.1 REFLEXIV IDENTITET 
Den genre av pratshower som ”Oprah” tillhör bygger till stor del på tanken att självet 

skapas reflexivt – och man kan t.o.m. konstatera att detta ofta ses som något oerhört 

positivt och något som alla bör vara medvetna om. Giddens förklarar att det handlar om: 

”(…) att upprätthålla sammanhängande men ständigt reviderade biografiska berättelser” 

(1991:13). 

Under intervjun med Theron i avsnitt 5 kan vi finna många tillfällen då självidentite-

ten och livsfilosofin diskuteras. Theron berättar bl. a. om hur Winfrey ändrat hennes syn 

på tur, och hur hon förändrats under sitt femåriga förhållande med sin pojkvän: 
 
W: Because I was saying to her, there is no such thing as luck. There’s only preparation meeting 
the moment of opportunity. ’Cause a lot of people say, ‘Oh, gee, you’re lucky’, but if you weren’t 
prepared when the opportunity showed up, nothing would have happened. Theron: And, and 
‘grateful’ and ‘fortunate’ and ‘blessed’ is [sic] much better words. W: Yes [applåder].  
 
Theron: He’s the best thing that ever happened to me. (…) In the way of meeting somebody as in-
credible as he is as an individual. Um, it think that in relationships somewhat of the other person 
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rubs off on you … and I can see how I have changed in the five years we’ve been together. And the 
things that he’s kind of awoken me to – mentally. He challenges me. We agree, disagree con-
stantly, but I think he’s the best thing that happened to me because all the things that I’ve always 
feared in relationships … W: Like? Theron: Like, um, not being able to be an individual. Feeling 
like I couldn’t be successful in my career and be successful in a relationship, um, because the other 
individual might be threatened by it, that’s kind of where I was before I met Stuart (…). 
 

Theron, i motsats till de flesta gäster i programmet, ses inte som en representant för pu-

bliken eller jämlik med den. Genom hela den del av avsnittet som handlar om henne ger 

Winfrey henne ständigt komplimanger för utseende och skådespelartalanger, och dess-

utom får Theron göra en storstilad entré, vilket de flesta av de andra gästerna inte får. 

Därför kan man se hennes ord om identitet och livsfilosofi som speciellt uppfordrande: 

Theron innehar egenskaper som många i publiken åtrår: vackert utseende, lysande karri-

är och berömmelse. Därför kommer publiken att vara särkilt uppmärksam på hur hon 

betraktar världen och självet – precis som de är med Winfrey.  

Franklin får också komplimanger av Winfrey, även om de är färre. Han får inte göra 

en egen entré på scenen som Theron, men han förmedlar likväl livsfilosofier på ett lik-

nande sätt som hon gör: Han har lärt sig saker genom livet, och försöker ständigt för-

ändras till det bättre. 

De andra gästerna som medverkar i programmet får inte samma utrymme som de 

berömda då det gäller förmedling av livsfilosofi och självförverkligande. Man får in-

trycket av att de inte har en lika genomtänkt identitet – att de inte haft samma fokus på 

självet. Undantaget kan vara bröderna i avsnitt 1 a), vilkas far levde ett dubbelliv: Här 

poängterar man vikten av att vara goda samhällsmedborgare – men mycket djupare än 

så blir det inte. Istället, som vi sett tidigare i ett citat, vägleder Winfrey en av bröderna i 

fråga om hans vrede gentemot pappan. Det blir som om de kända personerna som figu-

rerar i dessa avsnitt står högre då det gäller självförverkligande och den reflexiva strä-

van. Citatet nedan stämmer väl överens med denna slutsats: 
 
Å ena sidan har den senmoderna människan stora möjligheter att välja hur han eller hon vill leva, å 
andra sidan upplever hon ofta en maktlöshet inför de abstrakta system som styr hennes vardagliga 
tillvaro (…) Vidare präglas den senmoderna människan dels av ett sökande efter auktoriteter som 
kan ge entydiga svar på hur de skall leva och handla i vissa situationer, dels av tvivel på att det 
överhuvudtaget existerar svar på olika existentiella frågor (Johansson 1999:116). 
 

Giddens anser som sagt att medierna har en viktig ställning, eftersom de förmedlar 

erfarenheter som påverkar självidentiteten och den fundamentala organiseringen av so-

ciala förhållanden (1991). Hur ”Oprah” speglar detta kan man upptäcka i avsnitt 1 e) när 

trafficking tas upp, om man betraktar reportaget om den nya lag som den amerikanska 
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presidenten undertecknat. Fastän Winfrey här inte har några gäster eller intervjuer med 

människor som lidit av trafficking, försöker man i programmet ändå anknyta till den 

privata sfären för att publiken ska se kopplingen mellan samhället i stort, däribland 

rättssystemet, och det privata vardagslivet. I reportaget uttalar sig aktivister, politiker 

och andra som är positiva till lagens införande, och bl. a. får vi höra en kongressledamot 

yttra sig:  
 
Kongressledamot: Our American girls are being trafficked, and international girls and women are 
being trafficked, and they need to get assistance, they need to get rescued.  
 

Ordet ”American” är särskilt viktigt; ett sätt för kongressledamoten att få publiken att 

förstå att problemet även finns i USA. Dessutom får det den amerikanska publiken – 

som är huvudmålgrupp – att identifiera sig mer med de flickor man få se i korta video-

klipp i reportaget. 

De moderna institutionernas framåtskridande och utveckling hade aldrig varit möjli-

ga utan de moderna formerna av medier (trycksaker och elektroniska medier). Tack vare 

deras möjligheter till räckvidd inom tidrummet har spridningen av erfarenheter förenk-

lats. Även det globala samhället påverkas alltså av individen: ”När individerna brottas 

med sina intima problem, bidrar de aktivt till att rekonstruera den värld av sociala akti-

viteter som omger dem” (Giddens 1999:21).  

Johansson anser att massmedierna utgör ”råmaterialet” för konstrueringen av identi-

teten, och att det kan leda till en rädsla för att framstå som en i mängden – en icke au-

tentisk individ (1999). Det är intressant att inflika att Winfrey och andra, som Dr Phil, i 

sina tv-program ofta talar om att finna sitt ”authentic self”, vilken möjligen inte kan 

översättas direkt till ”autentisk”, men ändå är anmärkningsvärt liknar det uttryck som 

Johansson använder. I det urval jag använt mig finns dock inga exempel på hur Winfrey 

talar om vikten av ett ”authentic self” – åtminstone inte ordagrant.  

4.4.2 INFORMATION OCH FÖRKOVRAN 
Giddens anser som tidigare kommenterat att det utmärkande för moderniteten är medi-

ernas förmedling av avlägsna händelser, något som jag anser vara av grundläggande 

vikt i undersökningen av ”Oprah”. Människor möter genom medierna fenomen som de 

aldrig annars skulle ha mött – vilket i sin tur medverkar till skapandet av dessa fenomen 

i förlängningen. Alla avsnitten kan sägas förmedla fenomen som många i publiken ald-

rig hört talas om förut. I avsnitt 1 får man t. ex. lära sig om webbsidor som är ”pro-
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choice” för självmord, och om hur den demokratiska processen kan fungera genom ak-

tioner, samt om trafficking och hur rättssystemet hittills misslyckats med att stoppa den. 

