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Political messages in Star Trek

Denna uppsats undersöker TV-serien Star Treks värderingar ur ett politiskt ideologiskt perspektiv. 
Star  Trek är  en  amerikansk  science  fiction-serie  som skapades  av  Gene  Roddenberry  i  mitten
av 1960-talet. Frågeställningarna behandlar om det finns politiskt relaterade värderingar framställda
i Star Trek, vilken politisk ideologi som mest liknar värderingarna i serien, och om det går att tolka 
det  som  om  Star  Trek har  en  ideologisk  värdegrund.  Med  hjälp  av  dagordningsteori,  kritisk 
medieteori och teorier om budskap diskuteras TV-bolagens makt över seriens innehåll. De politiska
ideologierna  konservatism,  liberalism  och  socialism  har  valts  för  att  kunna  jämföras  med 
analysmaterialet.  Sex  avsnitt  från  originalserien  analyserades  med hjälp  av  en hermeneutik  och 
kvalitativ metod för att bäst kunna få insikt i materialet. Den faktiska analysen har skett med den 
narratologiska aktantmodellen samt  närläsning  baserad på kritisk medieteori,  där  citat  bryts  ut  och 
tolkas.  Resultaten  har  delats  in  i  tre  kategorier,  nämligen  ekonomi,  människosyn  och 
samhällsstruktur  för  att  underlätta  sammanställandet.  Undersökningen  visar  att  det  finns  både 
positivt och negativt framställda värderingar i Star Trek. Ingen politisk ideologi framställs som den 
enda rätta, men tendensen är att konservatism är minst propagerat för, medan den demokratiska 
varianten av socialism verkar  förespråkas  mest.  Att  resultatet  blev  splittrat  kan härledas  till  att 
medieföretagen har stort inflytande över innehållet och att det är svårt att konsekvent framhäva en 
politisk ideologi i en TV-serie som  Star Trek.  Detta till följd av formatet på serierna och att de 
amerikanska TV-bolagen sätter speciella kommersiella krav på produktionen. Det reflekteras också 
över att politiska värderingar i ett underhållningmedium kan vara effektiva eftersom de politiska 
budskapen inte har fokus utan intas indirekt.
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ABSTRACT
This thesis examines the values in the TV-series  called  Star Trek from a political perspective.
Star Trek is an American science fiction-series that was created by Gene Roddenberry during the 
mid-1960s. The queries are about whether or not political values are expressed in Star Trek, what 
political ideology is coherent with those, and if it is possible to interpret this as if Star Trek has an 
actual  politically  ideological  fundament.  Media  power  over  content  has  been  discussed,  and 
because of this there has been made use of critical media theories together with theory of agenda 
setting and message. The political ideologies of conservatism, liberalism and socialism have been 
chosen to be compared with the material of analysis. Seven episodes of the original series have 
been chosen to get a good view of the material by the use of hermeneutic and qualitative research 
methodology. The analysis was done with the narratological actant model plus a method based 
on critical media theory, where quotes are being extracted and interpreted. The results have been 
categorised  as  either  relating  to  economics,  view  of  mankind  or  structure  of  society.
The examination shows that there are both positively and negatively described values in Star Trek. 
No distinct political ideology is being clearly advocated, but there are tendencies for negative 
views of conservative values aswell as a positive coherence with democratic socialism. The results 
were difficult  to conclude,  and this  could point  towards that  the  media  companies  have big 
influence over their transmitted contents, and that it is difficult to consistently highlight politically 
ideological values in a television series like Star Trek. This is because the format of TV-series set 
by american commersial  interests puts certain demands on productions.  There are reflections 
about that political values in a medium of entertainment could be effective since the political 
messages are not in focus but received indirectly.
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1 Inledning

“Space: the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five year mission:
to  explore  strange  new  worlds,  to  seek  out  new  life  and  new  civilisations;  to  boldly  go
where no man has gone before.”

Så inleds vinjetterna till alla de avsnitt i TV-serien Star Trek som vi har sett för att kunna skriva
denna uppsats. Kanske tänker dock inte den genomsnittlige Star Trek-tittaren på vilka värderingar 
som kan ligga bakom dessa ord. Antagligen funderar tittaren inte heller mycket oftare över vilken
eller vilka politiska ideologier som innehåller samma värderingar. En science fiction-serie är ju 
bara  underhållning,  eller?  Är  det  möjligt  att  värderingar  i  TV-seriers  budskap  blir  dolda
av just underhållningskategoriseringen?

Underhållningsprogram  på  TV  kan  innehålla  många  ställningstaganden,  både  avsiktliga
och oavsiktliga, men får verkligen programmets författare uttrycka sina åsikter utan restriktioner?
Är  en  TV-sändning  alltid  i  enighet  med  sändarens  åsikter,  och  vem  är  det  egentligen  som
bestämmer vad som får uttryckas i sändningarna? Råder verkligen en reell yttrandefrihet, eller 
gäller till exempel pressfrihet endast för de som äger själva pressen?

Det  är  utifrån  frågeställningar  likt  här  ovan  som  ett  intresse  kan  uppstå  för  undersökning
av mediers icke uppenbara politiska innehåll och maktstruktur.  Vi vill med vår uppsats ge ett 
bidrag till forskningen på detta område, kanske mest i form av inspiration till vidare reflektioner 
inom samma område.

Star Trek kan anses ta strid mot normen för vad som uttrycks i medier, inte minst under sina förs-
ta sändningsår. Franchisekonceptet lever än idag, och vad som är dess politiska värdegrund har 
debatterats i såväl amerikanska internetdiskussioner som svenska dagstidningar.

Uppsatsens syfte är att diskutera åsiktsframställningen och maktstrukturen i televisionsmediet, 
dels utifrån en undersökning om vad som är Star Treks politiskt ideologiska värdegrund, och dels 
via en rad teoretiska grunder och bakgrundsfakta. För att undersöka vilken politisk ideologi som 
mest sannolikt ligger till grund för Star Trek krävs först och främst att vi finner innehåll i serien 
med  uppenbart  uttryck  av  värderingar.  När  detta  eventuella  innehåll  brutits  ut  måste  det
analyseras och jämföras med definitioner av vilka värderingar som respektive politisk ideologi står 
för. Med den jämförande analysens resultat samt teorier om mediemakt och utbud som grund får 
vi underlag för en diskussion.

1.1 Disposition
I det nästföljande kapitlet av uppsatsen kallat  Bakgrund presenteras ett antal faktaavsnitt om 
TV-serien. Vi sammanfattar också kort innehållet i tidigare forskning inom närliggande områden. 
I delen  Syfte preciserar vi vad som skall göras samt en kort bakgrund till detta. Därefter följer 
våra frågeställningar, och hur vi valt att avgränsa oss. I  Teori-delen definieras våra analys- och 
diskussionsgrundande  teorier  om politisk  ideologi  samt mediers  maktstruktur.  Metod-kapitlet 
beskriver kort sagt vår undersöknings tillvägagångssätt i detalj, samt vad som ligger till grund för 
detta i fråga om genomförande- och materialaspekter. Här tas också undersökningskvalitet och 
förförståelse  upp.  Arbetet  avslutas  med redovisning av  Resultat och analyserandet  av  dessa.
Därpå följer Diskussion och slutsatser, samt förslag till vidare forskning. 
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2 Bakgrund

2.1 Kulturindustrin
Under första halvan av 1900-talet kontrollerade de största studiorna i Hollywood hela marknaden 
för sina filmer. Detta med hjälp av vertikal företagsstruktur, vilket innebär att samma företag 
kunde  äga  allt  från  produktionsbolag  till  biograf.  Detta  förbjöds  i  och  med  ett  rättspraxis
vid  en rättegång  mot  bolaget  Paramount.  TV-mediets  utbredning  under  50-talet  ledde  också
till att filmbolagens makt försvagades. Under 60-talet började företag från andra verksamhets-
områden köpa in sig i filmbolagen och det ledde i slutändan till stora vinstsuccéer under 70-talet. 
Filmindustrin hade på så sätt blivit en ännu mer lukrativ marknad än tidigare (Gripsrud 1999).

