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Abstract 
 
 
Culture Jamming - Artistic Activism in the Public Space:

This essay is about an activist activity called Culture Jamming. This type of activism’s goal is to try 

and raise a public debate about how power structures in our modern society, and most specificaly 

those of the market economy, has gotten to much power and why that is a bad thing. They do this by  

infiltrating and altering dominant institutions with the very signs, language and methods that these 

institutions themself use to drive their own agenda. The reason I choose to write about this subject 

is because I’ve for a long time been interested in both provocative art and political activism. And 

the fact that Culture Jamming is a rather unknown fenomena makes it even more interesting to 

investigate. I want to try and explain, on a scientific level, how Culture Jamming works as it is 

communicated to the viewer or reciever. What methods do the Culture Jammers use to get their 

message through? To do this I use methods from the school of Cultural Studies which is a field of 

media studies dedicated to investigate communications, cultural practices and their relation to 

power. With help of the theories and earlier works from the Cultural Studie’s school of thought I’ve 

been able to explain how Culture Jammers operate when trying to communicate their message. As I 

was performing the research I also came to acknowledge the flaws and limitations of both Cultural 

Studies as a field of study and of Culture Jamming as an activist activity. 
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Sammanfattning

Denna uppsats handlar om en typ  av politisk aktivism som kallas Culture Jamming. Målet för denna 

aktivism är att påvisa att maktfördelningen i världen idag har blivit snedvriden och att alltför stort 

förtroende har givits åt  de ”fria marknadskrafterna” samt politikerna som förespråkar dessa. 

Aktivisterna, eller ”jammarna” som de också kallas, försöker uppnå sitt mål genom att vända 

makthavarnas egna språk emot dem. De infiltrerar olika typer av maktcentra och förvrider deras 

budskap i en form av semiotisk krigsföring så att makthavarnas budskap, istället  för att framhäva 

självgodhet, blir självkritiska. Allt för att  slutligen skapa kontrovers och mana till debatt i samhället 

i stort.

Anledningen till att jag valde att skriva om Culture Jamming är att  jag länge varit intresserad av 

såväl provokativa konstformer som politisk aktivism. Faktumet att Culture Jamming dessutom är ett 

så okänt fenomen trots sitt viktiga och globalt omfattande budskap gjorde det dessutom ännu mer 

intressant. 

I uppsatsen vill jag på ett vetenskapligt plan försöka förklara hur de som utövar Culture Jamming 

går tillväga för att nå fram med sitt budskap. Hur förmedlas budskapet och hur uppfattas det av 

mottagaren? För att  svara på dessa frågor använder jag mig av forskning och teorier från den så 

kallade Cultural Studies -skolan. Detta är ett akademiskt fält vars ändamål är att analysera och 

problematisera kulturella handlingar och deras relation till maktstrukturer i ett samhälle. Då Culture 

Jamming handlar just om maktförhållanden tyckte jag att Cultural Studies var ett idealt verktyg att 

använda i mina egna analyser. Jag studerade således litteratur inom ämnet och använde mig sedan 

av vad jag ansåg vara de mest relevanta teorierna i mina egna analyser av ett par utvalda Culture 

Jamming -utövningar. 

Med hjälp  av Cultural Studies teorier har jag således kommit till flertalet resultat och slutsatser om 

hur Culture Jamming utförs. Bland annat vad för roll semiotiken spelar i formuleringen av ett 

budskap, vad som får en mottagare att läsa ett givet budskap på ett  specifik sätt, och så vidare. 

Resultaten visade också på vilka brister Cultural Studies har som skola samt vad för begränsningar  

och hinder aktivister som utövar Culture Jamming tvingas att konfronteras med i sitta arbete.

3



1.0 Inledning 5

1.1 Motivering av ämnesval 5

1.2 Kommersialiseringen av det offentliga rummet 5

1.3 Varför utförs Culture Jamming? 6

1.4 Exempel på Culture Jamming 7

1.5 Syfte och problemformulering 8

1.6 Avgränsningar 8

2.0 Metod 9

2.1 Genomförande 9

2.2 Vad innebär Cultural Studies? 10

2.3 Hegemoni 10

2.4 Semiotikens roll 11

3.0 Teori 14

3.1 Culture Jamming ur ett historiskt perspektiv 14

3.2 Culture Jamming -organisationer 16

4.0 Resultat 20

4.1 The Yes Men - “Textiles of the Future” 20

4.2 Billboard Liberation Front - “Drink Yourself Blind” 26

5.0 Diskussion 30

5.1 Cultural Studies som metod 30

5.2 Samband mellan reklam och myter 30

5.3 Humor och den polysemiska potentialen 31

Källförteckning 32

4



1.0 Inledning

1.1 Motivering av ämnesval

Jag har valt att i denna C-uppsats studera fenomenet Culture Jamming som är en genre inom vad 

som brukar kallas Street Art kulturen. Begreppet är förhållandevis nytt och representerar en slags 

konstnärlig aktivism där utövarnas syfte är att agera som en kritisk, politisk röst mot ideologiskt 

dominanta, främst kommersiella, budskap i det offentliga rummet. Rörelsen menar att företag och 

varumärken idag har fått för stor talan i vårt offentliga rum och att det måste finnas fler 

förutsättningar att  svara upp mot dessa. Culture Jamming ses också ofta vara ett  fenomen länkat till 

anti-globaliseringsrörelsen. 

I dagens hårt kommersialiserade samhälle är det  för mig förvånande att ett fenomen som Culture 

Jamming inte har fått större uppmärksamhet då debatten, som denna subkultur försöker lyfta till 

ytan, i stor utsträckning berör alla människor i den civiliserade världen. Då jag själv ser 

problematiken kring bristen på dialog gällande kommersialismen och dess påverkan på människor 

bestämde jag mig för att fördjupa mig i ämnet i denna uppsats. 

I detta arbete är min definition av det offentliga rummet väldigt bred och innefattar i stort  sett allt 

som finns utanför privatpersoners hem. Även sfärer som rent pragmatiskt sett är privatägda, till 

exempel företagskonferenser och liknande platser, kommer jag i detta arbete att betrakta dessa som 

delar av det offentliga rummet.

Under de gångna åren har jag studerat flertalet kurser om olika kommunikationsteorier och fått 

större inblick i hur kommunikation fungerar på ett vetenskapligt plan. En utav de 

forskningsmetodiker som särskilt intresserat mig är den av Cultural Studies. Som jag senare 

kommer påvisa har denna skola mycket gemensamt med Culture Jamming -kulturen inte minst på 

ett  ideologiskt plan vilket gör den till ett  passande verktyg i ett arbete som detta. Jag kommer därför 

utifrån teorier baserade på Cultural Studies -traditionen granska Culture Jamming för att försöka ge 

en klar bild över vad det innebär och hur det utövas.

1.2 Kommersialiseringen av det offentliga rummet

Reklam i vår offentliga miljö är inget  nytt. Redan under industrialiseringen fanns handmålade 

annonser med reklam för den nyaste jackan eller det godaste kaffet. Idag, i takt med att den 

ekonomiska globaliseringen brett ut sig över världen och fört med sig ett överflöd av varor och 

tjänster till försäljning, har en explosionsartad ökning också skett  av reklambudskap för att  sälja 
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dessa. Konkurrensen efter vår uppmärksamhet och i slutändan våra pengar är därmed stenhård. 

Antalet reklambudskap som vi exponeras för varje dag har ökat drastiskt de senaste tio åren. 

Amerikaner är de som är värst  utsatta och beräknas se 2500 reklammeddelanden per dag (Phillips & 

Rasberry, 2005). Detta gäller inte minst i de stadsmiljöer folk rör sig i dagligen, där bruset  av bilder 

och symboler ibland kan kännas ogenomträngbart.

”Every effort to break through the clutter is just more clutter.”

– Mark Crispin Miller - New York University

Ju mer företagen annonserar desto svårare blir det för dem att sticka ut i mediebruset. Detta skapar 

en ond cirkel där företag, varje gång de försöker bryta sig igenom bruset, således skapar ännu mer 

brus. Medborgarnas möjlighet till påverkan av vad det är för bilder de tvingas se är närmast 

obefintlig. Det enda sättet att på laglig väg svara upp mot reklamen är via klagomål till specifika 

upprättade nämnder och råd, som i de flesta fall inte heller drivs oberoende ifrån näringslivet. 

Klagomål är i princip endast befogade då reklam anses vara direkt stötande eller strider mot lagen. 

Under 2006 anmäldes exempelvis 324 fall till Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande 

reklam i Sverige. Dock ansågs endast 36 vara diskriminerande och fälldes. (ERK, 2009)

I takt med att kapitalistiska företag och institutioner enda sedan industrialismens början 

explosionsartat växt och brett ut  sig över världen har också naturligtvis deras makt och inflytande 

på icke kommersiella institutioner tilltagit. Alla sociopolitiska och geopolitiska beslut som idag tas 

av makthavare världen över påverkar och/eller påverkas av den finansiella sektorn.

1.3 Varför utförs Culture Jamming?

Grundidéen med Culture Jamming är att  alternera massmediala, ideologiskt dominanta budskap för 

att  kommentera och debattera deras existens och innebörd. Uttrycket myntades 1984 av 

musikgruppen Negativland från San Francisco, då de belyste temat på sitt album Jamcon ’84. 