I avsnitt 2 är hela syftet med avsnittet att publiken ska få lära sig saker som den inte 

kände till förut, och fastän det i många fall kan ses som trivial kunskap, är det en tillfälle 

för förkovran och stärkande av självkänslan hos de som anser sig mindre värda p.g.a. 

okunskap. I avsnitt 3 förklaras fenomenet porrmissbruk – och i viss mån sexmissbruk – 

för dem som inte redan känner till det, och en kortare diskussion där Winfrey sätter sig i 

publikens ställe och relaterar sig själv till ämnet lyckas troligtvis lära en del av publiken 

hur missbruket fungerar: 
 
W: Would you crave the porn like drug addicts crave drugs? 
 
W: So what is it, this addiction that Josh is talking about? Because, that’s how I would feel, and 
I’m sure millions of other people watching, going: ‘Okay, so put the magazine down’, or ‘Don’t 
watch the movie’, or ‘Don’t go to the Internet’?  
 
W: You say sex addicts will always have the desire to act, and that it’s a constant thing. It’s like 
me with food: ‘I will not eat the whole sleeve of Oreos’. 
  

I avsnitt 4 får publiken information om fågelinfluensan och vad en pandemi skulle kun-

na göra med samhället, och i avsnitt 5 får den veta mer om sexuella trakasserier – dock 

utan någon expert närvarande och utan någon form av generell diskussion. Istället tar 

man upp tre individuella fall. 

Programmet tycks alltså på många sätt vilja utbilda sin publik. I avsnitten visas all-

tid korta reportage med bakgrundsinformation om det som avsnittet ska behandla. I av-

snitt 3, t. ex., får publiken information om porrbranschen, där bl. a. siffror kring omsätt-

ning och användning redovisas:  
 
W: And isn’t this interesting: 70 % of porn hits occur at work on business computers, between 
nine a.m. and five p.m.  
 
W: In a recent poll, 47 % of Christian families say pornography is a major problem at home. Even 
40 % of clergy admit to visiting websites that are sexually explicit. More than half of them admit 
that it is a temptation. 
 

Kunskapen som förmedlas blir emellertid inte ifrågasatt från något håll. Som tidiga-

re kommenterats lyckas man inte styrka sin information tillräckligt. Visst redovisas käl-

lor ständigt – men i de frågor där det borde finnas ett flertal ståndpunkter att visa, syns 

alltid endast en. Detta kan bero på avsnitten handlar om så pass okontroversiella frågor 

som ”trafficking är fel” eller ”porrmissbruk är ett problem för familjer”. I viss mån är 
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det troligtvis så, men utan någon särskilt djup analys kan vi konstatera att flera av de 

frågor som tas upp kan debatteras mer än de gör. En analys av myter och alternativa 

tolkningar av programmens budskap visar på ett flertal tillfällen då ytterligare en stånd-

punkt kunde ha redovisats och utbildat publiken ytterligare. 

Ett exempel är den lag som Winfrey tackar ”America” och sin publik för att ha 

åstadkommit genom den brevkampanj hon startat. Även om lagen förklaras i grova drag 

och publiken bl. a. får veta att åklagarmyndigheter numera har nya sätt att åtala hallickar 

och andra som bedriver trafficking, redovisas ingen kritisk syn. Kan lagen verkligen 

vara perfekt? Fanns det inga kritiker av dess utformning? Det faktum att man så entusi-

astiskt hyllar lagen kan skapa misstankar: försöker man dölja något? 

I avsnitt 4 uttalar sig många forskare och politiker om fågelinfluensan och att sam-

hället inte är tillräckligt förberett för en pandemi. Ingen säger emot det som Osterholm 

argumenterar för – och även om detta kan bero på att det över huvud taget inte finns 

någon som gör det, så är det alltid lätt att bli misstänksam när ett stort problem, som inte 

diskuterats särskilt mycket på samma sätt tidigare, presenteras med ett sådant allvar och 

engagemang från Winfreys sida. Vid ett tillfälle säger hon:  
 
W: It may be one of the most important ones [avsnitt] we’ve ever done. I want you to prepare 
yourself to have your eyes opened as I have, in a huge way, cause we’re talking about the bird flu 
in a way that I haven’t heard before and I doubt that many of you have either. 
 

Finns det forskare (t. ex. nyliberala ekonomer?) som säger emot Osterholm och anser att 

en pandemi inte kommer att ödelägga dagens samhälle?  

I avsnitt 1 c) försöker Winfrey visa en lite annorlunda hållning än familjen Gonzales 

gällande webbsidorna – men denna blir genomskinlig då hon förklarar att det är pro-

grammets jurister som bett henne ifrågasätta: 
 
Winfrey: Well, you know, my lawyers want me to say this, the lawyers for this show, um, so I will 
bring up this point: that it is a pro-choice website, and your daughter chose to go there, she wasn’t, 
you know, forced to go there, or I don’t know if she was lured there or how she even found out 
about it, but that is a choice she made. What do you say to that? Mike: They say they’re pro-
choice. It’s better to say they’re pro-suicide. 
  

Det har redan tidigare konstaterats att en av de större bristerna med programmet är 

bristen på olika synvinklar. Frågor och problem presenteras som om alla experter vore 

överens på alla punkter. I min tidiga grundläggande research kring programmet har jag 

vid ett flertal tillfällen stött på avsnitt och sekvenser där en mer nyanserad debatt upp-

stått, där Winfrey och hennes gäster ibland tycker olika och inte har några problem med 
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att visa det. Bl. a. berättar Leif Furhammar i Dagens Nyheter om sin syn på ett specifikt 

avsnitt av ”Oprah” som handlade om filmen ”Crash”: 
 
Det här blir inget behagligt och uppbyggligt feelgoodprogram, för faktum är att samtalet vågar 
problematisera och komplicera den standardiserade etnicitetsdebattens alla lättköpta klichéer. Vär-
dinnan blir nästan osams med Don Cheadle: hon vill bannlysa ordet ”nigger”, han vill att de svarta 
ska ”erövra” det så att det berövas sin negativa klang (Furhammar 2006). 

4.4.3 LIVSPOLITIK 
Giddens teorier om existentiell isolering har tidigare nämnts i teorikapitlet. Mer speci-

fikt pekar Giddens på fenomen som nya sociala rörelser, religiöst sökande och en ny 

”livspolitik” som fokuserar på människans självförverkligande både på individnivå och 

kollektiv nivå. Johansson vidrör samma ämne och anser att ”Den samtida kulturen präg-

las av en allmänt utbredd existentiell osäkerhet” (2006:15). Han hävdar att tv-program 

som ”Oprah” fungerar som en motreaktion till den existentiella osäkerheten och isole-

ringen. Winfrey talar ofta om hur hon ser på livet, hur hon betraktar sin gud (som hon 

alltid klargör är hennes benämning på en högre makt, så att hon inte stöter bort den 

icke-kristna delen av publiken) och hur hon, genom livserfarenhet och sitt program, lärt 

sig mer om livet, självet och de mer filosofiska frågorna. Hennes hemsida och elektro-

niska nyhetsbrev har rubriker som ”Live Your Best Life”, ”Spirit and Self” och ”Mind 

and Body”, och budskapet som ges i bl. a. avsnitt 1 och 5 är att man aktivt ska arbeta 

med sin identitet och spiritualitet. Winfrey fungerar nästan som en religiös ledare då 

hon förklarar sin syn på livet. Hennes tillgång till ett forum (dvs. tv-programmet) samt 

hennes rutinerade retorik och välgrundade auktoritet ger henne de verktyg hon behöver 

för det. Utifrån det urval som gjorts för denna uppsats är det svårt att avgöra vad Win-

freys livsfilosofi egentligen innebär. Det är tydligt att hon har en, och det är tydligen det 

viktigaste: Vad den innehåller tycks vara mindre viktigt. 