I  och  med  fusionen  med  andra  affärsområden  kunde  all  medierelaterad  verksamhet  samlas
i  gigantiska  mediekoncerner.  Vägen  till  vinst  blir  lättare  då  ett  fenomen  kan  sändas
via flera kanaler som samordnas. Som exempel innebär en ny film inte bara att den kommer
att  visas på bio. I  samma veva lanseras soundtrack,  kläder,  leksaker,  memorabilia,  med mera.
Sedan släpps filmen på video, och rättigheter säljs för att täcka eller minska en eventuell förlust, 
eller ge ytterligare vinster. När det gäller att arbeta med en så omfattande apparat kring produkter
är  den  amerikanska  underhållningsindustrin  i  särklass  effektivast,  jämfört  med  till  exempel 
europeiska produktioner (ibid.).

USA har också en dominerande ställning på exportmarknaden av TV-produktioner. Det moderna 
serieformatet  kom  till  när  annonsörerna  krävde  mer  exponering,  och  något  mer  lättsamt
än de dramer som vanligtvis visades på kvällstid under 50-talet. Dekor och karaktärer kunde åter-
användas varje vecka,  och fler annonsörer kunde bidra med finansiering genom att  avsnitten 
styckades  upp  med  plats  för  reklam  som  gjorde  vinsten  större.  Detta  påverkade  också 
utformningen av programmen, då de skulle inehålla segment med plats för reklam och samtidigt 
bibehålla intresset till fortsättningen efter reklamen (ibid.).

Denna process bidrog också till att producenten fick makten över produktionen. Regissörer och 
manusförfattare kan bytas ut mellan avsnitten, men producenten är kvar och värnar för seriens 
riktlinjer. Alla ändringar och beslut måste godkännas av producenten (ibid.).

På grund av rotationen inom produktionsstaben och att  tidspressen är hög, så utformas ofta 
avsnitten efter redan beprövade metoder. Muriel Cantor identifierade i en studie 1971 tre olika 
producent-typer som hade betydelse för vilken kvalitet och kreativitet en slutprodukt hade. Det 
var dels de med lång erfarenhet i branchen men desto mindre utbildning och med förkärlek för 
standard-formatet. Dels de med bakgrund inom filmen som såg TV-serier som en mellanlandning 
inför nästa filmproduktion. Slutligen typen av manusförfattare med någon form av utbildning, 
och  som  ofta  hade  ett  genuint  intresse  för  själva  mediet  och  ville  förmedla  budskap  och 
nyskapande ideér till publiken (ibid.).

2.2 Gene Roddenberry
Gene Roddenberry (1921-1991) är namnet på mannen som skapade och producerade TV-serien 
Star Trek. Han föddes i staden El Paso i den amerikanska delstaten Texas. Mindre än 20 år senare 
bodde han i Los Angeles i Kalifornien där han lät utbilda sig till polis. Därefter studerade han 
flygplansteknik och kvalificerade sig för pilotlicens (StarTrek.com 2009).

Under  hösten  år  1941 blev  han  frivilligt  värvad  av  den  amerikanska  armén,  och beordrades
vid USA:s inträde i andra världskriget  att  tränas till  flygkadett.  Roddenberry deltog i över 80 
militäroperationer  på  Stillahavsfronten  under  kriget,  och  avslutade  den  delen  av  sin  karriär
som flerfaldigt dekorerad fänrik. Under krigstiden skrev och sålde han historier till flygtidskrifter,
och senare även poesi som publicerades i till exempel The New York Times (ibid.).
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Efter  detta  arbetade  han  en  tid  som  felsökare  åt  flygvapnet,  för  att  senare  få  anställning
hos flygbolaget Pan American World Airways samt studera litteratur vid Columbia University. 
Efter en flygolycka som slutade med kraschlandning i den syriska öknen så fortsatte Roddenberry 
flyga  som  inrikespilot  i  USA.  Detta  tills  det  att  han  upptäckte  televisionen  och  såg 
karriärmöjligheten  som författare  i  Hollywood  för  det  då  nya  mediet.  Han  arbetade  ett  tag
som polis. samtidigt sålde han manus till ett antal TV-program (StarTrek.com 2009).

Efter att ha etablerat sig som en erfaren TV-författare kunde han säga upp sig från poliskåren 
och  frilansa  åt  allt  större  produktioner.  Mest  uppmärksammat  blev  ett  prisbelönat  avsnitt
av western-serien Have Gun - Will Travel (1957-1963) samt skapandet och producerandet av serien
The Lieutenant (1963) som handlar om en ung man i Förenta staternas marinkår (ibid.).

De första avsnitten av science fiction-serien  Star Trek skapade och producerade Roddenberry 
1964 och 1965, vilka ledde till en TV-serie om tre säsonger och 80 avsnitt som sändes 1966-1969 
på  kanalen  NBC.  Därefter  följde  bland  annat  serien  Genesis  II  (1973) på  kanalen  CBS,
vilken handlade om Jordens framtida återhämtning efter ett tredje världskrig (ibid.).

Det  bör  nämnas  att  Gene  Roddenberry  vid  ett  tillfälle  bekände  att  han  var  ateist,  
humanist och trodde på alla livsformers gemenskap (Schön 2004).

2.2.1 Intervju
Utdrag från intervju med Gene Roddenberry; utförd 1991 av David Alexander, journalist  för
tidskriften The Humanist:

Alexander: Now that you are doing a syndicated program instead of a network show, 
do you have greater freedom to say what you want to say? Is there more or less
censorship on television now?

Roddenberry: The areas to be censored vary as time goes on. The censorship we had 
in the early days was related to skin and kisses and the like. That level of censorship 
would not be acceptable today because audiences are becoming more educated. 
However, the truly serious things that we can be censored about are criticism about
the military-industrial complex and advertising. You have to tread very carefully around 
advertising because it uses television to whet appetites and sell products. You’ve got
to be careful about that.

Alexander: Corporate interests?

Roddenberry: Corporate interests, the possibility that Russia might be a little bit right 
in some things it does. You could almost gauge those things by the blood pressure
an imaginary character would have if you did them. That’s part of my comment about 
honesty, too. You cannot write television and be a completely honest person.
I’m a little more honest now with Star Trek - The Next Generation, but even then I am 
not honest because there are many things that are not yet permitted to be discussed.

Alexander: Sexual attitudes?

Roddenberry: Sexual attitudes is one subject.

Alexander: Certain political ideas?

Roddenberry: Certain political ideas, yes. There are just any numbers of things which 
you don’t talk about on television today.

Alexander: Even 25 years after the original series?
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Roddenberry: Yes. Less things now, certainly, but powerful things you don’t
talk about.

Alexander: I read your observation about what television is – to sell products.

Roddenberry: Yes. Unfortunately also to sell ideas. Like that America is pure
and decent and the rest of the world, depending on its relative darkness, is less so.
There are two giant waves that are going on. There is the wave of the things which 
control television and make a lot of money, but there is also the wave of intelligence. 
It is said that we double our knowledge every seven years. If you take the time this 
phenomenon has been going on, we have quintupled our knowledge since the early 
days of television. Our knowledge has grown enormously, and the television audience’s 
knowledge, even an untutored audience, has been growing. There is a limit to how 
much of a smoke screen you can throw up. There is a limit to what the audience will 
accept willingly.