Culture Jamming är inte endast konst, då det finns en djupare innebörd i utförandet. Det  kan heller 

inte beskrivas som vandalisering i ordets vanliga bemärkelse då sabotage inte är syftet. Jag kommer 

i detta arbete att använda begreppet “jammare” då jag talar om de som utövar Culture Jamming. 

Jammarna vill med sina ingrepp i de budskap de attackerar ändra det ursprungliga budskapet för att 

mana till diskussion. En diskussion både kring vad medborgare i samhället blir exponerade av för 

information samt vilka som innehar rätten att förmedla information i det  offentliga rummet och i 

massmedia. Detta görs bland annat genom att använda reklamvärldens egna formspråk emot dem i 
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vad som ibland kallas Jujutsutekniken. “Med ett enda snabbt grepp fäller man jätten. Vi utnyttjar 

fiendens slagkraft”. (Lasn, K. 1999)

Syftet för jammarna är alltså att skaka om de rådande maktförhållandena gällande kommunikation i 

det offentliga rummet för att  mana till dialog om just dessa maktförhållanden och visa på att 

medborgana i samhället måste börja ta tillbaka denna makt. (Klein, N. 2000)

“We will take on the archetypal mind polluters and beat them at 

their own game. 

We will uncool their billion-dollar brands with uncommercials 

on TV, subvertisements in magazines and anti-ads right next to 

theirs in the urban landscape.

We will seize control of the roles and functions that corporations 

play in our lives and set new agendas in their industries.

We will jam the pop-culture marketeers and bring their image 

factory to a sudden, shuddering halt.

On the rubble of the old culture, we will build a new one with a 

non-commercial heart and soul.”

– Lasn, K. 1999, s. 128 - Culture Jammer’s Manifesto

1.4 Exempel på Culture Jamming

Det är problematiskt att ge bra representativa exempel på utförande av Culture Jamming då det 

finns ett otaligt antal sätt som det utförs på. Vissa grupperingar jobbar offentligt med politiska 

kampanjer, vissa utför skådespel på allmäna platser, andra arbetar anonymt med att göra om och 

alternera till exempel reklambudskap i offentliga miljöer, osv. 

En utav de mest välkända organisationerna är Adbusters som efter att ha 

startat i Kanada i slutet av 80-talet nu är globalt omfattande. De utför i 

huvudsak Culture Jamming genom kampanjer där de informerar och 

uppmanar människor att agera i olika frågor. En utav deras mest 

välkända kampanjer är den årliga ”Buy Nothing Day” (se fig. 1) som 

uppmanar människor att  under en dag inte handla någonting. 

(Adubsters, 2009) Detta för att starta en debatt kring överkonsumtion i 

västvärlden. För att få ut  sitt budskap gör Adbusters bland annat 
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Tv-”reklamer”, annonser, demonstrationer etc. 

En annan välkänd organisation inom Culture Jamming, vars arbete jag dessutom kommer att 

analysera senare i denna uppsats, är Billboard Liberation Front. De arbetar uteslutande med att 

alternera reklamtavlor i stadsmiljöer och utefter bilvägar. Utövarna, som i BLF är anonyma, klättrar 

upp på reklamtavlor och ändrar de ursprungliga budskapen, från att vara pro-kommersiella till att 

istället bli självrannsakande eller ibland till och med anti-kommersiella. 

Exemplet nedan visar en typisk alternering gjord av Billboard Liberation Front. Före alterneringen 

löd reklamtavlan ”Camel - Genuine Taste” och efter ”Am I Dead yet?”. Poängen BLF vill göra är 

naturligtvis att cigarretter är en ohälsosam produkt.

1.5 Syfte och problemformulering

Utöver mitt generella intresse rörande kommunikation och politisk aktivism är syftet med denna 

uppsats att se på Culture Jamming som kulturfenomen, vilka drivkrafter som ligger bakom denna 

aktivism och vilka uttryck de kan ta sig. Hur ser kommunikationen och relationen mellan 

aktivisterna och de kommersiella företag de kritiserar ut? Hur går de som utövar Culture Jamming 

tillväga för att nå fram med sitt budskap och hur ser kopplingen ut  till Cultural Studies ideologiska 

och pragmatiska teorier? 

1.6 Avgränsningar

Trots att Cultural Studies ofta tillskrivs den post-strukturialistiska skolan, där betraktaren av en text 

och hur denna läser texten står i fokus för analysen, kommer jag i denna uppsats ha en relativt 

strukturalistisk angreppssätt. Det är alltså inte frågan om en kvantitativ analys av jammares publik 

och deras reaktioner, utan fokus kommer att  ligga på jammarna själva och hur de utför och 

resonerar kring sitt arbete. Jag kommer heller inte att undersöka vilka konsekvenser utövandet får 
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för de företag eller organisationer som utsätts för jamming. Inte heller vilka de politiska 

konsekvenserna blir för samhället.

Analysen kommer även avgränsas till att endast innefatta två olika organisationer som utövar 

Culture Jamming. Dessa är The Yes Men samt Billboard Liberation Front. Jag har valt just dessa två 

för att de båda är relativt sakliga och snäva i sitt utövande, vilket underlättar för en konkret 

analysering. Samtidigt skiljer sig gruppernas arbetssätt  markant åt, medan de ändå båda har samma 

mål och syfte med sitt jammande. 

Billboard Liberation Front ägnar sig åt att alternera s.k. billboards, stora reklamtavlor som ofta finns 

i städer och utefter bilvägar. The Yes Men utövar istället ett  slags skådespeleri där de infiltrerar 

olika maktcentra och rör om i rådande debatter för att mana till eftertanke. 

2.0 Metod

Denna uppsats kommer att analysera och problematisera Culture Jamming utifrån teorier baserade 

på Cultural Studies -skolan. Den uppkom i mitten av 60-talet och har för avsikt att  studera relationer 

mellan kultur och maktstruktur (Storey, J. 2003, s. 3) Vid starten kom den även att skilja sig 

markant från tidigare forskning inom kommunikationsvetenskap då den är en skola som på allvar 

studerar populärkultur vilket var synnerligen progressivt och kontroversiellt för sin tid.

2.1 Genomförande

Jag har valt att  göra en litteraturstudie som skall resultera i att jag med Cultural Studies teorier skall 

problematisera och förklara utförandet av Culture Jamming. Jag har inom Cultural Studies -fältet 

ingående studerat ett flertal forskares arbete samt deras teorier och sedan valt ut de som jag anser är 

av störst relevans för att konkretisera Culture Jamming i teori och praktik. Med hjälp av dessa 

teorier vill jag på ett  vetenskapligt sätt få en djupare inblick i vad exakt som händer på det 

kommunikativa planet både vad gäller produktionen och konsumtionen av jammares budskap. 

Jag har också ingående studerat Culture Jamming som fenomen med hjälpa av litteratur, film, 

intervjuer och så vidare för att få en klar inblick i hur utövarna tänker och problematiserar kring 

sina egna teorier och handlingar. 
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2.2 Vad innebär Cultural Studies?

Av flera anledningar är det mycket problematiskt att formulera exakt vad Cultural Studies -skolan 

är och gör. Den har inget klart definierat ämnesområde, som t.ex fysik, sociologi eller filosofi. Den 

saknar dessutom egna dedikerade principer, teorier och metoder och lånar istället dessa från tidigare 

etablerade discipliner. Detta gör att Cultural Studies ibland kallas för en “anti-disciplin”, som 

istället för att rikta in sig på ett visst område snarare figurerar som en ständigt föränderlig skola. 

(Sardar, Z. & Van Loon, B. 2007, s 8) Detta till trots finns det  ändå några konkreta karaktärsdrag 

som kan tillskrivas Cultural Studies.

Skolan grundar sig i Marxistiska teorier men har delvis utvecklats bort ifrån Marxismens ofta 

mycket deterministiska sätt att se på kultur och politik. Marx lägger stor vikt vid texters innehåll, 

som han menar avspeglar och reproducerar den rådande ideologins intressen, medan Cultural 

Studies istället  lägger fokus på mottagaren och dess förmåga att genomskåda och omtolka dessa 

texter. “Konsekvensen av denna orientering är att man betonar kompromiss i högre grad än 

manipulation” (Jansson, A. 2002, s. 122) i enlighet med Gramscis teorier om ”hegemoni” (se 2.3).

Cultural Studies fokuserar på att undersöka kulturellt utövande och dess relation till 

maktförhållanden. I synnerhet populärkultur och subkulturella grupperingar. Målet är att  synligöra 

dessa relationer och undersöka hur de påverkar och formar kulturellt beteende. Cultural Studies 

ämnar alltså inte att enbart  studera kultur som ett  enskilt fenomen, utan att istället försöka förstå 

kulturellt  beteende och att analysera den sociala och politiska kontext som detta beteende 

manifesterar sig inom. Kulturen har alltid två funktioner inom Cultural Studies: den är både objektet 

som studeras och platsen för politisk kritik och handling.