4.5 MAKEOVERMANIN OCH KRITIKERNA 
Thomas Johansson tar delvis upp samma diskussion som Giddens: Hur människan i ett 

modernt eller senmodernt samhälle genomgår ett ständigt existentiellt sökande. Detta 

har skapat en våg av populärpsykologi, och Johansson anser att medierna på många sätt 

har förändrat förutsättningarna:  
 
Samtidigt som psykoterapeuter och psykiatriker tvistat om vilken skola som är bäst lämpad för att 
ta hand om människors psykiska lidande, ökar behovet av snabba, enkla och lättfattliga psykolo-
giska råd. Istället för att tillbringa flera år på en psykoanalytikers soffa och ruinera sig ekonomiskt 
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vänder sig människor till Oprah Winfrey och Dr Phil. Här kan man få snabba resultat (Johansson 
2006:16). 
 

Även om Johansson, liksom många av de andra forskare vilkas verk jag finner använd-

bara, främst är intresserad av de mer terapeutiska typerna av pratshower, anser jag att 

det finns vissa relevanta aspekter i hans resonemang. Han sammanfattar en del av den 

kritik som tv-psykologin fått möta: att tio minuter i en tv-soffa inte är tillräckligt för 

personer med allvarliga psykiska problem och att man exploaterar människors olycka. 

Johansson fortsätter och kommenterar att programinnehållet (vad som sägs, vilka råd 

som ges) ofta inte granskas särskilt ingående. Vad är det egentligen för råd som ges?  

I det aktuella urvalet av ”Oprah” finns inga renodlade terapiavsnitt. Detta beror del-

vis på att de tycks förekomma alltmer sällan i programmet. Istället ser vi ett mer blandat 

innehåll. I avsnitt 1 a), t. ex., kommenterar Winfrey att Garrett nog behöver arbeta med 

sin vrede, men erbjuder honom inte hjälp där och då – det finns ingen psykolog eller 

annan expert på plats för att medverka. Dock antyder Winfrey att hon har stor tilltro till 

terapi och att arbeta med sina problem (se citat på s. 22). I avsnitt 3 medverkar experten 

på sexmissbruk, Weiss, som är psykolog, men inte heller här ges några illusioner om 

snabba lösningar på gästernas problem. Weiss poängterar istället att Josh kommer att får 

arbeta mycket för att klara av sina problem, och att de aldrig kommer att försvinna helt 

och hållet, precis som det är för alla missbrukare. Winfrey berättar i slutet av avsnittet 

att Weiss ska arbeta med Josh och Rebecka. Det finns alltså inga direkta spår av snabb-

psykologi i avsnitten som ingår i urvalet. 

Med exploateringen av människors olycka är det dock annorlunda. Huruvida det 

faktiskt är fråga om exploatering är svårdefinierat i sig. Man kan enkelt konstatera att 

Winfrey, hennes produktionsbolag, tv-kanalen och eventuellt även annonsörerna tjänar 

ekonomiskt på att människor är villiga att delta i programmet och berätta om (i regel) 

olyckliga aspekter av sina liv. Dock kan man påpeka att flera av dem som delar med sig 

av sina problem i de aktuella avsnitten får motivera varför de valt att göra så. Familjen 

Gonzales, exempelvis, får chansen att förklara att de vill varna andra föräldrar för hem-

sidor som ger tips på hur man tar livet av sig (se citat på s. 26). Även Franklin och ma-

karna Josh och Rebecca uttrycker sig ungefär så, och menar att de vill prata om porr-

missbruket i programmet så att andra med liknande problem ska inse att de inte är en-

samma, och för att ta bort den tabustämpel som finns på ämnet. Winfrey citerar bitar av 

ett brev som Rebecka skrivit: 
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W: Did you have any idea of how widespread this is? It’ huge, and these are just the statistics that 
we know about. Listen to this email I received just a few days ago: ‘Dear Oprah. I’m faced with a 
problem that I’m convinced is a huge problem in our country, a problem that people are just not 
talking about. I’m 28 years old and a married mother of a four-year-old boy. My husband has been 
addicted to internet porn for at least four of the five years that we’ve been married. (…) I know I’m 
not the only woman whose marriage is being destroyed by internet pornography.’ 
 

Anne Whiteman som deltar i avsnitt 5 och berättar om de trakasserier hon utstått ut-

trycker inte en vilja att hjälpa andra, utan snarare en vilja att göra människor medvetna 

om det som pågått på hennes arbetsplats. Hennes flygledarkollegors farliga lekar med 

andra människors liv och hennes chefers ovilja att göra något åt saken har motiverat 

henne att berätta för den flera miljoner människor stora publiken att kollegorna fortfa-

rande arbetar på flygplatsen och utgör en fara för passagerarna. Efter år av att inte ha 

blivit trodd blir deltagandet i ”Oprah” en chans för henne att få ut sin sanning. 

De tre bröderna som deltar i avsnitt 1 a) ger intryck av att ha mindre att vinna per-

sonligen på att berätta sin historia. Möjligtvis vill de visa USA att de inte är som sin 

pappa, men det går endast att spekulera i. Utformningen av avsnittets musik och grafik 

(i det förklarande reportaget som föregår intervjun med bröderna) associerar till action- 

eller thrillerfilmer som ger en känsla av spänning och dramatik. Här är det mer motive-

rat att prata om exploatering, men samtidigt är det omöjligt att med säkerhet säga att det 

kommer att skada bröderna. Det bör påpekas att musik och grafik fungerar på ett lik-

nande sätt i alla avsnitt där ett spännande händelseförlopp ska visas i ett förklarande 

reportage, men i de fall som beskrivits ovan blir det inte lika viktigt då deltagarna har 

uppenbara motiv för att delta. Det blir snarare ett fall av att ändamålet helgar medlen – 

om gästerna lyckats rädda livet på någon eller få någon att känna sig mindre ensam, 

eller om de lyckas få någon att börja arbeta med sina problem, är de villiga att gå med 

på en viss exploatering. 

I Wilsons analys av debatten kring de mer terapeutiska aspekterna av pratshowerna 

anser hon liksom Johansson att kommodifieringen av människors problem är central. 

Hon citerar bl. a. Himmelstein som anser att den moderna människans självhjälpspanik 

utnyttjas – att man erbjuder snabb hjälp som en lösning på komplexa problem (Wilson 

2003). Andra kritiker som Wilson tar upp är Abt och Seesholtz; publiceringen av deras 

artikel ”The Shameless World (1994)” inledde en debatt som bl. a. resulterade i att 

”Oprah” sände två avsnitt i ämnet där forskarna var inbjudna. De välkomnade initiati-

vet, men det lyckades inte förändra deras åsikter kring programmets negativa sociala 
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effekt. Man menade att programmens löften om ordentlig psykologisk hjälp efter pro-

grammens slut samt uppföljningarna som visas ”work to present a veneer of caring that 

obscures the fact that the sole object of these shows is revenue” (Wilson 2003:34f).  