(Alexander 1991)

2.3 Star Trek
Konceptet  Star  Trek kallades  från  början  Wagon  Train  to  the  Stars när  det  presenterades
av  Roddenberry.  Ett  koncept  om  människans  framtid  i  rymden  då  sjukdomar,  fattigdom
och fientlighet inte längre förekommer på Jorden, och självförbättring går före materiell framgång 
(StarTrek.com  2009).  TV-bolaget  fick  välja  mellan  fyra  olika  manusidéer  för  att  göra  ett 
pilotavsnitt. Resultatet blev The Cage (1964) vilket dock refuserades bland annat för att det sades 
vara för intellektuellt.  Roddenberry hävdade att  detta var  bolagets  eget  fel  då de valt  att  låta 
honom producera utefter den svåraste av de fyra manusidéerna, och efter några ändringar tilläts 
han försöka göra ännu ett pilotavsnitt. Detta blev  Where No Man Has Gone Before  (1965) som 
övertygade  bolaget  om att  börja  producera  TV-serien.  Bland de  ändringar  som krävdes  från 
bolaget fanns till exempel att ta bort rymdskeppet Enterprise:s kvinnliga officer. NBC menade att 
kvinnliga befälskaraktärer även 300 år framöver var otänkbart (Schön 2004).

Mot slutet av 1970-talet började det planeras för en ny TV-serie. Trenderna inom science fiction-
genren för den tiden gjorde dock att det nya konceptet skrevs om till en långfilm. Denna hade 
biopremiär 1979 med namnet Star Trek - The Motion Picture. Därefter producerades fem uppföljare 
med samma huvudkaraktärer fram till 1991 (ibid.).

Från 1987 till  1994 producerades och sändes  en helt  ny TV-serie  om sju säsonger,  med nya 
karaktärer på ett nytt rymdskepp ännu längre fram i den fiktiva framtiden. Gene Roddenberry 
skapade även denna, vilken fick namnet  Star Trek - The Next Generation. Den blev en tittarsuccé 
och gav upphov till fyra biovisade långfilmer från 1994 till 2002 (StarTrek.com 2009).

Gene  Roddenberry  avled  1991,  då  den  sjätte  långfilmen  knappt  hade  nått  biograferna.
Detta hindrade dock inte franchisen från att  fortsätta,  och förvaltas av bland annat hans fru
Majel Barrett Roddenberry (1932-2008). Hon har för övrigt innehaft en rad större och mindre 
roller  i  samtliga  Star  Trek-serier  och  filmer,   till  exempel  det  refuserade  kvinnliga  befälet
från originalseriens första utkast. Redan innan The Next Generation var slut så började TV-serien 
Deep Space Nine sändas 1993. Även denna sändes i sju säsonger, med sitt slut 1999, och innan dess 
började Voyager :s sju säsonger som sändes 1995-2001. Samtliga tre parallella TV-serier 1987-2001 
utspelar  sig  i  samma  tidsålder  och  innefattade  i  vissa  avsnitt  karaktärer  från  de  andra  två.
Den  senaste  serien  Enterprise utspelade  sig  däremot  cirka  100  år  innan  originalserien.
Denna sändes endast i fyra säsonger 2001-2005 på grund av dalande tittarsiffror (ibid.).
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Under 2009 fick hela kulturfenomenet något av en nystart i och med filmen Star Trek, regisserad 
av J. J. Abrams. Filmen blev en av de mest sedda på bio överhuvudtaget det året, och slog alla 
franchisens tidigare filmers tittar- och intäktssiffror med råge (StarTrek.com 2009).

Handlingen i ursprungsserien  Star Trek kretsar kring rymdskeppet Enterprise, dess besättning, 
deras liv och uppdrag. Rymdskeppet tillhör rymdflottan för en unionsstat av nationer i form av 
planeter och dess folk. Jorden är en del av denna union som kallas Federationen. Befälhavare för 
Enterprise  är  kommendör  James  Kirk.  Övriga  huvudkaraktärer  är  hans  vänner  försteofficer 
Spock och skeppsläkare  Leonard ”Bones” McCoy;  samt  maskinofficer  Montgomery ”Scotty” 
Scott, officerarna kapten Hikaru Sulu, kapten Nyota Uhura, sjuksköterska Christine Chapel och 
fänrik Pavel Chekov. Detta är alltså seriens handlings huvudsakliga protagonister, i motsats till de 
olika motståndare som de träffar på i seriens olika avsnitt; antagonister.

Värt  att  notera  är  huvudkaraktärernas  mångkulturella  ursprung.  Ordnade  efter  karaktärernas 
befälsgrad i originalserien: en nordamerikansk man från norra USA, en humanoid (människo-
liknande varelse) med halvt  utomjordiskt  ursprung,  en nordamerikansk man från södra USA,
en skotsk man, en östasiatisk man, en centralafrikansk kvinna, en nordamerikansk kvinna från 
centrala USA, samt en rysk man.

2.4 Tidigare forskning
Schön (2004) har undersökt utopibegreppet och hurvida det återspeglas i de fyra första Star Trek-
serierna. Hon har valt utkategorierna ägande, familj, religion, kön, långlevnad, frihet och ras för 
att se hur de hanteras i Star Trek. Sedan har hon återkopplat dem till olika klassiska utopier samt 
jämfört  hur  begreppen  har  förändrats  mellan  de  olika  serierna.  Hon  har  använt  referat
av avsnitten för att koppla till hennes kategorier och analysera genom textanalys. Schön hävdar
i diskussionen att  Star Trek inte är en utopisk plats men att det finns utopiska drag och att det 
ständigt är en strävan mot ett perfekt samhälle. Enligt Schön är seriens ståndpunkt att inte hamna 
i  ett  stillastånde  påstått  utopisamhälle,  utan  att  det  önskvärda  är  att  ha  ett  samhälle  som är
i ständig förändring och utvecklas till det bättre. Schön tar även upp aspekten att Roddenberry 
har sin grund i amerikanska värderingar om demokrati och rättigheter, men att det finns tydliga 
marxistiska ideal i serien. Hon påstår att det som gör att han har kunnat ta upp kontroversiella 
idéer,  både allmänt och för olika typer av politiska inriktningar,  är att serien dels utspelar sig
i framtiden och dels i rymden, vilket avdramatiserar seriens temata. Hon ser det till och med som 
anledningen till att programförslaget accepterades av TV-bolagen överhuvudtaget (Schön 2004).

Gripsrud (1995) har i boken The Dynasty Years undersökt såpoperan Dynastin, hur den togs emot 
av allmänheten och hur den producerades. Gripsrud kritiserar stora delar av medievetenskapen 
och dess överlag okritiska inställning till såpopera-genren.  Med hjälp av social teori och såväl 
psykoanalytiska  som semiotiska  metoder  riktar  Gripsrud kritik  mot  mycket  av  det  normativa
i  medievärlden  som format  stora  delar  av  utbudet.  Han uppmanar  medievetare  att  bidra  till 
forskningen på ett sätt som är mer färgat av deras kritiska omdömen (Gripsrud 1995).