En annan sak som skiljer Cultural Studies från andra forskningstraditioner är att den uttryckligen 

inte strävar efter att vara åsiktsneutral. Den uppmanar till en moralisk utvärdering av det moderna 

samhället samt till radikala politiska förändringar. Således vill Cultural Studies förstå sig på 

maktstrukturer för att kunna ändra på dem, i synnerhet i det industrialiserade, kapitalistiska 

samhället. (Sardar, Z. & Van Loon, B. 2007, s 9)

2.3 Hegemoni

Begreppet hegemoni myntades av den Italienska Marxisten Antonio Gramsci (1891-1937) och det 

kom tidigt att  spela en central roll inom Cultural Studies. Gramsci menar att om våld, eller hot om 

våld, är vad som håller samman ett diktatorstyrt samhälle, så är det hegemoni som håller ihop  ett 
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demokratiskt. Hegemonin uppstår genom att de styrande klasserna, utöver användandet av sin 

ekonomiska makt, skapar ett intellektuellt och moraliskt ledarskap. För att lyckas med detta görs 

kompromisser med de underordnade klasserna så att en generell konsensus uppstår, som i sin tur 

legitimerar de rådande maktförhållandena och gör dem “naturliga”. (Sardar, Z. & Van Loon, B. 

2007, s 49)

Genom att alliera sig med en majoritet av de olika sociala grupperna som finns i ett samhälle kan en 

klass få stöd för sin ideologi och därmed utöva ideologiskt ledarskap. (Miegel F. & Johansson, T. 

2002, s. 110) Detta kan åstadkommas genom att fånga upp  oppositionella idéer och intressen och 

göra dem till sina egna, med modifikation nog att neutralisera dess ursprungliga hot. Detta blir 

synnerligen påtagligt i reklamsammanhang, där företag kontinuerligt försöker övertyga kunderna 

om att produkten som annonseras ut är skapad just för deras skull, trots att målet högst troligen är 

att  tilltala en så stor grupp som möjligt och att maximera vinsten för egen del. Företagen allierar sig 

med konsumenterna. På samma sätt kan de som utövar Culture Jamming modifiera dominanta 

ideologiers budskap  (som t.ex reklam) för att skapa en omvänd mening från det ursprungliga, vilket 

detta arbete senare kommer att påvisa.

2.4 Semiotikens roll

Semiotik syftar, enligt Professor John Fiske vid University of Wisconsin-Madison, till att se 

kommunikation som skapandet av betydelser. Det mest grundläggande begreppet inom semiotik är 

tecknet; semiotiska teoretiker betraktar människor som teckenskapande och teckentolkande varelser 

(Berger, 1999).

2.4.1 Tecknet

Ett tecken kännetecknas efter några enkla principer. Det har en konkret form. Det refererar till något 

annat än sig själv. Det kan kännas igen av en betraktare. Tecknets fysiska form kallas för det 

betecknande medan dess mentala association kallas för det betecknade. (Sardar, Z. & Van Loon, B. 

2007, s 10) Det skrivna ordet hund är t.ex tecknets betecknande form medan det fysiska djuret hund 

är det betecknade. Denna modell utvecklades av lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913) och 

ligger till grund för hela den semiotiska läran.

Ett tecken kan vidare naturligtvis också ge upphov till mer eller mindre kulturspecifika 

associationer utöver dess konkret språkliga representation. I detta steg går betydelsen av tecknet 

från en objektiv till en mer subjektiv fas. Att ordet hund betyder just djuret hund och inte till 
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exempel katt är alla som kan det svenska språket överens om. Men betyder vidare ordet hund t.ex 

trygghet eller hotfullhet? Beroende på vem uttolkaren är skapas alltså här en s.k. andra ordningens 

tolkning. (Jansson, A. 2002, s. 60)

Den franske antropologen Roland Barthes utvecklar in sin bok Mytologier från 1957 dessa teorier 

och menar på att andra ordningens tolkning ger upphov till vad han kallar mytbildning. Barthes 

menar att dessa myter försvarar och understödjer värderingar hos dominanta grupper i samhället. 

Han menar dessutom att myter efter hand får en orimligt hög sanningshalt tillskrivna sig, vilket gör 

att  människor accepterar dessa med näst intill samma mått som de textuella konventionerna. Detta 

kallar Barthes för ”the falsely obvious”. (Barthes, R. 1973) 

”...what allows the reader to consume myth innocently is that he does not see it as a semiological 

system but as an inductive one. Where there is only equivalence, he sees a kind of causal process: 

the signifier and the signified have, in his eyes, a natural relationship. This confusion can be 

expressed otherwise: any semiological system is a system of values; now the myth-consumer takes 

the signification for a system of facts: myth is read as a factual system, whereas it is but a 

semiological system.” – Barthes, R. 1973 

2.4.2 Mer om Myter

Semiotiken spelar en viktig roll i hur kulturella analyser görs inom Cultural Studies och Barthes 

teori om mytbildning blir i synnerhet intressant att utgå ifrån i analyseringen av Culture Jamming. 

Jammare rör om i både tecken och myter hos budskap från institutioner som förmedlar och 

reproducerar dominanta ideologier. Målet är således att uppmuntra uttolkaren att ifrågasätta 

myterna som institutionerna förmedlar via till exempel sitt reklambudskap eller sin politik.

Som jag tidigare nämnt kommer analyserna jag gör ha en övervägande strukturalistisk prägel där 

texters och tecknens ideologiska potential kommer att stå i fokus. Motsatsen till strukturalism kallas 

kulturalism och dessa två teorier delas i en kommunikativ modell upp i inkodning och avkodning, 
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där det förstnämnda alltså är avsändarens konkreta och ideologiska budskap och det  sistnämnda är 

vad mottagaren uttolkar för budskap. Dessa begrepp myntades av Cultural Studies forskaren Stuart 

Hall.

Hall menar att alla texter under inkodningen formas av avsändaren enligt en specifik 

meningsstruktur. Denna uppmuntrar läsaren att  tolka budskapet på ett specifikt sätt  som avsändaren 

mer eller mindre avsiktligt har tillskrivit budskapet. Då mottagaren avkodar budskapet enligt den 

meningsstruktur som avsändaren byggt upp har den gjort vad Hall kallar “the prefered 

reading” (gynnande läsning). (Hall, S. 1980 s. 136-8) “The prefered reading” sker dock naturligtvis 

mycket sällan vid avkodning av ett budskap. 

“Eftersom varje tolkning färgas av läsarens egna kulturella referensramar - vilka i sin tur är 

formade av individens samlade livserfarenhet och det sammanhang som tolkningen görs i - skapas 

en ny meningsstruktur som inte nödvändigtvis sammanfaller med vad som ursprungligen 

inkodats.” (Jansson, A. 2002, s. 137)

För att förenkla en analysering av detta faktum delar Hall in möjliga tolkningar i tre typer av 

läsningar; dominant läsning, förhandlande läsning samt oppositionell läsning. Vid dominant läsning 

stämmer den ideologiskt dominerande meningsstrukturen hos budskapet överens med 

föreställningen hos läsaren. En förhandlad läsning innebär att konsensus uppstår i vissa delar av 

budskapet men inte alla. Slutligen innebär en oppositionell läsning att läsaren totalt  förkastar 

budskapets meningsstruktur och menar att den uppger en falsk världsbild. (Hall, S. 1980 s. 136-8)

Hur ett  meddelande avkodas är kritiskt för de som utövar Culture Jamming, vilket mina analyser 

senare i arbetet kommer påvisa.

Ytterligare ett begrepp som är av intresse vid analysering av Culture Jamming är polysemi. 

Begreppet innebär att en text kan komma att  generera flera olika betydelser och därmed tolkas på 

olika sätt. I synnerhet Fiske menar att polysemi är nödvändigt för att  en text skall kunna bli populär. 

Den måste helt  enkelt tilltala många olika sorter av människor. En teori angående detta som är 

särskilt intressant är “multi-accentualitet” som myntades av den ryske litteraturvetaren Volosinovs. 

Han menar att ett tecken kan tolkas med betoning på olika saker, att användningskontexten i själva 

verket är viktigare för hur ett meddelande avkodas än dess relation till andra tecken och texter. 

(Jansson, A. 2002, s. 138) Just vad i ett budskap som betonas och hur, är det  som jammare 

alternerar för att  göra sin poäng, utan att  nödvändigtvis göra det ursprungliga budskapet osant eller 

konkret motstridigt med avsändarens dominanta ideologi.
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3.0 Teori

3.1 Culture Jamming ur ett historiskt perspektiv

I många av de texter som berör Culture Jamming och dess utövare, finns det någon form av 

referering till ett flertal historiska grupper med liknande drag och syften som dagens rörelser. Den 

grupp som överlag har haft det största inflytandet på dagens Jammare är den s.k Situationistiska 

Internationalen.

3.1.1 Den Situationistiska Internationalen

Den Situationistiska Internationalen, eller Situationisterna som de oftare kallas, var en 

vänsterradikal, konstnärlig och politisk rörelse som verkade mellan 1957 och 1972 i Europa. Till en 

början bestod rörelsen nästan uteslutande av konstnärer, däribland Guy Debord som kom att spela 

en signifikant roll, inte bara för Situationisterna, utan även för studentrevolten i Paris 1968. Till en 

början var, liksom Dadaisterna och Surrealisterna före dem, Situationisterna oroade över vad de 

ansåg vara undertryckandet av konsten och de ville ersätta kategoriseringen av konst och kultur som 

separata aktiviteter med att istället förvandla dem till en del av det vardagliga livet.