Problemet är svårt att lösa. Det är självklart så att ”Oprah” aldrig skulle ha existerat i 

en kapitalistisk värld om det inte skapade en ekonomisk vinst för alla investerande par-

ter. Men i Winfreys fall måste kritikerna tro att hon besitter enorma skådespelartalanger 

om de vidhåller att hon enbart är intresserad av ekonomisk vinning. Det faktum att hon 

sedan länge är en av de rikaste människorna i underhållningsbranschen och vida känd 

för sin filantropi urholkar deras argument ytterligare. Och ingen skulle väl påstå att te-

rapeuter är en grupp som arbetar utan ekonomisk vinning som ett av målen. Människor 

kan bli hjälpta, utbildade och förkovrade, eller bli legitimerade eller bemyndigade även 

om det finns personer eller företag som tjänar ekonomiskt på det.  

Wilson är inte heller positiv till kritiken och menar att den visar en för stark tro på 

de etablerade professionernas auktoritet. Hon fortsätter med att redogöra för den debatt 

som följde: Det fanns huvudsakligen två läger – det ena försvarade pratshowerna och 

ansåg att de fungerar som ett forum för de som traditionellt inte haft makten att uttrycka 

sig i medierna – det andra försvarade Abt och Seerholtz och ansåg att förespråkarnas 

argument var i stilen: “(…) minstrel shows gave African-American an empowering fo-

rum or that circus shows empowered those with birth defects” och att programmen sna-

rare förlöjligade och framställde de maktlösa i samhället som “freakshows” (Wilson 

2003:35). De forum man ger exempel på i citatet ovan var dock inte styrda av dessa 

grupper själv, menar Wilson. Det är viktigt att se till vem som tjänar hur mycket på pro-

gramtypen, men likväl anser jag inte att en ekonomisk vinst nödvändigtvis innebär att 

ingen annan nytta kan göras. Att analysera ”Oprah” enligt det ekonomisk-politiska syn-

sättet, argumenterar Wilson, är att komprimera undersökningens utgångspunkt. Förstå-

else av programmet kan endast finnas med en öppnare analys, och det går inte att bortse 

från dess komplexitet genom en holistisk inställning som t. ex. Abt och Seerholtzs: 

”(…) the show operates simultaneously as commercial popular entertainment and as a 

politicized forum” (2003:38)  

Att pratshowerna låtit tidigare åsidosatta och diskriminerade grupper synas och hö-

ras är något som lyfts fram av flera forskare som något positivt. Shattuc är en av dem. 

Andra har dock påpekat att även om det är riktigt, kan det finnas en risk för att det en-
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bart handlar om en illusion av ökad makt (Livingstone & Lunt 1994). Frågan är vanlig, 

men är den relevant? Illusionen av makt kan ge ökad makt. Många anser att den allt 

större normaliseringen av vissa utsatta grupper, som t. ex. homosexuella, möjliggjorts 

bl. a. genom att de fått framträda mer i offentligheten. 

Det är svårt att göra en utvärdering av de psykologiska råd som ges i programmet. 

För det första ges inte särskilt många i de avsnitt som ingår i urvalet, och för det andra 

har jag inte tillräckligt med tid, rum och expertis för att genomföra en sådan utvärde-

ring. Dessutom är det, som kommenterats ovan, inte oproblematiskt att anta att exper-

terna alltid har rätt. Men att Winfrey tar sig an psykologrollen – om så bara för några 

sekunder – kan kritiseras. Det citat som finns på s. 29 där Winfrey menar att Garrett bör 

arbeta med sin vrede och kanske träffa pappan, kan ses som ett övertramp i rollen som 

programledare. Hon motiverar sina råd med att hon arbetat med programmet i många år, 

ett argument som jag anser vara bristfälligt på flera punkter. Bl. a. skulle det betyda att 

hon kan ge gästerna råd när hon känner för det, vilket hon inte gör. Dessutom tappar de 

psykologer och experter som gästar programmet ibland sitt professionella anseende. 

I övrigt kan man poängtera att gästande experter och psykologer oftast förekommer 

en och en, och därmed får publiken och programmets övriga gäster – som tidigare 

kommenterats – endast ett perspektiv på saken. Även detta är problematiskt och värt att 

kritisera, men samtidigt kan man inte kräva djupa psykologiska utvärderingar från olika 

skolor i varje avsnitt. 

Johansson lägger fram människors misstro mot de professionella läkar- och psyko-

logkårerna som en av de möjliga anledningarna till att alltfler söker sig till populärpsy-

kologin i medierna. Han tror att människor är mer beredda på att söka hjälp och infor-

mation själva, särskilt som vi lever i ett mediesamhälle där alltmer information blir till-

gänglig. Johanssons syn på ”Dr Phil” kan även testas på ”Oprah”. Om Dr Phil skriver 

han:  
 
Många av de råd människor får av Dr Phil är inlindade i en väl utarbetad livsfilosofi och ett sätt att 
tänka kring det goda livet. Anspråken är ganska högt ställda. Vill du lösa problemen? Ändra då din 
livsstil. (…) Människor idag vill inte enbart ha hjälp med hur de ska lösa enskilda psykologiska 
problem. (…) Den nya oöverskådligheten tvingar människor att utveckla olika typer av strategier 
för att hantera den existentiella osäkerheten. (…) Dr Phil erbjuder till skillnad från många profes-
sionella terapeuter en möjlig hållning till livet (2006:18). 
 

Kanske erbjuder också Winfrey en slags allmän livsfilosofi – en ”paketlösning” för livet 

där alla stora etiska, moraliska och praktiska problem täcks in. Johansson anser den 
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växande fitness- och hälsokulturen har många samband med den ovan beskrivna ök-

ningen av populärpsykologiskt medieinnehåll. ”Paketlösningarna” innefattar även fysisk 

hälsa, och ”Oprah” tar ofta upp ämnen som berör hälsa och viktproblem. Winfrey an-

vänder ofta sig själv och sina egna problem för att publiken ska kunna förstå bättre och 

relatera. 

4.5.1 WINFREYS FUNKTION OCH FILOSOFI 
Johansson refererar till Eva Illouz som skrivit Oprah Winfrey and the Glamour of Mise-

ry: an Essay on Popular Culture (2003) som menar att Winfrey nått sin enorma fram-

gång tack vare sin självbekännelse och karisma. Illouz tar även upp Winfreys sätt att 

skapa mening och inordna människor i någon sorts av moralisk berättelse, där de är 

goda och onda och där anpassning till samhällsmoralen samt laglydnad och moral po-

ängteras. Det som hittills konstaterats i uppsatsen bekräftar till stor del Illouz syn på 

programmet. Winfrey använder sin egen person och sitt eget liv för att nå ut till publi-

ken. Exemplet med Oreo-kakorna (se s. 32) i avsnitt 3 fungerar både som självbekän-

nelse (att hon kämpar med ett matmissbruk) och humor (hon använder kommentaren på 

ett humoristiskt sätt och visar att hon inte tar sig själv på för stort allvar). Synen på 

människor som goda och onda är inte helt tydlig i det aktuella urvalet av avsnitt. Men 

det är relativt uppenbart att Winfrey exempelvis ser rånare och pedofiler som onda, ef-

tersom de inte framställs på ett nyanserat sätt. Man koncentrerar sig helt på offrens situ-

ation. De gestaltas alltid som goda, något som syns i bristen på debatter och argumenta-

tion med dem. I avsnitt 3 berättar Winfrey också om en efterlyst pedofil som förklarats 

skyldig:  
 
W: Sentencing for Niles Scott is set for February 24th. He could face a life sentence for each rape 
count, without the possibility of parole. Thank you, viewers.  
 