I boken  Media Culture finns flera olika typer av analyser med olika inriktningar inom det som
Kellner (1995) kallar för kritisk medieteori. I analysen av  Rambo använder han sig av innehålls-
analys, semiotik och en ideologisk utgångspunkt för att se de specifika ideologiska inriktningarna, 
dess syfte, och om de fungerar som förstärkare av åsikten eller om det får motsatt effekt, med-
vetet eller omedvetet. Han ser på olika kategorier inom ideologin som innefattas av människosyn 
och maktstrukturer. Kellner kommer fram till att Rambo är ett typexempel på konservativ film un-
der perioden. Karaktären Rambo representerar den maskuline mannen, men även som beskyd-
daren av samhället och de traditionella värderingarna. Rambo är dock även en produkt av åsidosät-
tandet av arbetarklassen, där våldet och militären blir en utväg (Kellner 1995).
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Trots att det i slutändan är en hyllning till heroismen, en revanch för vietnamkriget och ett slag 
mot kommunismen, så visar analysen att det finns element som ger en mer nyanserad bild än tra-
ditionell konservatism. Kellner anser dock att det var ett medvetet val att ge dåtidens amerikanska 
Reagan-politik en fräschare profil utan att tappa grundvärderingarna. Rambo-filmerna utvecklades 
enligt Kellner till något han kallar för Rambo-effekten, där filmerna fick en extremt stor spridning 
och väckte debatt i många olika läger. Filmen fick mycket kritik för det politiska budskapet och 
framförallt våldet. Filmen tjänade dock sitt syfte då Rambo:s popularitet fick Hollywood att spinna 
vidare  på  konceptet  med innehåll  som låg  nära  den politik  och det  samhälle  som president
Reagan eftersträvade. Kellner visar med Rambo-analysen alltså ett exempel på hur kritisk medie-
teori nystar upp olika ideologiska element och sätter dem i ett större sammanhang (Kellner 1995).
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3 Syfte
I USA finns gigantiska mediekoncerner som äger och kontrollerar större delen av medieutbudet, 
från radiostationer och dagstidningar till TV- och filmbolag. Ägandekoncentrationen gör således 
att  ytterst  få  personer  kan  påverka  utbudet  av  till  exempel  TV-serier  och  dessas  innehåll 
(Gripsrud 1999).

Utbudet av USA-producerade TV-serier i Sverige är stort. Detta innebär att den världsbild, kultur 
och  värderingar  som  framställs  i  TV-serierna  inte  bara  kan  absorberas  av  den  amerikanska 
publiken, utan även av publiken i Sverige och i stort sett hela världen.

Att  använda  TV-serier  som  en  politisk  plattform  kan  vara  ytterst  effektivt,  eftersom  det
för mottagaren oftast uppfattas som ren underhållning. Det går ofta att se politiska och moraliska 
ställningstaganden i alla möjliga olika serier, allt från Family Guy till Sjunde Himlen.

Star Trek är en TV-serie som ofta tar upp moraliska och etiska frågor, och gör detta på ett sätt 
som kan anses stå i kontrast till amerikanska mediebolags uttryckta normer. Genom att lyfta fram 
eventuella  värderingar  och  dess  politiskt  ideologiska  tillhörighet,  vill  vi  undersöka  med  en 
fallstudie  om  denna  TV-serie  kan  ha  använts  av  författaren  för  att  uttrycka  och  framställa 
politiska åsikter i olika dager.

3.1 Frågeställningar

Vår undersökning kan sammanfattas med och ämnar besvara följande frågeställningar:

1. Framställs  några  uttryckta  politiska  värderingar  om  ekonomi,  människosyn  och 
samhällsstruktur i Star Trek som positiva eller negativa?

2. Vilka politiska ideologier innefattar i så fall de värderingar som uttrycks i Star Trek?

3. Kan detta härledas till att det finns en politiskt ideologisk värdegrund i Star Trek?

Utifrån dessa frågeställningar ämnar vi diskutera mediers politiska agenda via medieinnehållet.
Vi har alltså valt  Star Trek som ett exempel på hur TV-serier kan användas för överföring av 
politiskt ideologiska budskap. Undersökningen syftar till att visa om en TV-serie kan användas till 
att framställa olika politiska åsikter som positiva respektive negativa, och detta genom att ta reda 
på var Star Trek har sin mest troliga politiskt ideologiska samhörighet, samt om denna kan vara 
tillräckligt stark för att kunna påstå att det verkligen är en sådan ståndpunkt som uttrycks.

3.2 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa oss till den första TV-serien i franchisen  Star Trek, med motiveringen
att denna torde kunna ligga närmast dess skapares ursprungliga vision. Detta för att densamme 
var direkt inblandad i produktionen av hela denna serie, till skillnad från de övriga. Valet av en så 
gammal TV-serie hindrar dock inte vår undersökning från att relatera till  nutida förhållanden. 
Mediebolagens makt över utbudet är enligt McChesney något som utvecklats till att utövas än 
mer systematiskt i dagsläget (McChesney 2001).

Undersökningen  handlar  alltså  om  ideologier  i  den  politiska  bemärkelsen,  inget  bredare 
ideologibegrepp  utöver  detta.  Att  ideologisk  analys  kan  vara  politisk  är  något  som stöds  av 
Jonathan Bignell och hans tankar om Roland Barthes semiotiska ideologianalys (Bignell 2007). 
Vad  gäller  politiska  ideologier  avgränsar  vi  oss  till  de  klassiska  ideologierna;  konservatism, 
liberalism och socialism. Motiveringen till valet är att vi utefter bakgrundsfakta endast kan härleda 
Star Trek till en demokratisk samt icke-nationalistisk ideologi. Övriga klassiska politiska ideologier 
grundas på andra styrelseskick eller nationalism (Heywood 2007).
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4 Teori

4.1 Politisk ideologi
Denna  uppsats  har  som syfte  att  analysera  likheter  mellan  TV-seriens  uttryckta
värderingar  samt  utvalda  politiska  ideologier.  Men  vad  är  då  en  politisk  ideologi?
Enligt Andrew Heywood har begreppet ”ideologi” och dess betydelse genom decennierna varit 
omstritt,  växlande och använt på många olika sätt.  Inte förrän under 1900-talets senare halva
har  ordet  börjat  få  en mer  fastställd,  objektiv  och allmänt vedertagen betydelse.  Några olika 
åskådningars definitioner av begreppet innefattar bland annat:

 Ett politiskt trossystem.

 Den regerande samhällsklassens idéer.

 Världsåskådningen enligt en viss samhällsklass eller socialgrupp.

 En abstrakt och systematisk uppsättning politiska idéer.

 Politiska idéer som uttrycker olika samhällsklassers eller socialgruppers intressen.

 En handlingsorienterad uppsättning politiska idéer.

 Idéer som propagerar fram falskt medvetande hos utsatta eller förtryckta.

 En officiellt bifallen uppsättning idéer för att legitimera ett politiskt system eller en regim.

 Idéer  som  sätter  individen  i  social  kontext  och  frambringar  känsla  av  kollektiv 
samhörighet.

 En allomfattande politisk doktrin som gör anspråk på ett monopol av sanning.

(Heywood 2007)

Själva  uttrycket  ”ideologi”  myntades  1796  under  franska  revolutionen  av  Antoine  Destutt
de Tracy (1754-1836). Ordet ”idéologie” hänvisade, likt ordet bokstavligt antyder, till ”läran om 
idéer”.  Detta  på samma sätt  som exempelvis  ordet  ”biologi”,  deriverat  från grekiska,  har sitt 
etymologiska  ursprung  i  vad  som  betyder  ”läran  om  liv”.  I  skuggan  av  upplysningstidens 
rationalistiska  entusiasm  så  trodde  de  Tracy  att  det  var  möjligt  att  objektivt  forska
i  idéers  ursprung.  Han  hade  förhoppningar  om  att  ha  uppfunnit  något  att  likställas
med etablerade vetenskapsdiscipliner  som till  exempel  zoologi.  Kanske  något  så  stort  att  det 
skulle  kunna  komma  att  anses  som  den  huvudsakliga  av  alla  vetenskaper,  med  premissen
att alla forskningars frågeställningar baseras på idéer. Idag vet vi att så bevisligen inte blev fallet,
då ordets originalbetydelse inte kommit att  ha mycket gemensamt med vad vi idag definierar
som politisk ideologi (Heywood 2007).