Från 1962 och framåt började Situationisterna allt mer att tillämpa sin kritik inte bara på konst och 

kulturlivet utan på alla aspekter av det kapitalistiska samhället (Marshall, P. 1992, s. 551). 

Under capitalism, the creativity of most people had become diverted and stifled, and society had 

been divided into actors and spectators, producers and consumers. The Situationists therefore 

wanted a different kind of revolution: they wanted the imagination, not a group of men, to seize 

power, and poetry and art to be made by all. Enough! they declared. To hell with work, to hell with 

boredom! Create and construct an eternal festival. (Marshall, P. 1992, s. 551)

Situationisterna tyckte att livet i vårt moderna samhälle hade förvandlats till vad de valde att kalla 

ett  “spektakel”. Detta spektakel hade tagit över, vad de ansåg vara människors verkliga liv och på så 

sätt tagit ifrån dem den omedelbarhet som de menade att livet innebar. Allting som människor 

någonsin hade upplevt direkt, hade förvandlats till en show, uppförd av någon annan, med 

förpackade upplevelser och händelser skapade av media. Detta spektakel hade man kapitalet, och 

konsumtionen som den förde med sig, att tacka för. De tyckte sig se att vanliga människors 

kreativitet hade kvävts av, å ena sidan konsumtionskapitalismen, å andra sidan kommunismen, men 

ännu inte helt dödat den (Lasn, K 1999, s. 101). 
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De såg också en ökad materialism i samhället och att alltfler människor därmed blev slavar under 

de varor de producerade och konsumerade, och samtidigt allt mer alienerade. Situationisterna såg 

lösningen i att  helt enkelt stjäla varorna och därmed frigöra sig från bojorna som var 

kommersialismen.

”När man inte längre betalar för varan ligger den öppen för kritik  och modifiering under vilken 

form den än uppenbarar sig. Bara så länge någon betalar för den med pengar, som en statussymbol 

i överlevandet, kan den respekteras och beundras som fetisch.” (Internationale Situationniste, 

1966)

Guy Debord och Situationisterna hade idéer om hur man skulle kunna bryta sig ur den trans som de 

ansåg var den massproducerade kulturen. Två sätt blev speciellt uppmärksammade; dérive och 

détournement.

Dérive (ungefärlig översättning är driva) hämtade inspiration från dadaismen, och innebar att du 

som “drivare” flöt igenom till exempel en stad, en produkt av spektaklet, och var öppen för allt  du 

kom i kontakt med. Därmed exponerade du dig själv för alla känslor som du möter dagligen och 

omfamnade det  du älskade och samtidigt lärde dig vad du hatade. Alla inlärda beteenden och 

konventioner om hur du bemöter din omgivning skulle suddas ut för att  ersättas av en subjektiv, 

obestämd och spontan interaktion.

Det andra var détournement som översatt ungefär betyder omvändning, eller som Naomi Klein 

kallar det: en perspektivförskjutning, vilket Debord föreslog som ett verktyg åt människor för att ta 

tillbaka spektaklet som hade kidnappat  deras liv. Spektaklet antas överleva på just att kidnappa, 

främst radikala, idéer om förändring och förvrida dem till sin egen favör. Motståndskultur 

konverteras till konsumtionskultur, politiskt dissidens utmålas som extremism, osv. Detta kallas 

recuperation eller återtagande, och ligger nära Gramscis teorier om hegemoni.

"To survive, the spectacle must have social control. It can recuperate a potentially threatening 

situation by shifting ground, creating dazzling alternatives- or by embracing the threat, making it 

safe and then selling it back to us". (Law, L. 1981)
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Détournement är motsatsen till recuperation. Situationisterna använde samma teknik, men istället 

ändrade de spektaklets skapelser och gjorde dem radikala och/eller självrannsakande. Detta innebar 

att  vända på, eller undergräva, spektakulära bilder, miljöer och stämningar och på så sätt återta dem 

(Lasn, K. 1999, s. 103). Då denna teknik i princip är identisk med hur Culture Jamming utförs idag 

kan det ses som en direkt efterträdare till détournement.

Situationisterna myntade även ett antal mer eller mindre kända slagord, som förutom att sprayas på 

väggarna i Paris under studentrevolten, även har anammats av bland andra den anti-kommersiella 

medieorganisationen Adbusters i deras TV Turn off Week -kampanjer, där den situationistiska 

slagordet Live without dead time (lev utan död tid) har fått symbolisera den tv-fria vecka som 

organisationen förespråkar. Andra slagord som situationisterna använde var till exempel – Aldrig 

mer arbete, Det är förbjudet att förbjuda, Those who lack imagination, can't imagine what's 

lacking.

3.2 Culture Jamming -organisationer

Det finns massor av organisationer över hela världen som på olika sätt utövar Culture Jamming. Jag 

har i detta arbete valt att analysera två utav de mer kända; ”The Yes Men” och ”Billboard Liberation 

Front”.

3.2.1 The Yes Men

3.2.1.1 Historia

The Yes Men bildades 1999 då Jacques Servin och Igor Vamos startade webbsidan gwbush.com. 

Sidan gjordes som en parodi på Texasguvernörens riktiga webbsida georgewbush.com. Tanken var 

att  på ett  satiriskt sätt förlöjliga Bush och hans politiska agenda genom att presentera korrekta, men 

samtidigt för honom ofördelaktiga fakta från hans karriär. Sidan fick mycket  medial 

uppmärksamhet och även Bush själv kommenterade webbsidan med att säga “det måste finnas 

gränser för frihet”. 

Efter framgången med Bush-sidan fick The Yes Men erbjudandet att göra en parodi på World Trade 

Organisations webbsida. WTO hette tidigare GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) och 

adressen till webbsidan som The Yes Men använde sig av blev därför www.gatt.org. Servin och 

Vamos var sedan länge kritiska till WTO’s påverkan i världen och såg detta som ett utmärkt tillfälle 

att  göra sina röster hörda. Detta har med tiden resulterat i flertalet liknande arbeten samt 

framträdanden i samband med dessa.
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3.2.1.2 Motto och utförande

The Yes Men’s uttalade motto är något de kallar för “Identity  Correction”. WTO framställer sig som 

att de hjälper människor i världen till ett bättre liv, men The Yes Men menar att  WTO i själva verket 

försämrar livsvillkoren för människor. Genom att kidnappa identiteter, som de från WTO, och 

istället uppmärksamma problem som de anser att organisationen är skyldiga till så menar de att de 

“rättar till” organisationens identitet till att bli mer ärlig. Precis som någon som utövar 

urkundsförfalskning, alltså tar en laglydig persons identitet för att  begå kriminella handlingar, så tar 

The Yes Men vad de anser vara kriminella identiteter och försöker göra dem mer ärliga. (Vamos, I. 

2003)

Sedan sidan www.gatt.org blivit klar har människor åtskilliga gånger misstagit den för att vara 

WTO’s riktiga hemsida. Detta har resulterat i att The Yes Men fått flera inbjudningar till bland annat 

konferenser för att representera WTO. De tackar i mån av tid ja till inbjudningarna och åker sedan 

dit med ett  förberett tal där de utger sig för att vara från WTO och belyser en frågeställning eller ett 

problem som de anser att WTO är skyldig till. Föreläsningarna som de framför är medvetet satiriska 

och kritiska mot hur WTO utför sitt arbete. Syftet är att försöka få människor att diskutera WTO’s 

handlande, både genom föreläsningarna och genom att försöka få medial uppmärksamhet i samband 

med dessa.

“...newspapers and magazines have articles on The Yes Men and this is why we are doing these 

things. This is why we go and do these conferences. It’s not for the twohundred or the hundred 

people that might see us give the lecture, although we would like them to come away with an 

interesting experience. The reason we do it is so that people that read Bizzare Magasine or the New 

York Times or Fortune or Harpers can read about it in the mainstream press. I mean, this is how 

millions of people can read about it and potentially get turned on to some of the ideas of anti-

globalization.” – Vamos, I. 2003

Förutom att hålla i föreläsningar har The Yes Men också förekommit i TV flertalet  gånger där de 

utgett sig för att representera olika företag som till exempel Dow Chemicals och Exxon Mobile och 

på samma vis på ett satiriskt sätt kritiserat organisationerna i fråga. 
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3.2.2 Billboard Liberation Front

3.2.2.1 Historia

Billboard Liberation Front (BLF) är en underjordisk organisation ifrån USA’s västkust som 

uteslutande arbetar med att alternera, eller vad de själva vill kalla “förbättra” annonstavlor, eller så 

kallade ”billboards”. Idéen till BLF uppkom i september 1977 i en annan grupp  kallad San 

Fransisco Suicide Club som också var en underjordisk organisation som sysslade med att anordna 

olika kulturella forum och event i San Fransisco.