På ett diskret och kortfattat sätt tackar Winfrey tittarna, och visar att hon är glad över att 

Niles Scott dömts och kan vänta sig ett hårt straff. Samtidigt är hon mån om att inte 

överdriva sin glädje, och nämner t. ex. inte vid något tillfälle ord som ”evil”.  

Det är desto lättare att hitta exempel på människor som framställs som goda i pro-

grammet. Vi kan bl. a. se det genom att undersöka studiopublikens reaktioner, vilka är 

vägledande för hemmapubliken och styr tonen i intervjuerna. Den typ av reaktioner man 

kan se är t. ex. glädje och beundran genom entusiastiska applåder och skrik eller rop, 

eller chock genom att publiken drar efter andan. När publiken, och inte bara Winfrey, 
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visar sin beundran, förstärker det kraftigt budskapet att den här person har gjort något 

bra eller är beundransvärda på något sätt. Exempel på sådana situationer följer (vissa av 

citaten finns med tidigare i texten): 
 
W: Well, you know what it, what it reminds me of, because you were talking about the military, 
you are ‘A few Good Men’, because of a few good men, your father is behind bars [applåder]. 
 
W: Here’s a quote about you that I loved. You were described by a friend, actually, an ex boy-
friend actually, as being a peaceful person with an unswayable moral compass [applåder]. 
 
W [till Whiteman]: God knows, people like us thank people like you for standing up. Theron: Ab-
solutely [applåder]. 
 

Intressant nog applåderar publiken oftast precis efter att Winfrey sagt något positivt om 

personen. Man ser i de flesta av citaten att det är Winfreys entusiasm som smittar av sig 

på publiken. Det är omöjligt att veta om publiken, utom synhåll för tv-tittarna, vid dessa 

tillfällen blir uppmanad att applådera av studiovärdar eller dylika. I vilket fall är bud-

skapet till hemmapubliken detsamma: denna person har något beundransvärt som är så 

bra att det förtjänar en applåd från studiopubliken. 

Wilson resonerar enligt följande: Winfrey fungerar som en symbol för lycka och 

framgång och det perfekta livet. Hon kallar det ”the narrative of completion”, d.v.s. nå-

got slags berättelse om hur man blir hel som människa (2003). Även om det finns po-

tential för en mer seriös politisk diskussion i programmet – t. ex. berör Winfrey ofta 

ämnen kring afroamerikanernas problem i samhället – utforskas områdena aldrig till-

räckligt. 

Lowneys tidigare nämnda kommentarer om den moraliska agendan hon anser att 

pratshowerna har (1999) kommenteras av Johansson. Han anser att den främst manife-

steras hos andra än Winfrey, som man har en mindre fördömande stil. Men han fortsät-

ter: ”Det innebär inte att vi slipper den moraliska agendan. Den presenteras och serveras 

dock på ett mer subtilt och lättsmält sätt” (2006:218).  

För att kunna instämma med detta anser jag att det skulle ha behövts en bredare ana-

lys av programmet. De ämnesområden och diskurser som används i urvalet är inte till-

räckliga för att visa på någon konservativ och religiös grund. Religionen omnämns fak-

tiskt endast i avsnitt 3, och där är det främst Franklin, gästen, som talar om sin religiösa 

tro. Religionen är här central eftersom det framställs som anmärkningsvärt att en gos-

pelsångare är porrmissbrukare. Men man kan inte påstå att religionen ses som naturlig 

och allmängiltig genom hela avsnittet, och det är tydligt vid ett flertal tillfällen att Win-
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frey och Franklin ser på sin religion på olika sätt, bl. a. då man konstaterar att Franklin 

anser att sex före äktenskap är fel, men att det är hans sätt att se på det (det är dessutom 

allmänt känt att Winfrey lever i ett samboförhållande sedan längre, och hon pratar ofta 

om sin ovilja att gifta sig). Vid ett tillfälle diskuterar man kyrkans dubbelmoral, och då 

är det uppenbart att de båda växt upp och känner till det kristna samfundet, samt att hon 

antar att många i publiken gjort det:  
 
W: We all know this is true. The Church can be hypocritical in that it’s scornful of certain behav-
ior, and then, and then the people that are scornful of the behavior are the very ones who are doing 
it. And y’all know what I’m talking ’bout [applåder]. This is not a criticism of the entire Church. 
 

Att Winfrey säger ”We all know this is true” signalerar till viss del att publiken skulle 

vara kristen. Men man kan faktiskt känna till kyrkans dubbelmoral även om man inte är 

religiös eller kristen. Den statistik som redovisas (se s. 27) handlar delvis om kristna, 

och det kan ses som att man ser kristendomen som allmängiltig och en grundval i pro-

grammet, men samtidigt kan man se användandet av just den statistiken som intressant 

då kristendomen är en av de religioner som ofta fördömer porr. Men med det resone-

manget skulle fler världsreligioner platsa i programmet. Dock säger Winfrey senare till 

Weiss som gästar programmet:  
 
W: But this isn’t something you can pray your way out of. 
 

Han håller med henne. Utan en alltför bred analys kan vi alltså konstatera att program-

met till viss del vilar på en kristen grundval, men att detta bara är uppenbart i ett av av-

snitten. Franklin berättar om det dåliga stöd han fick i kyrkan när han försökte berätta 

om sina problem, och att han aldrig sett en enda vuxen människa i kyrkan som levde 

enligt religionens lagar om sex och äktenskap. Även om kyrka och religion inte är 

samma sak, är begreppen uppblandade i programmet. Eftersom både kyrka och kristen-

dom problematiseras tas inte religionen och inte heller någon form av konservatism för 

given i avsnittet. Snarare ska man betrakta kristendomen som en av de kontexter som 

programmet produceras i och gästerna befinner sig i, eftersom man befinner sig i USA. 

4.5.2 SIMPLIFIERING 
Johansson menar att moderniteten skapat en mer ångestfylld människa som problemati-

serar allt och lever i ångest, osäkerhet, vilsenhet och sökande. Härav kommer dagens 

självhjälpskultur. Enkelhet är ett av kriterierna för råden som erbjuds till den moderna 
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människan – det måste vara enkla råd, annars tar man inte dem till sig (2006). Han fort-

sätter:  
 
Det ska inte vara några problem för en lekman att förstå vilka åtgärder som måste vidtas för att 
man ska lösa sina problem. Instruktionerna ska vara lätta att följa och klart definierade. Råden bör 
därför formuleras på vardagsspråk (ibid.).  
 

Enkelheten är intressant just därför att den både möjliggör och förstör i den demokratis-

ka diskussionen. Å ena sidan gör enkelhet i diskussioner det möjligt för så många män-

niskor som möjligt att förstå och delta, å andra sidan riskerar man att marginalisera och 

förenkla på ett sätt som trivialiserar ämnet och berövar det av dess nödvändiga kom-

plexitet. Dahlgrens diskussion om diskursiva ghetton blir aktuell. Att som Winfrey gör 

förenkla och förklara, försöka utbilda och informera, är ett steg på vägen mellan de två 

extremerna enkelhet och komplexitet. Publiken behöver förstå och bli kontinuerligt ut-

bildad av massmedierna för att kunna delta i den demokratiska processen och det offent-

liga rummet. Tolson tar upp experternas roll i pratshowerna och anser att deras uppgift 

ofta blir att översätta ”language of expertise into the language of lay experience, and so 

establish a new form of legitimacy for expert knowledge” (2001:17). Denna funktion 

fyller t. ex. Osterholm i avsnittet om fågelinfluensan (avsnitt 4), och Marshall Brain i 

avsnittet om hur olika apparater fungerar (avsnitt 2): 
 
W: How concerned should we be? In the United States, about bird flu? Osterholm: Um. As a 
world-wide community we have to be very concerned about this. Pandemics and influenza are like 
hurricanes, tsunamis and earthquakes, they occur.  
 