Begreppet  vidareutvecklades  genom  marxismen,  som  Karl  Marx  (1818-1883)  och  Friedrich 
Engels (1820-1895) i ett tidigt arbetsstadie kallade för Den tyska ideologin (1846). Men det är deras 
efterföljare  som  mer  eller  mindre  fått  ordet  att  innebära  vad  det  allmänt  accepterats
till  att  betyda  idag.  I  boken  Vad  bör  göras? (1902)  benämner  Vladimir  Lenin  (1870-1924) 
proletariatets idéer som ”socialistideologi” eller ”marxistideologi”. Marx själv delade inte denna 
nya uppfattning av ordets innebörd. Efter detta så antog socialister att olika politiska ideologier 
kunde likställas  med olika  samhällsklassers  intressen.  Begreppet  kom att  spridas  och få  olika 
betydelser beroende på tolkarens egna politiska åsikter, innan det under 1950-, 60- och 70-talet 
kom att diskursivt formas till en enda innebörd (ibid.).
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Andrew  Heywood  menar  vidare  att  samtliga  politiska  ideologier  enligt  den  nu  etablerade 
definitionen måste innehålla följande tre element:

 En världsåskådning eller åsikt om det nuvarande etablerade politiska systemet.

 En modell av den önskade framtiden eller vision av vad man anser vara ett gott samhälle.

 En förklaring till hur nuvarande samhällen kan och bör förändras för att uppnå visionen.

(ibid.)

Till  vår  studie  har  vi  alltså  valt  att  avgränsa  oss  till  Konservatism,  Liberalism och Socialism
samt  den  huvudsakliga  förgreningen  av  vardera  ideologi.  Vid  grafisk  uppställning  av  de  tre 
ideologierna på en linje från det politiska vänster till höger ges följande:

Socialism Liberalism Konservatism

vänster höger

(ibid.)

Även  grunddefinitionerna  för  vad  som  är  ”höger”  respektive  ”vänster”  härstammar
från  franska  revolutionen,  då  politikernas  sittplatser  ordnades  till  höger  eller  vänster,
beroende på deras åsikter. Höger innebar då i korthet ställningstaganden som sammanfattades av: 
auktoritet, ordning, hierarki och plikt. Vänster innebar i sin tur: frihet, jämlikhet, broderskap och 
framsteg.  Dåtidens  definitioner  innefattade  inte  hela  det  spektra  av  politiska  ideologier  som 
tillkommit efter detta, men det är alltså utifrån dessa som de efterföljande politiska ideologierna 
har kunnat sättas i relation till varandra (ibid.).

Vi  kommer  följaktligen  att  jämföra  vårt  analysmaterial  med  följande  politiska  ideologier
och förgreningar:

 Liberalism och socialliberalism.

 Konservatism och liberalkonservatism.

 Socialism och socialdemokrati.

4.1.1 Konservatism
I  vardagligt  tal  är  det  inte  ovanligt  att  termen  ”konservativ”  används  som  benämning
på  försiktigt  beteende,  en  konformistisk  livsstil  eller  en  rädsla  inför  förändring.  Ordet  i  sig
har  samma  ursprung  som  konserven,  detsamma  som  engelskans  ord  för  ”att  bevara”. 
Konservatism  myntades  först  i  början  av  1800-talet  för  att  beskriva  en  politisk  ståndpunkt
av ideologisk karaktär. Under 1820-talet användes ordet framförallt för att beskriva oppositionella 
åsikter i förhållande till nyskapande idéer från upplysningen. I Storbritannien blev ”konservativ” 
synonymt med det politiska partiet som stod i opposition mot de liberala (Heywood 2007).

Som ideologi definieras konservatism framför allt av en vilja att bevara, likt dess namn antyder. 
Satt  i  relation  till  oppositionella  politiska  ideologiers  vilja  att  förändra,  så  motsätter  sig 
konservativa politiker i någon grad förändring. Det som dock verkligen karaktäriserar ideologin är 
dess stöd för traditioner, en tro på mänsklig ofullkomlighet, och en strävan efter att upprätthålla 
den gamla ”organiska samhällsstrukturen” (ibid.).
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Det finns vidare en huvudsaklig förgrening mellan vad som kan kallas ”traditionell konservatism” 
respektive  ”den nya  högern”.  Den traditionella  är  i  huvudsak  inriktad på  att  i  trygghetssyfte 
försvara gamla etablerade värderingar och strukturella samhällsgrunder. Den sistnämnda bygger 
utöver  auktoritära  konservativa  grunder  på  en  rad  värderingar  som  från  början  återfinns
inom liberalismen (ibid.).

Eftersom konservatism bygger  på  traditioner  och bevarande  attityd  så  ser  den  som ideologi
mer eller mindre annorlunda ut beroende på var den utövas (Liedman 1998).

Viktigast som person för den konservativa ideologins utveckling anses Edmund Burke (1729-
1797)  vara.  Han stod nära  liberalismens  Adam Smith  (1723-1790) men kom att  få  sitt  stora 
inflytande  bland  efterträdare  längre  åt  höger,  mest  tack  vare  boken  Reflektioner  om  franska 
revolutionen (1790). Boken hävdade att den då nyss påbörjade franska revolutionen var ett hot mot 
hela  Europas  framtid.  Burke  förutspådde  i  denna  bland  annat  något  som  påminde  mycket
om Napoleons välde, vilket i hög grad ökade bokens popularitet. Burkes  politiska övertygelse 
kunde sammanfattas i följande fyra punkter:

 Kritik mot förnuftet: Upplysningens tro på det mänskliga förnuftet är överskattad.
Människan kan inte förstå eller överblicka alla aspekter av det mänskliga livet.
Det är en farlig uppfattning att tro det mänskliga intellektet är kapabelt att omkonstruera 
samhällets strukturer.

 Traditionalism: Vanan och traditionen är viktigare än förnuftet vid byggandet
av samhället. Det traditionella har vuxit fram och överlevet under lång tid med många 
generationer, och har just i och med detta bevisat sitt värde över enskilda människors 
eller en enskild generations förnuft. Det är vår skyldighet att föra vidare våra fäders 
traditioner till våra efterlevande. Samhället består lika mycket av de som levt tidigare
och de som skall leva efter oss som de som lever nu.

 Reformism: Alla förändringar är inte dåliga men det viktiga är att de genomförs med stor 
försiktighet. Människan inser inte alltid hur samhället påverkas genom de förändringar 
som görs, därför tas i alla lägen ett stort avstånd från allt annat än samhällsförändringar
i form av försiktiga och långsamma reformer.

 Organismtanken: Samhället kan ses som en levande organism som utvecklats
genom historien. Dess kropp är ömtålig och tål inte snabba förändringar. Individerna är 
delar av samhällskroppen, men den är mer än bara summan av dess delar.