Ett utav dessa event var att  en septembernatt 1977 spontant omdesigna ett  par Max Factor 

billboards (se fig. 4). Detta “prank” inspirerade två utav medlemmarna i Suicide Club, nittonåriga 

Jack Napier och fyrtiotreåriga Irving Glikk, till att i december samma år starta Billboard Liberation 

Front för att arbeta med alternering av billboards som enda sysselsättning.

  
Originaltexten löd “A pretty face isn’t safe in this city. Fight back with self-respect.

(fig. 4)

Under åren har flera nya medlemmar värvats till organisationen. Inte lång tid efter att de startade 

gick Simon Wagstaff med, en professionell husmålare som beundrade BLFs arbete. Han tog sig an 

rollen som talesman och pressombudsman för organisationen. Vid varje tillslag som gjordes mot en 

billboard sände BLF också ut pressmeddelande för att försöka fånga en större publik. BLF har 

sedan dess alternerat över ett dussintal olika reklamkampanjer från olika företag och vidare brett ut 

culture jamming-fenomenet över världen. Idag är ca 60 personer aktiva inom organisationen.

3.2.2.2 Motto och utförande

Att försöka urskilja ett detaljerat, precist motto som BLF står för är inte helt  lätt. Det finns ett  flertal 

uttalade ställningstaganden men dessa är ganska tvetydiga och det är svårt att urskilja vad som är 

satir och inte. Klart är dock att de motsätter sig kommersialismens idag närmast monopolistiska 

ställning gällande kommunikation i det offentliga rummet. De menar att så gott som all mänsklig 

aktivitet idag värderas efter hur lönsamt eller säljbart något är. Och att detta har skapat ett  offentligt 

rum där all kommunikation nästan uteslutande är påverkad eller infiltrerad av kommersiella krafter 
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och budskap. De hävdar att “reklam är stöld”. (Black, D.S. 1999) Deras mål är således att “kapa” 

det utrymme som reklamen gjort anspråk på och skapa ett  andrum där icke-kommersiella, eller 

ibland anti-kommersiella, budskap kan få tala. 

Milton Kalman hävdar i en radiointervju att BLFs alterneringar inte är politiska, vilket kan tyckas 

konstigt. Vad han menar med detta är dock att  de inte är politiskt  polariserade. Inom BLF finns allt 

från republikaner till liberaler till demokrater och de menar att budskapen de framhäver inte är 

direkt polariserande mellan olika politiska filialer. Han ger som ett motexempel en billboard-

alternering mot ett bensinbolag som en annan grupp, California Departure of Corrections, gjort som 

han menar är direkt politiskt polariserande mot irak-kriget. (se fig. 5) 

(fig. 5)

Varför Billboard Liberation Front’s mål för dessa aktiviteter är just billboards förklarar de tydligt. 

De menar att i kontrast till de flesta massmediala kanaler som t.ex TV, radio, datorer, försäljare, 

tidningar och magasin, kan du inte med samma mått undkomma en billboard utefter en väg. Du kan 

stänga av eller slänga ut TVn, radion eller datorn. Du måste inte köpa tidningen och du kan vägra 

att  öppna dörren om en försäljare knackar på. Men kör du förbi en billboard på motorvägen har du 

inte mycket att sätta emot. Paradoxalt  nog är billboarden, i förhållande till andra massmediala 

kanaler, en utav dem som relativt lätt och med små medel går att alternera. Detta faktum utnyttjar 

BLF. Deras uttalade mål är således, om än troligen mer hypotetiskt än bokstavligt, att varje 

medborgare i samhället skall få sin egen billboard att ha på sitt hustak.

”...until that day we will continue to do all in our power to encourage the masses to use any means 

possible to commandeer the existing media and to alter it to their own design. ” - Napier, T. 2006

När de alternerar menar de, något satiriskt, att  de “hjälper reklammakarna att nå fram med sitt 

budskap” (Napier, T. 2006). De tar bort företagets och/eller reklammakarens självcensur och blottar 

dennes “riktiga” budskap. När de gör detta har de fyra regler som de alltid försöker följa. 

Alterneringarna som utförs måste vara tillfälliga, borttagbara och inte skada billboarden på något 

sätt. Dessutom måste den grafiska stilen på alterneringen vara så lik den ursprungliga som möjligt. 

Anledningen till de tre första reglerna är inte helt klar. Dock är med största sannolikhet 
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huvudanledningen att  hindra människor från att kunna utpeka dem som vandaler för att istället sätta 

fokus på debatten om kommersialism. 

Att med så hög precision som möjligt få designen på alterneringen av reklamen att likna det 

ursprungliga menar BLF är viktigt för att människor skall ta till sig buskapet. “Vem som helst kan 

spraya ‘Fuck Bush’ på en billboard” säger Milton Kalman och menar också på att ett sådant 

ingrepp  sällan väcker annat än irritation hos betraktaren. Humor är en viktig ingrediens menar han. 

Kritiskt är alltså att  “låta betraktaren ta del av skämtet” och “inte polarisera” för att  få betraktaren 

på sin sida. Kalman menar också att det finns en s.k. 80/20 -regel (också kallad Paretoprincipen) 

som går att applicera på deras arbete. Så länge ett arbete är utfört på ett bra sätt, enligt  ovan 

beskrivna riktlinjer, kommer i teorin 80% av betraktarna tycka om budskapet, medan 20% alltid 

kommer att vara negativt inställda.

BLF menar att reklam idag har ett dominerande inflytandet på hur vi ser oss själva som människor 

och därmed hur våra “myter” om oss själva ser ut. Myten för törst har bytts ut från vätska till Coca-

Cola, för kärlek från närhet till choklad, osv. BLF vill genom att alternera reklambudskap skifta vår 

mytbildning om oss själva från en kommersiell tillbaka till en icke-kommersiell.

4.0 Resultat 

4.1 The Yes Men - “Textiles of the Future”

För att redogöra för och förklara The Yes Men’s arbete har jag valt att analysera deras föreläsning 

på konferensen “Textiles of the Future” i Tampere, Finland, i january 2001. De hade blivit inbjudna 

via ett e-post till www.gatt.org där den Finska arrangören frågat ifall WTO skulle vilja tala om 

handelsutveckling inom textilindustrin. Jacques och Vigor tackade ja.

Efter veckor av förberedelser är de redo att framföra sin presentation. Den handlar om arbetskraften 

inom textilindustrin, dess samband med slaveri i Amerika under 1800-talet samt vad för paralleller 

det finns att dra med dagens textilindustri. Avslutningsvis presenterar de på temat textilier också en 

dräkt med inbyggd kommunikationsutrustning som företagsledare kan använda för att kontrollera 

sina arbetare på distans. Allt detta är naturligtvis satir men The Yes Men presenterar det som om det 

på allvar vore WTO’s åsikter. 
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4.1.1 Presentationen

Presentationens första hälft handlar om hur slaveriet inom textilindustrin på 1800-talet i Amerika 

idag har utvecklats till ett ”outsourcingsystem” av arbete till tredje världen. Istället för att ha 

obetalda slavar på de inhemska arbetsplatserna har företag idag betalda “slavar” i tredje världen. 

Dock menar presentationen att detta är något positivt i och med att det gör traditionellt  obetalt 

slaveri icke gynnbart då betald arbetskraft i tredje världen enligt presentationen både är billigare 

och bättre av flera anledningar. Till exempel slipper “fjärranställda slavar” utsättas för hemlängtan 

eller diskriminering. Kostnaderna för arbetsgivaren vad gäller till exempel boende och kläder blir 

också väsentligt billigare i fattigare länder.

Poängen de vill göra blir således en klassisk nyliberal sådan, nämligen att marknaden bäst på egen 

hand löser problem i samhället. I detta fallet då slaveri. Och i och med detta menar de att  det 

amerikanska inbördeskriget  utkämpades helt i onödan. Allteftersom man skulle ha insett att 

inhemska obetalda slavar är dyrare än betalda arbetare i tredje världen så hade intressenterna, för att 

maximera sina vinster, själva gjort slag i saken och rivit upp det  rådande slavsystemet, utan att de 

behövt ta till vapen. Med detta ställningstagande får presentationen en krigsfientlig prägel, vilket får 

den att  framstå som mer human och därmed lindas de absurda uttalandena om slaveri in i en något 

mer legitim förpackning för publiken. 

Andra hälften av presentationen handlar om hur företag kan lösa problematiken med att 

kommunicera med sina arbetare när dessa befinner sig i andra länder. Följaktligen i enlighet med 

temat menar de att  problemet kan lösas med hjälp av textilier och presenterar en dräkt som skall 

underlätta för företagsledare att  kontrollera sina arbetare. Dräkten är utrustad med en rad 

högteknologiska funktioner och, för att göra det hela extra absurt, även en påtagligt penisliknande 

monitor där användaren har visuell uppsikt över sina anställda. 

I praktiken gick presentationen som The Yes Men planerat  men de fick inte riktigt den reaktionen 

från publiken som de hade önskat. Mer om detta nedan.