Brain: When you hit the ’send’-button, the e-mail is going to go and get turned into a little digital 
package of information. (…) These are all called routers. And a router is like a person at the post 
office who looks at the address of the e-mail and says ‘Well this needs to go towards Santa Bar-
bara’. 
 

I anknytning kan vi med hjälp av Shattuc illustrera komplexiteten i programmet. 

Hon citerar Winfrey och konstaterar följande: 
 
Winfrey 1994-05-03: ‘Today I am sitting between two people who have never been this close face 
to face since one very unforgettable night two years ago. Debbie says that the man sitting across 
from her locked her in a closed room, held a gun to her, and violently raped her. Jawad says Deb-
bie is lying.’ Are daytime TV talk shows simply sensational commercialism or could they be a new 
form of political debate? The visceral description by Winfrey of an ‘Oprah’ program on May 3, 
1994, seemingly relegates the social issues involved in rape to the realm of cheap thrills. But on 
another level, the program’s dramatic and individualized account allows ordinary citizens—in the 
studio and at home—to enter into a debate about sexual power in their everyday lives, a rare mo-
ment on network television (Shattuc 1997:85) 
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4.5.3 ANNORLUNDA ÄMNEN 
Enligt Tolson och Carpignano et al. fungerar pratshowerna som en ny sorts offentligt 

forum som tillåter många olika röster att göra sig hörda, och en del av dessa röster har 

traditionellt inte fått särskilt mycket uppmärksamhet i vad man kallar för den ”klassiska 

offentliga sfären” (Tolson 2001). Främst gäller det kvinnors röster, och mer generellt, 

vanliga människors. Detta innebär att andra ämnen än de som traditionellt stått på den 

politiska agendan får uppmärksamhet. Carpignano et al. beskriver det enligt följande: 

”(…) a common place that formulates and propagates common sense and metaphors 

that govern our lives might be at the crossroad of a reconceptualization of collective 

practices” (1990:54). Återigen kan vi konstatera att Tolsons och Carpignano et. al.:s 

slutsatser överensstämmer med analysen i denna uppsats. Porrmissbruk anser Winfrey 

är ett problem som man inte behandlat tillräckligt i det offentliga rummet, och därför 

vill hon ta upp det. I fråga om fågelinfluensan anser hon att Osterholm har ett nytt syn-

sätt på den som ingen tidigare haft, och därför vill hon göra ett avsnitt baserad på den. 

Hemsidor som propagerar för rätten till självmord är en nyare företeelse, och familjen 

Gonzales vill därför prata om dem och varna för dem. En del av frågorna kan ses som 

traditionellt mer tillhörande den privata sfären och inte tillräckligt viktiga för det offent-

liga rummet, men ”Oprah” legitimerar allvaret i dem och gör dem tillgängliga för mil-

jontals människor i över hundra länder. Nedanstående citat från Dahlgren handlar om 

hur känslan av tillhörighet genom interaktion får människan att vilja delta i samhället: 
 
Talk is constructive. It is the foundation of the social order of everyday life, as the various social 
interactionist theorists have argued. (…) Thus in terms of the public sphere, there must be interac-
tion to permit and foster the processes of political sense-making. The centrality of social interac-
tion through talk, and the concepts of the public as discursive interaction which takes place in par-
ticular settings, must inform any theorizing about the public sphere (1995:21). 
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5. DISKUSSION  
Att demokratin behöver finna nya vägar för att överleva har konstaterats sedan länge. 

Vid början av arbetet med denna uppsats hade jag förhoppningar om att ”Oprah”, som 

ett av de bättre exemplen på pratshow, hade potentialen för att vara en av dessa nya vä-

gar. 

Till viss del har undersökningen gjort mig besviken. Debattinslagen i de program 

som ingick i urvalet är för få, vilket går hand i hand med det faktum att publiken inte får 

se mer än ett perspektiv i varje fråga man tar upp. Varje expert som deltar i programmen 

beter sig oftast som om den representerar hela sin kår åsiktsmässigt – något som denna 

uppsats varken kan verifiera eller falsifiera. Kanske är programmets produktion så inrik-

tad på att undervisa och utbilda sin publik att man tror att flera åsikter skulle förvirra. 

Winfrey är på god väg att fungera som en senmodern folkbildare som inspirerar sin 

publik och visar att kunskapshunger är något positivt. Amerikanska massmedier ger 

idag ofta intryck av att vara antiintellektuella – särskilt de medier som står utanför den 

direkta nyhetsförmedlingen. Men Winfreys stora öppenhet och obefintliga rädsla för att 

visa sig okunnig är en god förutsättning för främjandet av en ny offentlig sfär. Precis 

som det svenska folkbildningsidealet syftar till att utbilda massorna så att de kan vara en 

del av den offentliga sfären och delta i den demokratiska processen, är ”Oprah” – med 

den huvudsakliga ingrediensen interaktion – på samma spår. 

Vilka funktioner programmet fyller är i många fall lätt att se. Johansson ger en bra 

inblick i hur den moderna människan kämpar med existentiell osäkerhet och hur perso-

ner som Winfrey erbjuder en form av paketlösningar som ofta är snabba och enkla. Det-

ta har dock inte varit uppenbart i de avsnitt som ingick i urvalet för uppsatsen. Att själv-

identiteten är ett pågående projekt som ständigt bör förändras och förbättras syns. Win-

freys nyhetsbrev har rubriken ”Live Your Best Life”, och hennes egna personliga pro-

jekt får ofta fungera som exempel i tv-programmet. 

En funktion som programmet har är att ena publiken och ge dem en identitet som en 

grupp – en gemenskap. Winfrey talar om sig själv som en del av denna grupp, och den 

likställs även med USA i stort. Denna identitet innefattar bl. a. en medborgaridentitet, 

som ger människor falsk trygghetskänsla, men å andra sidan påverkar människor till att 

tänka på sig själva som medborgare med ansvar för att delta i förbättrandet av samhäl-
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let. I det citat som användas i analyskapitlet när Winfrey säger: ”Now you’ve heard it, 

you can’t pretend that you didn’t (…)” försöker hon instifta just den känslan av ansvar. 

Ofta ger forskare intrycket att de anser att den offentliga sfären ska fungera på ett 

särskilt sätt. Problemet är: eftersom den grundas på demokratiska ideal, borde den väl 

också anpassas till ”massan”? De marknadsekonomiska utgångspunkterna är visserligen 

ett störningsmoment i detta, men de signaler av individualism som de enligt bl. a. Dahl-

gren ger, motarbetas i sin tur av Winfrey. Hon lyckas tala om vikten av personlig ut-

veckling samtidigt som hon betonar gruppidentiteter och vikten av samhällsanda. 