(Burke 1790, nytryck 1989)

Konservatismen har en människosyn som bygger på att alla har onda och svaga sidor som måste 
kontrolleras och hållas i schack. Människans känslor och vanor dominerar dess rationalism och 
förnuft,  och  dess  enskilda  intelligens  räcker  inte  för  att  överblicka  samhällets  alla  delar
och  aspekter.  Inte  heller  är  de  jämlika,  förutom  möjligtvis  inför  högre  religiösa  makter.
Olika  intelligens,  förmågor  och  talanger  medför  olika  roller  och  uppgifter  i  samhället.
Varje individ bör sträva efter att fullfölja sin uppgift. Kvinnor till exempel anses därför oftast ha 
en  mycket  viktig  roll  i  att  sköta  hem  och  fostra  barn.  Konservativa  menar  också
att  människan  ingår  i  ett  kollektiv  och  därför  inte  kan  anses  fristående.  Staten,  nationen,
det religiösa samfundet  och familjen är av stor vikt som kollektiv gemenskap. De ger stadga
åt  individen,  och  utifrån  dessa  tankar  om  traditioner  kom  också  idéer  om  nationell  särart.
Olika  länder  och nationer  har  olika  traditioner  och historiska  förhållanden,  och därför  finns
det  inte  endast  en  riktig  politisk  lösning  eller  utveckling.  Varje  land  måste  utgå  ifrån  sina
egna traditioner (Liedman 1998).
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På grund av skillnaderna mellan länder finns heller inget definitivt föredraget styrelseskick enligt 
konservatismen.  Dock  har  åsikten  om  människors  ojämlikhet  gett  upphov  till  ett  långlivat 
konservativt  motstånd  mot  allmän  rösträtt.  Det  är  samhällselitens  och  de  bildades  ansvar
att ta hand om de fattigare och mindre bildade. Burke brukade enligt denna ståndpunkt säga att 
han ämnade skydda sina väljares verkliga intressen från deras åsikter (ibid.).

Vad gäller ekonomi så är konservatismen i grunden anti-kapitalistisk i kontrast till liberalismen. 
Viktiga avgränsningar mellan samhällsklasser  och dessas privilegier  upprättshålls  via de gamla 
traditionerna.  Tullar  och  andra  restriktioner  är  viktiga  för  att  bibehålla  den  egna
nationella styrkan. Under 1900-talet har dock konservatism i allmänhet tagit allt större steg mot 
en  mer  liberal  syn  på  ekonomi.  Detta  med  argumentet  att  det  befrämjar  människors 
ansvarstagande och pliktkänsla (ibid.).

Det  är  i  huvudsak  dessa  ekonomiska  förändringar  som  utgör  det  liberala  i  förgreningen 
liberalkonservatism.  De  liberala  idéerna  är  hämtade  från  den  klassiska  liberalismen,
och  tror  således  på  ett  minimalt  statligt  inflytande  över  ekonomi  och  samhällsinstanser.
Detta  jämfört  med  traditionell  konservatism  som syftar  till  att  i  något  avseende  kontrollera
de båda från statlig nivå (Heywood 2007).

4.1.2 Liberalism
Ursprunget till ordet liberalism är föga förvånande detsamma som termen ”liberal”, vilken härrör 
från latinets ”liber”, vilket hänvisade till romarrikets fria män. Ordet ”liberal” i sig brukar idag 
ofta bära betydelsen av öppensinnad social attityd eller val-/frihet. Liberalism i sin tur myntades 
först i Spanien under den tidigare delen av 1800-talet. Kring mitten av samma århundrade hade 
uttrycket  spridit  sig  och  etablerats  i  Europa  som  en  benämning  på  just  en  sorts  politiska 
ställningstaganden. Det var i England under 1830- och 1860-talet som det första partiet började 
kalla sig för liberaler och den första liberala regeringen tillträdde (Heywood 2007).

Liberalismens centrala tema handlar om individen och önskan att konstruera ett samhälle i vilket 
folket  kan tillgodose sina intressen och uppnå tillfredställelse.  Liberaler  tror  först  och främst
att människor är individer, begåvade med förnuft. De menar vidare att varje individ bör ånjuta 
största möjliga frihet, en frihet på lika villkor för alla. Individerna är därigenom tillskrivna lika 
lagliga och politiska rättigheter,  men skall också belönas utefter deras talanger och arbetsvilja.
Det  liberala  samhället  har  grundprinciper  i  syfte  att  skydda  folket  från  regeringstyranni.
Den klassiska liberalismen eftersträvar en minimal statlig förvaltning vars enda funktion skall vara 
att  bibehålla  allmän ordning  och  personlig  säkerhet.  Den  nyare  förgreningen socialliberalism 
däremot har uppfattningen att staten skall ”hjälpa folket att hjälpa sig själva” (ibid.).

Enligt  Heywood  skulle  liberalismen  på  sätt  och  vis  kunna  kallas  ”den  industrialiserade 
västvärldens politiska ideologi”. Liberala idéer genomsyrar allt från det politiska och ekonomiska
till  det  kulturella  så  till  den  grad att  liberalism kan verka  oskiljaktig  från  nutida  västerländsk 
civilisation i allmänhet (Heywood 2007).

En viktig grund för liberalismen är dess ekonomiska principer.  Dessa kommer till  störst del  
från Adam Smith som var skotte och professor i moralfilosofi. Han brukar även anses vara den 
klassiska  nationalekonomins  grundare.  Smiths  ekonomiska  liberalism  tog  avstånd  från  gamla 
ramverk  och  regleringar  som  till  exempel  skråväsendet,  och  kan  sammanfattas  i  följande
tre punkter:
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 Världsmarknaden: Avskaffandet av tullar och andra handelshinder. Med en global 
marknad kan den ekonomiska utvecklingen i världen blomma fullt.

 Arbetsfördelning: om varje land, distrikt och företag producerar det som är mest
i enlighet med deras respektive talanger så kommer effektiviteten att öka. 
Världsmarknaden skall utnyttjas för att tillgodose alla produktbehov, och självförsörjande 
blir således inte nödvändigt. Effektiviteten hos såväl distrikt och länder som individer 
ökar dessutom ytterligare genom ackumulerad kunskap. Alltså att de koncentrerar sig
på vissa typer av kunskap och produktion istället för flera.

 Fri konkurrens: varje människa har förnuftet att veta bäst själv vad som är bäst
för denne. Frigjort intresseutövande maximerar produktionen, och konkurrensen tvingar
alla producenter att göra sitt bästa, sänka sina utgifter samt minimera sina priser. Detta 
ger sammanfattningsvis den största möjliga produktionen av de bästa möjliga 
produkterna
till de lägsta möjliga priserna.

(Smith 1776, nytryck 2003)

Ett  viktigt  uttryck  för  Smith  var  ”den  osynliga  handen”,  som  skulle  kunna  liknas  vid  en 
ekonomisk grundval för den klassiska liberalismen. Detta syftar på en tanke om att ekonomin
har  förmågan  att  klara  sig  bäst  utan  regleringar  från  ovan,  till  exempel  statlig  nivå.
De enskildas handlande skall enligt Smith leda till det allmännas bästa, som om en osynlig hand 
styrde  ekonomin.  Ett  uttryck  som  ofta  används  för  att  beteckna  liberalistiskt  (ekonomiskt) 
tänkande är ”laissez-faire”, vilket är franska för ”låt gå” eller ”låt vara” (ibid.).

Socialliberalism i  kontrast  till  detta  ställer  sig  mot  en  helt  fri  ekonomi  och  menar  att  vissa 
begränsningar  är  nödvändiga.  Anhängare  till  detta  tycker  att  samhället  har  ett  ansvar  för  att
se till att även de fattigare och svagare i samhället får samma förutsättningar och möjligheter
som andra. Ekonomin bör därför regleras delvis för att tillfredställa allas behov. Detta betyder 
dock inte att socialliberalismen har ett franskt uttryck som översätts till ”låt bli” (Liedman 1998).