4.1.2 Analys

Vad som i direkt mening kopplar ihop The Yes Men’s arbete med Cultural Studies -traditionen är att  

de båda delar målet om att hjälpa mottagare av texter att genomskåda rådande maktförhållanden 

och se vad som är problemet med dem. (Sardar, Z. & Van Loon, B. 2007, s 9) Att utifrån Cultural 

Studies principer klargöra vad som sker under en presentation som denna är, på grund av dess 

tämligen originella karaktär, dock inte helt lätt. Ett utav de första problemen som visar sig är det om 
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vem som egentligen är avsändaren. Vem har producerat inkodningen och vilken kod är det 

egentligen som är dominant?

4.1.2.1 Inkodning

Min slutsats är att det helt enkelt finns två dominanta koder; en från WTO samt en från The Yes 

Men. De senare sköter ensamma inkodningsprocessen men lånar för eget syfte av dominanta koder 

från WTO för att föra fram sitt  budskap. Följaktligen använder de komplexa benämningar på enkla 

ord och kallar till exempel slaveri för “ Involuntary Imported Workforce” och så vidare, för att 

upprätthålla illusionen av att det  är WTO som talar. Man kan se det som att de parasiterar på WTO’s 

identitet, det vill säga den välkändhet, respekt, tillförlitlighet etc. som denna identitet står för inom 

den diskurs som de i slutändan vill påverka. Är det då möjligt att  dela upp vilka delar av koden som 

tillhör WTO och vilka som tillhör The Yes Men?

Stuart Hall delar på flera sätt upp  vad han kallar den dominanta koden i olika underkategorier. En 

utav dessa som blir speciellt intressant att belysa är vad han kallar för “professionell kod”. (Storey, 

J. 2003, s. 12) Den professionella koden är en del av den dominanta koden och är ofta vital för att 

ett  budskap skall nå fram på det vis som inkodaren har i åtanke. Den kan innefatta saker som kläder, 

teknisk utrustning, språkbruk, framtoning och så vidare, alltså ting som inte är av direkt ideologisk 

utan mer praktisk och sedvanlig natur med anledning att förtydliga det slutliga budskapet. 

En slutsats man kan dra är att den professionella koden i detta fallet  nästan uteslutande tillhör WTO, 

vilket naturligtvis är avsiktligt planerat av The Yes Men. Illusionen om vem som är avsändare är, i 

alla fall till en början, vital för att budskapet skall nå fram. De bär kostym, har avancerade power-

point presentationer och de talar ett språk som överensstämmer både språkligt och till synes 

ideologiskt med diskursen för den publik som de talar till. Hade de istället till exempel anlänt till 

mässan i den form som denna publik är vana att se WTO-motståndare, exempelvis svartklädda med 

gatstenar och plakat i händerna, så hade presentationen förmodligen inte blivit särskilt  lång och 

åskådarna hade troligen inte heller varit speciellt intresserade av att lyssna. Användningskontexten 

spelar alltså här en stor roll för hur meddelandet avkodas, det Volosinov kallar för multi-

accentualitet. (Jansson, A. 2002, s. 138)

Vidare skulle man kunna använda begreppet kryptering för att beskriva hur de två olika dominanta 

koderna parallellt i detta fallet förmedlas till mottagaren. Om man bortser från den språkliga 

konventionerna och fokuserar på andra ordningens tolkning, det vill säga mytbildningen, så kan 

man säga att det här finns en betecknande faktor som under sitt steg till betecknad splittras upp i två 

slutgiltiga koder, där en utav dessa, The Yes Men’s kod, är krypterad. Målet är att publiken själva 
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skall knäcka krypteringen och för att  hjälpa dem på traven så tänjer man som ledtråd kontinuerligt 

på WTOs dominanta mytiska kod.

Sammanfattningsvis har alltså The Yes Men i detalj medvetet styrt inkodningsprocessen för att 

framställa en önskad effekt hos avkodaren. Deras egna ideologiska kod är krypterad för att  få 

tillgång till den publik som de vill förmedla budskapet  till. Den tar sig in som en trojan med den för 

mottagarnas till synes enda dominanta kod som tillhör WTO. 

4.1.2.2 Avkodning

Som alla inkodare har också The Yes Men en så kallad “gynnande läsning” det vill säga ett specifikt 

sätt som de vill att  mottagaren skall avkoda deras budskap på. En gynnande läsning är i detta fallet 

dock inte samma sak som en dominant läsning på grund av att The Yes Men ju är en oppositionell 

rörelse till det dominanta budskap (WTO’s) som de själva förmedlar. (Jansson, A. 2002, s. 137) 

Hårddrar man det hela kan man säga att  The Yes Men vill förvandla mottagarens läsning av WTO’s 

kod från en dominant läsning till en oppositionell. De vill på detta sätt dessutom få mottagaren att 

förflytta sig ur diskursen som passiva företagsledare och in i diskursen av aktiva WTO-motståndare.  

Ett dilemma som uppstår i den kritiska punkt då det är tänkt att mottagaren under presentationen 

skall ta detta steget är dock att The Yes Men som avsändare helst  skall “falla genom golvet” och 

inte uppmärksammas. Deras uppgift är att endast agera som en katalysator för att ändra mottagarens 

beteende och det finns alltså inget egenintresse för The Yes Men’s entitet som sådan i just detta 

skede. 

Från publikens perspektiv började presentationen till synes med WTO som inkodare och publiken 

som avkodare och det är också så som The Yes Men vill att  presentationen skall sluta, med 

skillnaden att publikens meningsstruktur och mytuppfattning om WTO helt skall ha förändrats. De 

vill alltså ta sig så nära gränsen som möjligt för ett avslöjande av deras riktiga identitet men helst se 

till att gränsen inte passeras. I alla fall inte på kort sikt. Om ett avslöjande sker är risken för att  den 

frambringade oppositionella läsningen riktas mot The Yes Men istället för WTO vilket naturligtvis 

inte är önskvärt.

Chansen finns naturligtvis att vissa mottagare i publiken redan från start har en negativ inställning 

till WTO och för dessa skulle därmed ett omedelbart avslöjande av The Yes Men inte skada deras 

syfte. Men då syftet inte heller är att tala till dessa eventuellt  närvarande mottagare blir det inte 

heller relevant att gå in närmare på detta i analysen.
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Igor Vamos berättar om en annan presentation vid ett  universitet där de lyckades få publiken att 

reagera som planerat:

“...the Plattsburgh lectures went great and it went exactly the way we originally expected these 

lectures to work. Which is that at a certain point there was like lightbolbs going off in the heads of 

the different people of the audience and they’re realizing that it was just too crazy to be real and yet 

it was sort of based in reality. [...] they got angry, they got frustrated. It worked exactly like we 

thought it would.” – Vamos, I. 2003

Allt eftersom föreläsningen ”Textiles of the Future” fortgår så sker det en rad olika saker med 

koderna som gestaltar sig för mottagaren. Till en början har WTO’s dominanta kod samt den 

professionella koden en påtagligt framstående roll medan The Yes Mens kod är näst intill osynlig. 

Detta är vitalt för att publiken skall ta till sig vad som komma skall. The Yes Men vill alltså i detta 

läge att  publiken till hundra procent skall tro att det verkligen är WTO som skall hålla i 

presentationen och att de skall göra en dominant läsning av WTO’s kod. Koden är dock inte 

trovärdig fullt ut ens till en början, då små saker som presentatörernas påhittade namn samt vissa 

absurda ideologiska teser förmedlas ganska omgående. Som till exempel att det mest negativa med 

det amerikanska inbördeskriget var förlusten av så mycket textilier i form av uniformer.

Allteftersom presentationen fortgår blir WTO’s kod mer och mer tvivelaktig och absurd vilket 

också gör att The Yes Mens kod blir mer tydlig. Precis innan dräkten presenteras får dock WTO’s 

kod ett litet uppsving då de med ett humanitärt inslag menar att  inbördeskriget var en tragedi. Detta 

för att återvinna eventuella skeptiker i publiken om att föreläsningen är ”på riktigt”.

När sedan dräkten presenteras börjar allting ta fart och det är här, om det inte skett tidigare, som 

The Yes Men vill chocka mottagaren och få den att  förflytta sig från att göra en dominant läsning 

till att gå in i den förhandlande fasen och börja ifrågasätta om det som presenteras verkligen är på 

riktigt. Den professionella koden tappar också dramatiskt sitt grepp här då spandexdräkter i guld, 

med rätt så stor sannolikhet, bryter mot den konventionella koden för en professionell WTO-

presentation. När sedan den penisliknande monitorn fälls ut tas ännu ett  steg i riktningen bort från 

WTO’s dominanta kod vilket gör att The Yes Mens kod blir än påtagligare. 

Avlsutningsvis ligger de olika koderna och myterna som presenterats intrasslade i varandra på ett 

för mottagaren mycket problematiskt sätt och The Yes Men hoppas här att mottagaren själv ser 

sambandet mellan deras kod och WTO’s samt att deras läsning av WTO’s kod skiftat  från en 

dominant till en oppositionell. Med andra ord att mottagarens mytiska bild av WTO skall ändras 
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och att det “moraliska ledarskap” som WTO innehar genom sin hegemoniska ställning  skall 

punkteras.