Detta kan kopplas till en annan av programmets starka sidor. Koppling mellan det 

privata och det offentliga är en nödvändighet i dagens demokrati – särskilt som mass-

samhället innebär en splittring och gör det allt svårare för människor att bry sig om an-

nat än det som omedelbart rör dem själva. ”Oprah” visar på ett enkelt sätt hur det priva-

ta hänger ihop med samhället, och hur det gör så för andra människor. Man poängterar 

ofta hur människor påverkat samhället genom privata handlingar, och tvärtom. Idén är: 

”Berätta din historia för våra miljoner tittare, så kanske du kan hjälpa i alla fall en annan 

människa som befinner sig i samma situation”. 

En av de aspekter av programmet som kritikerna pekat på är dess exploatering av 

människors olycka och att man tjänar pengar på att människor mår dåligt. Men lyckas 

man hjälpa dem eller någon i publiken kan man, som jag betonat tidigare, säga att man 

utövar samma sak som psykologer och terapeuter. Man kanske inte lyckas hjälpa perso-

nerna på samma sätt, men å andra sidan kanske man når ut till många fler. Och att man 

kanske hjälpt någon i publiken som kämpar med samma problem som man själv, är nå-

got som flera av gästerna anger som anledningen till att de deltar.  

Exploatering har troligen olika effekter på olika personer. Har en vuxen människa 

själv bestämt sig för att vara med i programmet för att berätta sin historia anser jag att 

det inte bör kritiseras – ”Oprah” är ett program som når ut till miljontals tittare i många 

länder, och det är deltagarna medvetna om. 

Det är viktigt att komma ihåg att olika kulturer ser olika på den form av känslomäs-

sig och social ”utvikning” som sker i programmet. Att öppet visa sina känslor i tv eller 

annan offentlighet är främmande för vissa kulturer, som t. ex. den svenska (vilket doku-

såporna dock kanske har förändrat något), medan andra, som den amerikanska eller 
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sydeuropeiska, har en annan inställning till det. Därför är exploateringsdiskussionen 

svår att hantera i en internationell kontext. Vems syn på saken är korrekt? 

Argumentet att diskriminerade grupper får exponeras på ett nytt sätt i och med prat-

showerna var kanske mest aktuellt under 1980-talet, men är fortfarande viktigt. Vilka 

grupper som diskrimineras har till viss del förändrats. Och även om denna typ av expo-

nering inte förekom i några av de avsnitt som ingick i urvalet är det en viktig tradition 

för pratshowerna. 

5.1 VIDARE FORSKNING 
För att på ett välgrundat sätt kunna uttala sig mer om de demokratifrämjande aspekterna 

av programmet och dess potential att ingå i den offentliga sfären anser jag att det krävs 

en mer extensiv undersökning av debattförhållandena. Hur ofta uppstår debatter i pro-

grammet och hur är de konstruerade? Vilka får komma till tals och vilken typ av argu-

mentering används? 

En större analys där icketextuella aspekter inräknas hade också kunnat visa viktiga 

aspekter av programmet. Många av de böcker jag refererar till i uppsatsen har gjort en 

sådan, men en djupare inblick i Oprah-imperiet som helhet – med tv-program och 

tvproduktioner, filmproduktion, hemsida, tidskrifter, radio osv. – hade kunnat ge mer i 

den totala förståelsen av vilka funktioner det fyller. De paketlösningar Thomas Johans-

son skriver om tycks figurera mer i t. ex. O Magazine och på hemsidan, och en under-

sökning av dessa skulle alltså kunna fördjupa analysen av dem mer. 

     115 501 tecken 
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BILAGA 1: PRESENTATION AV AVSNITTEN 
De avsnitt som valts ut för närmare undersökning är mer intressanta än övriga i förhål-

lande till uppsatsens syfte. Nedan följer en kortare genomgång av de utvalda avsnitten 

för att läsaren lättare ska kunna orientera sig. De amerikanska titlarna på avsnitten är 

ibland missvisande för innehållet, eftersom de oftast endast nämner ett enda ämne ur 

avsnittet – trots att ett avsnitt kan innehålla flera olika. 

• Avsnitt 1: ”The Bank-Robbing Dad and the Shocked Sons That Turned Him In” , 

sändes i USA första gången 2006-01-25. Består av flera olika delar vars gemen-

samma nämnare är att de, som Winfrey uttrycker det, handlar om människorna ”be-

hind the headlines”.  

a) Publiken möter tre bröder: Jared, Garrett och Clay. De upptäckte en dag att 

deras pappa var efterlyst för ett flertal beväpnade rån och angav honom. De fick veta 

att han levt ett dubbelliv med drogmissbruk, en älskarinna, och ett andra hem. 

b) Här möter publiken makarna Cy och Angi. Angi har varit med om ett rån. De 

berättar att hon överlevde därför att hon kom ihåg att hon hört någon på Winfreys 

program, många år tidigare, som gav råd om hur man skulle bete sig om man riske-

rade att bli kidnappad. 

c) Publiken möter familjen Gonzales. Deras dotter begick självmord efter att hon 

blivit deprimerad och börjat besöka en webbsida som var ”pro-choice” gällande 

självmord, där man bl. a. kunde få tips om hur man bäst gjorde det och stöd från 

andra. Familjen anser att webbsidan bär skulden för dotterns självmord. 

d) Denna del behandlar en av de efterlysta misstänkta sexförbrytarna, som gri-

pits och nu åtalats. Man får se ett reportage som berättar om gripandet och rätte-

gången, samt en intervju med hans f.d. fru. 

e) Den sista delen av avsnittet handlar om hur Winfreys publik skickat tusentals 

brev till sina politiska ledare, där de ber dem att åtgärda problemet med trafficking, 

efter att hon uppmanat dem att göra så. Winfrey och andra som arbetat med proble-

met tackar publiken i studion och i ett reportage. 

• Avsnitt 2: “Things Oprah Wants To Know and You Do, Too!”, sändes i USA första 

gången 2006-01-19. Olika experter gästar och berättar om hur olika apparater och en 

del teknik fungerar. Marshall Brain berättar om hur apparater som TV:n samt teknik 

som e-posten fungerar. Maria Bartiromo berättar om privatekonomi och aktiemark-
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naden. Gästerna får svara på både Winfreys och publikens frågor. Avsnittet avslutas 

med att Winfrey själv svarar på frågor som studiopubliken ställt via frågekort. 

• Avsnitt 3: ”Famous Gospel Singer Admits His Addiction To Porn”, sändes första 

gången 2005-11-30. Avsnittet handlar om porrmissbruk. Publiken möter först den i 

USA kände gospelsångaren Kirk Franklin, som för första gången berättar om sitt 

porrmissbruk. Även hans fru deltar. Andra gäster är Josh och hans fru Rebecka, som 

skrivit till programmet om problemet med makens porrmissbruk. I slutet av avsnittet 

diskuterar man med en expert på sexmissbruk, Robert Weiss. 

• Avsnitt 4: “Bird Flu: The Untold Story”, sändes i USA första gången 2006-01-24. 

Den enda gästen är Michael Osterholm. Han är expert på smittsjukdomar och tror att 

dagens samhälle inte är förberett på en pandemi – något han anser kommer att in-

träffa förr eller senare. Avsnittet består av diskussioner mellan Osterholm och Win-

frey, samt en rad reportage som tar upp generell information om fågelinfluensan och 

pandemier samt olika forskares och politikers syn på den. 