Enligt en liberal människosyn så kan människan genom frigörelse från hinder som exempelvis 
fördomar och statliga regleringar utvecklas. Att människan utvecklas bäst som individ och genom 
maxmial frihet är ett liberalistiskt värdeladdat påstående av hög grad. Förutsättningar för detta är 
att individen är förnuftig nog att veta vad denne vill och vad som är bäst för densamme; att 
människan betraktas som rationell och kapabel till detta. Alla människor oavsett klass, kön eller 
ras anses i det här fallet ha samma förutsättningar (ibid.).

Alla  människor  kan ta  ansvar  för sig  själva,  och ett  liberalistiskt  samhälle  är  endast  summan
av dess individer. Liberalismen syftar till att förändra samhället gradvis genom reformer i riktning 
mot  sitt  ideal.  Liberaler  har  alltid  varit  motståndare  till  revolutionära  eller  alltför  snabba 
förändringar,  och  anarki  anses  lika  illa  som  totalitärt  förtryck.  Friheten  skall  från  samhället 
uppnås  genom lagstiftning.  Denna skall  ständigt  kunna revideras  för  att  försvara  individuella 
friheter som uppnås mot nya eventuella hot (Liedman 1998).

Allt eftersom liberalismen mer och mer tagit form som ideologi så har värnandet om demokratin 
som styrelseskick  blivit  starkare.  Till  en  början  rådde  tveksamheter  kring  om vissa  individer
i samhället hade kunskap eller utbildning nog för att tillåtas rösta i politiska val. Senare blev dock 
liberalisterna bland de första grupperna som hävdade att allmän rösträtt var det bästa enligt deras 
principer.  Till exempel stöddes detta av de liberala idéerna om att maximera individens lycka,
att varje individ vet bäst för sig själv, och att alla individer är lika värda samt således bör ha lika 
stor möjlighet till inflytande (ibid.).
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Existerar tryckfrihet redan när man lagstiftat, att alla som har råd och möjlighet att trycka vad 
som helst får göra det? Eller är tryckfriheten inte verklig förrän samhället ser till  att  alla har
de  resurser  och  möjligheter  som  krävs  för  detta?  Dessa  alternativ  skulle  kunna  ses  som
ett  mycket  komprimerat  demonstrativt  exempel  för  skillnaderna  mellan  klassisk  liberalism
och socialliberalism (ibid.).

Klassisk liberalism betonar att  politiskt inflytande över samhället  skall  hållas på en minimum
som  mest  tillhandahåller  individens  säkerhet.  Detta  inkluderar  instanser  som  försvar,  polis
och  rättsväsende.  Socialliberaler  däremot  menar  att  staten  i  många  fall  måste  skapa 
förutsättningarna för att alla individer skall få samma möjligheter, och detta följaktligen genom 
att  föra  en  aktiv  socialpolitik.  Med  andra  ord  kan  socialliberalt  nödvändiga  samhällsdelar
att reglera inkludera välfärd som sjukvård och utbildning (ibid.).

4.1.3 Socialism
Även  termen  ”socialist”  härstammar  från  det  antika  språket  latin,  närmare  bestämt  ordet 
”sociare” som är ett  verb med betydelsen ”att  kombinera” eller ”att  dela”. Termens tidigaste 
användande  dokumenterades  år  1827  i  Storbritannien  och  tidskriften  Co-operative  Magazine.
Från detta och fram till 1840-talet började ett antal grupper i olika länder definiera sina politiska 
åskådningar  som  ”socialism”,  och  begreppet  spreds  och  etablerades  genom  Europa,  främst
via de centralvästligt belägna länderna (Heywood 2007).

Som ideologi har socialism traditionellt definierats med sitt motstånd mot kapitalism, samt sina 
försök  att  tillgodose  ett  mer  ”mänskligt”  alternativ  till  denna.  Socialism  har  i  grunden 
uppfattningen  att  människor  är  sociala  varelser  förenade  av  sin  gemensamma  mänsklighet.
Individens  identitet  framställs  genom interaktion  samt  medverkande  i  grupper  och kollektiv.
Det kan därför sägas att socialister föredrar samarbete framför konkurrens (Liedman 1998).

Slagord är värderingar om jämlikhet, i synnerhet social sådan. Detta är enligt socialister den bästa 
grunden för att kunna garantera social stabilitet och sammanhållning av samhället. I sin tur ses 
detta som vägen till frihet då det är tänkt att tillfredställa alla materiella behov och förutsättningar 
för personlig utveckling. Socialismen är dock uppdelad i oliktänkande förgreningar vad gäller just 
åsikten  om  hur  dess  huvudsakliga  visioner  skall  uppnås  och  exakt  vad  dessa  bör  innebära.
Till  exempel  är  de  ursprungliga  och mest  vänsterställda  socialisterna,   kommunisterna,  oftast 
positivt  inställda  till  plötslig  samhällsförändring  genom  revolution.  De  söker  ett  fullständigt 
avskaffande av kapitalism och sociala skillnader via ett allmänt gemensamt ägande. Demokratiska 
socialister eller socialdemokrater, vill däremot förändra samhället gradvis genom reformer i ett 
försök att skapa ett mer mänskligt kapitalistiskt system. Istället för totalt klassutjämnande och 
gemensamt ägande blir målet att minska ojämlikheterna till viss del, samt förhindra förekomsten 
av  ren  fattigdom.  Rena  socialister  vill  etablera  sin  samhällsstruktur  genom  diktatur  tills
målen är uppfyllda. Socialdemokrater vill styra genom folkets vilja i ett demokratiskt styrelseskick. 
Socialdemokrati är inget geografiskt bundet påfund och bör icke förväxlas med partipolitik (ibid.).

En annan benämning på socialism är marxism. Karl Marx som fått ge namn åt marxismen kom 
att  sammanfatta  de  flesta  socialistiska  idéerna  och  grundtankarna.  Detta  genom sina  skrifter
i  Kommunistiska  manifestet  (1848)  tillsammans  med  Friedrich  Engels,  samt  det  egna  verket
Kapitalet (1867).  Skrifterna  var  dock  inte  alltigenom politiska,  utan  har  också  en vetenskaplig 
förankring  inom  humaniora  och  samhällsvetenskap.  Grundtanken  var  att  de  ekonomiska 
förhållandena  i  samhället  avspeglades  genom  hela  historien  och  utvecklingen  av  detsamma. 
Grundtesen var att individens identitet bestäms av den sociala klasstillhörigheten.  Detta anses 
vara  en  produkt  av  samhällsförhållanden,  och  således  inte  som till  exempel  konservatismen 
hävdar,  ett  naturligt  förekommande.  Klasstillhörigheten  i  sin  tur  avgörs  av  ekonomiskt  och 
materiellt intresse (Liedman 1998).
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Religion och rådande politik används för att rättfärdiga de styrande samhällsklassernas intressen. 
Den som styr över ett  samhälles  produktionsförhållanden styr över  samhällets  hela struktur. 
Olika  samhällens  olika  produktionsförhållanden  har  därför  haft  olika  klassförhållanden.
Enligt Marx så skall det kapitalistiska systemet upplösas på grund av:

 Kapitalismens inneboende problem: Kapitalet blir allt större och ägs samtidigt av allt 
färre. Monopol uppstår och arbetarnas villkor blir allt sämre.

 Arbetarnas organisation: Arbetarna kan med sina stora antal organisera sig för att verka 
för sina egna intressen.

(ibid.)