Fiskes teorier om polysemi utgör också ett bra sätt att  förklara vad som händer då mottagaren 

avkodar presentationen. Som jag nämnt tidigare menas med polysemi att en text innehar en 

potential att  tolkas på flera olika sätt. Vissa texter är mer polysemiska än andra och är därmed 

öppnare för olika sorters tolkning. 

Vad The Yes Men gör under sin presentation är att vidga den polysemiska potentialen hos den text 

som är konventionell för WTO. Detta sker genom att de utöver de vanliga konventionerna om till 

exempel handel och ekonomi gör tillägg i texten, om än i indirekt mening, som berör 

människoöden, hälsa, moral osv. På så sätt vill de att mottagaren skall utnyttja de polysemiska 

möjligheterna och skapa nya betydelser och meningsstrukturer kring vad WTO innebär. De vill 

uppmuntra mottagaren att se bortom de ekonomiska och administrativa konventionerna hos WTO 

och se till de humanitära implikationerna som dessa konventioner gör sig skyldiga till.

4.1.2.3 Slutsats

Då det slutgiltiga målet för The Yes Men är att genom massmedia få uppmärksamhet och inspirera 

till debatt  och handling kring rådande maktstrukturer kan man dra vissa slutsatser om vilka moment 

som är mest kritiska i deras arbete. Det absolut viktigaste för att deras arbetsmodell skall lyckas är 

att  de innan och precis i början av framträdandet som “makthavare” inte blir avslöjade. Så fort de 

börjar med anförandet, debatten eller var någonstans de nu deltar, så har den absolut mest kritiska 

punkten i arbetet passerats. I detta skede har The Yes Men blickarna riktade mot sig och mottagarna 

är tvungna att lyssna.

Den i andra ordningen mest kritiska punkten är då det hos mottagarna, om det så är under själva 

akten eller efteråt, uppstår en debatt kring vad framträdandet egentligen innebär. Om detta 

“uppvaknande” sker redan under akten, eller senare är egentligen oväsentligt. Det viktiga är att det 

sker och att det sker till den grad att massmedia väljer att rapportera om det. 

Som jag tidigare nämnt delar ju Cultural Studies -skolan och Culture Jamming som fenomen 

faktiskt samma mål, nämligen att konfrontera maktstrukturer i mänsklig kultur. Precis som Cultural 

Studies menar Jammare att de institutioner som är mäktiga idag har en hegemonisk ställning, att  de 

för ett moraliskt ledarskap och att detta ledarskap  måste ifrågasättas. Jammare tar dock steget från 

analys till handling. 
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Handlingen syftar således till att hjälpa mottagaren att  i avkodningsprocessen ändra 

meningsstrukturen i den mytiska bilden om dessa maktförhållanden; att gå från en dominant  läsning 

till en oppositionell. Fiske menar att konsumenter av populärkultur som till synes är socialt 

dominant har en möjlighet att förvrida det inkodade budskapet och avkoda detta på ett  subjektivt 

sätt för att  använda det till sin egen fördel. (Jansson, A. 2002, s. 139) The Yes Men går steget längre 

och gör detta faktum inte bara till en möjlighet utan till ett mål. Och genom att redan i 

inkodningsprocessen förvrida texten och den dominanta mytbilden samt att  göra texten mer 

polysemisk hjälper man avkodaren på traven att själv förändra sin mytiska föreställning om i detta 

fallet WTO.

4.2 Billboard Liberation Front - “Drink Yourself Blind”

Jag har för Billboard Liberation Front’s räkning valt att analysera en alternering de gjorde på en 

reklamtavla av en Johnny Walker -reklam år 2005. Reklamen var en del i en utbredd kampanj 

kallad “Keep On Walking” där den välkända Johnny  Walker -figuren porträtterades i sitt 

traditionellt  promenerande utförande i olika sammanhang. På bilden som BLF alternerade var 

figuren designad med rörelseoskärpa för att symbolisera hastighet. Längst ner i hörnet på tavla 

fanns också den sedvanliga texten “Drink Responsible”. Det var denna texten som BLF ändrade på  

till “Drink Yourself Blind” för att alternera reklamens budskap (se fig. 6).

4.2.1 Vad är “Branding”?

För att förstå vad för resultat BLF vill uppnå med en alternering som denna är det viktigt att förstå 

vad “branding” är och hur företag säljer sina produkter genom detta. Branding kan till svenska 

översättas som varumärkesbyggande. Allteftersom världsekonomin förvandlas från en 

produktionsekonomi till en konsumtionsekonomi blir immateriella värden så som till exempel 

varumärken allt  mer viktiga för företagen. Detta har resulterat i att  flera varumärken idag är mer 

värda en företagets fysiska tillgångar som de representerar. Att skapa en positiv bild av sitt 

26

(fig. 6)



varumärke har därför blivit centralt för företagen. För att göra detta försöker de få människor, alltså 

potentiella konsumenter, att förknippa deras varumärke med specifika attribut som skall uppmuntra 

till konsumtion. Detta görs ofta genom att med reklam tala till människors känslor snarare än till 

deras förnuft, vilket i slutändan resulterar i att många bygger känslomässiga relationer med 

produkterna och/eller tjänsterna som de konsumerar. Naturligtvis vill således företagen att dessa 

relationer skall ge upphov till positiva känslor. 

Billboard Liberation Front och andra jammare menar på att detta känslomässiga band mellan 

människor och varumärken är skadligt och att det resulterar i irrationella handlingar och 

konsumtion som i slutändan endast gynnar toppen av samhällsskiktet. Dessutom menar de att 

varumärkesbyggandet genom reklam har fått alldeles för stort utrymme i vårt offentliga rum och att 

möjligheterna att tala tillbaka mot dessa reklambudskap nästan är obefintliga.

Vad BLF vill göra är därför att vända på den positiva bild av varumärket som reklamen uppvisar 

och istället göra den till en negativ sådan, och därmed få mottagaren att stanna upp och tänka till.

4.2.2 Analys

4.2.2.1 Inkodning

I BLF’s fall ser inkodningen något annorlunda ut än hos The Yes Men. Det finns på samma vis två 

dominanta koder inblandade, men i detta fall ersätts på ett  annat sätt en kod med en annan, snarare 

än att de existerar parallellt med varandra. BLF är inte heller de ända inkodarna utan ändrar snarare, 

genom små alterneringar, det ursprungligen inkodade budskapet till att  bli ett annat i sin helhet. 

Ordet parasitera fungerar dock lika bra på BLF’s arbete. De använder varumärkets välkändhet för 

att föra fram sitt egna budskap.

En annan sak som skiljer BLF’s arbete från till exempel The Yes Men’s är att budskapet inte 

levereras över en tidsperiod, utan vid ett precist ögonblick. Det är en fixerad bild som skall bära 

hela budskapet och leverera det i ett enda slag till mottagaren. Detta ställer vissa krav på 

inkodningen.

Först och främst får inte alterneringen vara alltför invecklad att uppfatta eller förstå. Den 

polysemiska potentialen måste således vara mycket stor, då man endast har sekunder på sig att 

förmedla budskapet till en bred skara människor med olika kulturella bakgrunder. För att maximera 

chansen att mottagaren skall göra en gynnande läsning tar BLF till ett universellt  tilltalande stimuli i 

form av humor. Genom att dessutom försöka hålla sig borta från att vara politiskt polariserande 

skapar man en väldigt fördelaktig tonsättning för att detta skall ske.
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För att lyckas med inkodningen krävs också, precis som för The Yes Men, att den professionella 

koden håller måttet. Alterneringen måste smälta in med den ursprungliga inkodningen av reklamen. 

Anledningen är som nämnts tidigare viktigt för att mottagaren skall känna sig delaktig i skämtet, att 

han/hon i avkodningen själv är med och producerar textens nya mening, och inte bara är påtvingad 

denna. Det skall bli en självupptäckt aha-upplevelse för avkodaren och inte ett  budskap motstridigt 

nedkört i halsen. Därmed måste också innebörden och myterna kring både det ursprungliga och det 

alternerade budskapet delas av en majoritet av mottagarna. I fallet  med Johnny  Walker -reklamen 

måste till exempel mottagaren vara medveten om att reklamtavlor är en plats där varumärken gör en 

positiv presentation av sig själv samt att alkohol är skadligt för kroppen. Att känna till dessa två 

konventioner är vitalt för att en önskad avkodning skall ske för BLF. 

4.2.2.2 Avkodning

Med tanke på det korta tidsintervallet som mottagaren har på sig att avkoda buskapet gäller det som 

jag nämnt ovan att avkodningen skall kunna ske snabbt och därmed också att budskapets syfte 

måste vara konventionellt nog för att tilltala en majoritet av mottagarna. Vidare är det här inte lika 

viktigt huruvida mottagaren gör en dominant eller oppositionell läsning. Syftet är snarare att få 

mottagaren att flytta budskapet från en användningskontext till en annan. 

Den amerikanska litteraturkritikern Stanely Fish förklarar vad detta innebär genom ett experiment 

som han utförde som lärare under en poesilektion på universitetet. De som haft lektion timmen 

innan i samma sal hade skrivit upp  namnet  på fyra lingvister på svarta tavlan och sedan glömt att 

sudda ut dem. Fish’s elever förstod inte vad dessa namn gjorde på tavlan och Fish lurade då 

eleverna och sa att detta var en gammal engelsk dikt. Eleverna intog då positionen som poesi-

kritiker när de läste namnen och avkodningen fick då ett helt  annat resultat än vad syftet från början 

var när de skrivits lektionen innan.