• Avsnitt 5: “Oscar Winner Charlize Theron on Sexual Harassment”, sändes första 

gången i USA 2005-09-30. Avsnittet börjar som en intervju med Theron där man bl. 

a. talar om hennes privatliv och hennes nya film, ”North Country”, som handlar om 

sexuella trakasserier. Andra delen av avsnittet (där Theron fortfarande deltar), tar 

upp verkliga fall av trakasserier. Först möter publiken Ann Whiteman, som försökte 

stoppa grova tjänstefel bland flygledarna på en amerikansk flygplats och därför fick 

utstå allvarliga trakasserier samtidigt som inget gjordes åt situationen, och sedan 

Denise Mastro och Charlotte Smith, som deltar i en grupptalan mot ett företag där 

många av männen utsatt kvinnorna för sexuella trakasserier av allvarliga slag. 
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BILAGA 2: E-POSTKORRESPONDENS MED HELLSTRÖM, M. 
From: Maria Hellström Maria.Hellstrom@tv3.se 
Sent: Thursdag, May 4, 2006 10:00 AM 
"Joanna Wiberg Doona" <joanna_w_doona@hotmail.com>, TV3 Presstjänst (Stockholm) < Press@tv3.se > 
Subject: RE: Frågor 
 
 
Hej Joanna! 
Här kommer svar på dina frågor: 
1. Under vecka 1-17 2006 har Oprah Winfrey Show, som visas på TV3 måndag till fredag klockan 
13:40, setts av i genomsnitt 88 000 tittare per avsnitt.  
2. Måndag till onsdag visar vi avsnitten i samma kronologiska ordningsföljd som i USA. Torsdagar 
och fredagar visar vi repriser från början av den säsong vi är inne på. De avsnitt vi visar just nu 
ligger 4-6 månader efter de amerikanska 
sändningarna.  
 
Lycka till med uppsatsen! 
Vänliga hälsningar, 
Maria Hellström 
Project manager | TV3, ZTV & TV8 
Viasat Broadcasting Sweden 
Box 170 54, 104 62 Stockholm 
Phone: +46 (0)8 562 023 00 
Direct:  +46 (0)8 562 023 44 
Mobile: +46 (0)73 699 23 44 
 
-----Original Message----- 
From: Joanna Wiberg Doona [mailto:joanna_w_doona@hotmail.com]  
Sent: den 3 maj 2006 22:37 
To: TV3 Presstjänst (Stockholm) 
Subject: Frågor 
 
Hej! 
 
Jag ska egentligen inte till presstjänsten, men kunde inte hitta någon annan användbar e-postadress, 
så om min fråga egentligen bör ställas till någon annan vore jag tacksam om Ni antingen kunde 
skicka vidare detta e-post till denna person, eller skicka mig dess adressen. 
 
Jag heter Joanna Wiberg Doona och håller på att skriva min magisteruppsats i medie- och kommuni-
kationsvetenskap vid Lunds universitet. Ämnet är Oprah Winfreys TV-program som ni sänder, och 
jag har några enkla frågor som jag inte lyckats få svar på någon annanstans. (Jag berättar gärna 
mer om vad min uppsats syftar till att undersöka med programmet om ni har några frågor kring det, 
men främst handlar det om hur Oprah bidrar till den offentliga sfären och diskussionen i samhället, 
och hur hon lyckas visa hur väldigt personliga problem och historier kan ha en inverkan på en mer 
samhällelig nivå.) 
 
1. Hur höga tittarsiffror har "The Oprah Winfrey Show" ungefär per avsnitt i Sverige? Jag har hört av 
mig till MMS med frågan, men de har inte gett något svar. 
 
2. Väljer ni ut vilka program av "The Oprah Winfrey Show" som ska sändas  
själva utifrån det som skickas till er från USA? Jag har märkt att de inte sänds i kronologisk ordning 
och undrar vad det beror på: väljs vissa avsnitt bort, som kanske inte passar den svenska publiken? 
 
Tack för hjälpen! 
Med vänliga hälsningar, 
Joanna Wiberg Doona 
 
040-12 91 60 
0736-17 91 60 
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BILAGA 3:FÖRTECKNING ÖVER FÖRSTA URVALET 
(enligt TV 3:s sändningsordning, första sändning i USA inom parantes) 
 

1. ”Jamie Foxx Sets the Record Straight” (2005-11-26) 
2. “Famous Gospel Singer Admits His Addiction to Porn” (2005-11-30) 
3. “Lance Armstrong, Anthony Hopkins and a Special Tribute to Luther Vandross 

with Usher and Patti Labelle” (2005-11-24) 
4. “Oprah goes to Ethiopia” (2005-12-01) 
5. “George Clooney, Faith Hill and Kirstey Alley: What You Didn’t See” (2005-

09-12) 
6. “Oprah’s Embarrassing Night With Neil Diamond” (2006-01-16) 
7. “Oprah’s Latest Captures: From Boys School Director to Most Wanted Paedo-

phile” (2006-01-17) 
8. “Bon Jovi’s Oprah Show Debut” (2005-09-21) 
9. “The Honeymoon Cruise Ship Mystery: The Bride Speaks Out” (2006-01-18) 
10. “Things Oprah Wants to Know and You Do, Too!” (2006-01-19) 
11. “Former Child TV Star Reveals the Biggest Mistake of Her Life” (2006-01-20) 
12. “Why Everybody Hates Chris Rock” (2005-09-22) 
13. “Exclusive: The Night John Kennedy Junior Died: Carole Radziwill on Love 

and Loss” (2006-01-12) 
14. “What Should We Be Worried About?” (2006-01-23) 
15. “Bird Flu: The Untold Story” (2006-01-24) 
16. “The Bank-Robbing Dad and the Shocked Sons That Turned Him In” (2006-01-

25) 
17. “Held Hostage by the Atlanta Spree Killer: How Ashley Smith survived” (2005-

09-28) 
18. “The Stars of Brokeback Mountain and Tyler Perry’s Next Big Thing” (2006-

01-27) 
19. “Lisa Long Goes Inside the World’s Most Dangerous Gang” (2006-01-31) 
20. “Oscar Winner Charlize Theron on Sexual Harassment” (2005-09-31) 
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BILAGA 4: ANALYSGUIDE 
• Hur hälsar Winfrey på gästerna? (Likställer hon sig med publiken ge-

nom att hälsa på dem som om hon aldrig träffat dem förr?) 
 

• Hur ställer Winfrey frågor? (Summarising, glossing, or developing the 
gist of an informant’s earlier statements, kallas formulations). 
 

• Hur och när använder Winfrey direct address? 
 

• Hur uppmanas publiken att delta eller aktivera sig? Becoming audience-
process, erbjudanden av olika slag, komedi, tal om webbsidor, tävlingar 
osv. Hur får Winfrey sin publik att känna gemenskap med henne och 
resten av publiken? (Värderingar) 

 
• Studiopublikens roll för tv-tittaren. Vilka reaktioner har de och vägleder 

de övrig publik? 
 
• Hierarki bland deltagarna? 
 
• Diskurs/prat. Hur talar de olika deltagarna? Kunskap/dialekt/annat? 
 
• Blandning av nyhetsförmedling och underhållning? Hur fungerar det?  
 
• Musik? 

 
• Studions utseende och deltagarnas kläder? 

 
• Reportage. Vilken funktion har de? Utformning av musik och bild? 
 
• Myter 

 
• Alternativa tolkningar (andra grupper eller sådant som man inte vill 

visa) 
 
• Övrigt 
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