“As soon as my students were aware that it was a poetry they were seeing, they began to look with 

poetry-seeing eyes, that is, with eyes that saw everything in relation to the properties they knew 

poems to posses. Thus the meanings of the words and the interpretation in which those words were 

seen to be embedded emerged together, as a consequens of the operations my students began to 

perform once they were told that this was a poem.” - Fish, S. 1980

På detta vis förändrar BLF användningskontexten för såväl reklamtavlan som för varumärkets 

budskap som inkodarna från början haft i åtanke. De vill att mottagaren skall skifta sin position som 

avkodare, från en kund som läser ett kommersiellt  budskap, till en medborgare som läser ett icke-

kommersiellt budskap. Och för att få mottagaren att göra en gynnande läsning för BLF’s del av det 
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alternerade budskapet använder man sig av icke-polariserande innehåll samt humor. Man vill på 

detta sätt förse mottagaren med vad som inom Cultural studies kallas ”kulturellt kapital”, det vill 

säga möjligheten att avkoda en kulturell eller konstnärlig mening i ett budskap. (Sardar, Z. & Van 

Loon, B. 2007, s 73)

4.2.2.3 Slutsats

Det slutgiltiga syftet för BLF är således, precis som för The Yes Men, att få en bredare debatt i 

samhället gällande vem som har, och vem som borde ha, tillgång till att  förmedla budskap i det 

offentliga rummet och samhället i stort. BLF tar sig uteslutande an direkt kommersiella budskap i 

sin semiotiska krigsföring. De vill i samma anda som situationisterna, med hjälp  av sitt 

humoristiska angreppssätt, försöka få människor att inse att ”spektaklet” som genom 

kommersialismen blivit vår kultur, matad till oss uppifrån från en dominerande klass, egentligen 

inte är mer än marknadsföringspropaganda,  men att vi själva med enkla medel kan ta tillbaka den. 

Huruvida mottagaren gör en dominant eller oppositionell läsning av en specifik alternering, om 

deras bild av ett specifikt varumärke förändras, är således inte det viktigaste. Det viktiga är att få 

människor att ifrågasätta reklam som fenomen och att inse att de själva inte ensidigt behöver vara 

konsumenter av kultur utan att de även kan vara producenter om de så bara vill.

Detta går hand i hand med vad Fiske kallar klyftan mellan ”kulturell ekonomi” och ”finansiell 

ekonomi”. 

”Fiske’s two economies operate in the interests of opposing sides of the struggle: the finacial 

economy tends to favour the forces of incorporation, and homogenisation; while the cultural 

economy tends to favor the forces of resistance and difference. Semiotic resistance - in which 

dominant meanings are challanged by subordinate meanings - has the effect of undermining 

capitalism’s attempt at ideological homogeneity. In this way, according to Fiske, the dominant 

class’s intellectual and moral leadership is challanged.” – Storey, J. 1996 s. 33

BLF vill bryta, både från inkodningens och avkodningens sida, konventionerna att  det är reklamen 

(finansiell ekonomi) som är den naturligt dominanta budbäraren av mening i det offentliga rummet 

och vill istället att kulturell ekonomi skall överta denna dominans. 
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5.0 Diskussion

5.1 Cultural Studies som metod

Under arbetet med denna uppsats har jag fått en djupare förståelse för vad Cultural Studies innebär 

och hur skolan tar sig an, tolkar och problematiserar olika företeelser inom kommunikations-

vetenskapen utifrån sitt fokus på maktstrukturer och kultur. 

På ett ideologiskt plan har jag förvånats över hur mycket Cultural Studies -forskarna har gemensamt 

med de som utövar Culture Jamming. De delar i väldigt hög grad synen på maktstrukturer, hur de 

uppenbarar sig i samhället, hur makthavare håller sig fast vid sina positioner och på vilket sätt det 

går att utmana dessa.

Att utifrån Cultural Studies’ teorier göra en kommunikativ redogörelse över vad som sker vid 

utövandet av Culture Jamming var till trots ändå rätt så svårt. Anledningen till detta är i min mening 

en utav Cultural Studies stora brister, nämligen att andelen forskning kring produktionen eller 

inkodningen av oppositionella budskap, eller budskap från underordna klasser, är försvinnande 

liten. Jag kunde i den litteratur jag studerade knappt hitta några exempel på analyser av icke-

dominanta texter som budskap. Detta gjorde att jag i stor utsträckning fick konstruera egna metoder 

kring hur Cultural Studies’ teorier kunde anpassas för att göra en sådan analys som i denna 

uppsatsen. Faktumet att texterna jag analyserar inte heller i direkt mening uttalat  är oppositionella, 

utan på ett unikt sett  sammansvetsade med samhällets dominanta texter, gjorde analyserna ännu 

svårare. Om forskning kring Culture Jamming, eller för den delen någon form av motståndsrörelser 

till maktstrukturer i den moderna samhället  skulle påbörjas inom Cultural Studies -traditionen 

skulle det  i min mening förmodligen vara bäst att utveckla helt nya metoder för att på ett 

vetenskapligt sätt förklara dessa rörelsers arbete och kommunikativa tillvägagångssätt. 

5.2 Samband mellan reklam och myter

Ett slående samband som jag upptäckte under mina korta studier om reklam var att Barthes teorier 

om myter och andra ordningens tolkning samt hur dessa ofta förvirras till näst intill textuella 

sanningar väldigt väl går att jämföra med hur människor avkodar reklam. Sven Lindqvist menar i 

sin bok ”Reklamen är livsfarlig” att  reklamens mål är att tilltala människors känslor snarare än 

deras förnuft  för att att få dem att köpa just deras tjänst eller produkt. ”Modern aggresiv försäljning 

har som sitt mål att hindra ett förnuftigt beteende från köparens sida”. (Lindqvist, S. 1957) 

Konsumtionen blir således i många fall irrationell snarare än rationell trots att det senare ju borde 

vara av största intresse sett från kundens sida. Parallellen med Barthes teorier om avkodning skulle 
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alltså kunna vara att första ordningens tolkning, den som på ett högre plan är sann eller med andra 

ord rationell, står i kontrast till andra ordningens tolkning som i större utsträckning är irrationell. 

Reklamen vill med andra ord gärna underminera den textuella tolkningen av reklam och istället få 

mottagaren att lägga vikt på andra ordningens tolkning eller den mytiska dimensionen i budskapet. 

Sambandet blir således att då vi avkodar reklam är det känslorna som styr, på samma sätt som 

känslorna styr i andra ordnings tolkning.

5.3 Humor och den polysemiska potentialen

En problematik som är relativt svår att definiera är den om hur progressivt  ett budskap kan vara 

innan mottagaren helt tappar tråden om vad för syfte avsändaren har. Det jag tänker på i första han 

är det humoristiska inslaget som ofta återkommer inom Culture Jamming. För att ett humoristiskt 

budskap skall uppskattas krävs att mottagaren känner igen sig och kan relatera till skämtet, annars 

blir det inte roligt. Detta kan bli både en fördel och en nackdel för jammare. Som jag nämnt tidigare 

blir fördelen att fler tar till sig budskapet för att ett humoristiskt budskap helt enkelt är lättare och 

trevligare att ta till sig än ett seriöst. (Man skulle också kunna se det utifrån reklamens taktik att ett 

humoristiskt budskap i större utsträckning tilltalar känslorna och ett seriöst i större mån tilltalar 

förnuftet, vilket göra det mindre inbjudande.) Och även om det aktiva motståndet mot orättvisor av 

den typen som jammare vill belysa kan tyckas marginellt  i samhället som helhet vittnar faktumet att 

deras budskap får sympatier hos en majoritet av mottagarna om att många är medvetna om dessa 

orättvisor. Dessutom fungerar humor på ett generellt  plan så att den nästan alltid tänjer på 

dominanta konventioner och det är just det som gör att någonting blir roligt.

Å andra sidan kräver humor också som sagt att mottagaren kan känna igen sig vilket kan skapa 

problem för jammarna. Detta för att människor bevisligen identifierar sig med de normer som de 

dominanta ideologierna har standardiserat i ett samhälle. Ett budskap måste således, även om det är 

oppositionellt, hålla sig någorlunda inom de dominanta mytologiska ramarna i samhället  för att bli 

möjligt att avkoda som planerat. Humor kan i detta fallet därmed också strama åt gränserna för 

budskapets polysemiska potential. 

Humor blir på grund av dessa företeelser trots allt  ett idealt verktyg för utövandet av Culture 

Jamming. Den har å ena sidan en stor polysemisk potential då den för det mesta för att uppfattas 

som rolig befinner sig inom gränserna för ett samhälles dominanta konventioner, men den befinner 

sig å andra sidan lika ofta nära gränsen för att bryta dessa konventionerna för att uppnå samma sak. 

Humor som fenomen i sig står således för heterogenitet och förändring och är därmed i opposition 

till homogenitet och kan därför sägas utmana dominanta ideologier.
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