När  kapitalismen  faller  skall  det  enligt  Marx  genom  revolution  införas  en  diktatur  som 
upprätthåller ett klasslöst samhälle. När ett kommunistiskt samhälle har etablerats så behövs inte 
längre någon statsmakt, och alla kommer att ägna sig åt vad de vill samt tilldelas vad de behöver 
efter behov. Vidare så är socialismen internationalistisk och manar till samarbete utan gränser. 
Socialdemokratin vill  i  kontrast  till  detta  varken revolutionera,  diktera eller  fullständigt  utrota 
samhällets alla sociala skillnader, samt accepterar nationalstatens gränser även om internationellt 
samarbete  betonas  även  hos  dessa.  Socialdemokrater  vill  förändra  samhället  gradvis  genom 
reformer, inte plötsligt genom revolution. Verkandet för allmän rösträtt får arbetarna att rösta sig 
till  ett  parlamentariskt  demokratiskt  socialistiskt  styre  som arbetar  för  att  förbättra  de  lägre 
klassernas villkor utan totalitärt styre och anti-kapitalism (ibid.).

Marx  analys  har  format  den  socialistiska  människosynen  och  menar  att  människan  formas
efter sin sociala miljö. Ojämlikheter i samhället består således sålänge det är ojämlikt organiserat.
I  ett  sådant  samhälle  kan  inte  människan  i  sig  utvecklas.  Det  är  det  ojämlika  klassindelade 
samhällets fel att kvinnan har en underordnad ställning. Socialismen ser för övrigt människan 
som rationalistiskt kapabel, utvecklingsbar, och med möjlighet till utveckling. Marx själv menade 
att  det  är  de  underordnade  klasserna,  med  andra  ord  framförallt  arbetarna,  som  måste
ta initiativet till förändring. Han avvisade idéer om en ledande elit, som andra förespråkade (ibid.).

Socialism  innebär  vad  gäller  den  ekonomiska  aspekten  mer  eller  mindre  reglerade  former
av marknad. Även ekonomin skall vara jämlik och därför fordras regleringar som leder till detta. 
Naturresurser och ekonomi skall ägas och styras gemensamt av staten. Kommunister eftersträvar 
ibland  också  ett  rent  förbud  mot  privat  ägande.  I  en  stat  i  sådant  tillstånd  ägs
och  kontrolleras  med  andra  ord  i  princip  allt  från  välfärdsinstanser  och  kommunikationer
till livsmedel av staten. Demokratiska socialister tar avstånd från det mer extrema, och menar
att staten endast genom ett visst obestämt ägande samt omfördelning av pengar via skatteintäkter 
skall motverka fattigdom och orättvisor mellan medborgarna. Sammantaget kan man alltså säga 
att socialdemokrati på i princip alla områden ligger som ett steg mellan socialism och liberalism, 
men det skiljer sig ändå per definition från socialliberalism (ibid.).
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4.2 Mediemakt

”If you are cursed with a somewhat logical mind, you ask questions about those things. 
Eventually, what you learn to do is automatically censor yourself. You tell your actors, 'Whatever 
you do, don’t open-mouth kiss'. You know the things that will be censored, and, since all
of that costs film, time, and energy, you get... to a situation like I had on Star Trek , where I had 
to put in certain things because they were important to the stories I was doing.”

– Gene Roddenberry

(Alexander 1991)

Vi  möts  dagligen  av  en  enorm  anstormning  av  information  från  tidningar,  reklampelare, 
radioapparater med mera. Bakom många av dessa tusentals budskap står ett nätverk med endast
ett  fåtal  aktörer.  Detta är medieproffesorn och kritikern Robert McChesneys irritationsobjekt.
Den absolut största delen av utbudet härstammar från den demokrati i väst där pressfrihet är lika 
med hyperkommersialism till varje pris. De amerikanska mediekonglomeraten styrs av ett fåtal 
ägare med mycket makt,  vilket  enligt McChesney strider mot demokratin (McChesney 2001).
Poängen med pressfrihet försvinner då allting kan köpas, och kritiskt granskande av makten inte 
är kommersiellt gångbart och kan vara skadligt för företaget (Jansson 2001).

De faktorer McChesney pekar ut som påverkar innehållet är vinstmaximering, konkurrensen från 
andra företag, strukturen hos företaget, annonsörernas inflytande, ägarnas och chefernas intresse. 
Detta gäller alltså inom alla medieformer (McChesney). Att medierna skulle ge vad publiken vill
ha  enligt  en  ”kunden  har  alltid  rätt”-filosofi  är  enligt  det  här  resonemanget  en  lögn.
Jostein Gripsrud påstår att ”publiken kan aldrig välja något som den aldrig erbjudits, och varje 
erbjudande  är  bara  ett  av  flera  tänkbara  svar  på  en  mer  generell  efterfrågan”,  utan  det  är 
producenterna  som bestämmer  vad som skall  få  utrymme och framför  allt  vilka  åsikter  och 
budskap som skall föras fram (Gripsrud 1999, s. 358).

Detta betyder dock inte, menar Gripsrud, att vi har ett medieutbud som är helt ensidigt. Ibland 
lyckas systemet producera bra dokumentärer, god journalistik och så vidare vilket beror på den 
fragmentarisering  vi  har  i  dagens  mediesamhälle  där  allas  specialintressen  skall  tillgodoses.
Men som sagt så formar själva utbudet publikens smak i lika hög grad som tvärt om. Det som 
anses vara mest kommersiellt gångbart, det som tidigare har varit framgångsrikt och det som är 
billigast att producera, får mer utrymme än det som är kreativt och nyskapande. Det händer att 
talanger får så stor genomslagskraft att mogulerna är beredda att släppa de flesta restriktioner
(det skapar också en bild av företaget som mångfacetterat och att ha självdistans), men för de 
flesta nya kreatörer gäller det att rätta sig i ledet efter bolagsnormerna om de skall ha någon chans
att slå sig fram (Gripsrud 1999).

Både Gripsrud och McChesney menar att dagens system leder till en grav urholkning av material. 
McChesney skriver: ”Den koncentrerade kontrollen över medierna gör det möjligt för de större 
medieföretagen  att  alltmer  kommersialisera  sitt  utbud  samtidigt  som  de  behöver  känna  allt 
mindre fruktan för reaktioner från konsumenterna” (McChesney, s. 74). och Gripsrud stämmer 
in med: "Det faktum att en produkt blir en succé är inte liktydigt med att den inte skulle kunna
ha gjorts bättre". Gripsrud drar sedan det hela till sin spets med att påstå det är mycket möjligt
att direktsända avrättningar skulle locka till sig en stor sensationslysten publik. Men att inte ens
de  mest  hårdföra  kommersiella  TV-chefer  vill  sända  sådana  program beror  på  att  de  måste 
acceptera åtminstone vissa etiska begränsningar, normer och lagar (Gripsrud 1999, s. 359).
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I slutändan handlar det om att vara kritisk till det medieutbud som finns omkring oss. Att vara 
medveten om de maktförhållanden som råder på marknaden, och med detta i åtanke fortfarande 
kunna glädjas åt det medieutbud som finns (Gripsrud 1999).

4.3 Dagordningsteorin
Dagordningsteorin introducerades 1972 av Maxwell McComb och Donald Shaw. Deras artikel 
visade  att  de  samhällsfrågor  som  fick  mycket  utrymme  i  massmedier  även  ansågs  viktiga
för allmänheten. Alltså kan medier styra vilka sakfrågor som anses viktiga, samt hur de uppfattas. 
Massmedierna är  inte  allsmäktiga  för hur vi  tycker,  men de kan sätta  dagordningen för vilka 
ämnen som kan vara på vår agenda och i våra tankar (McCombs 2006).

Två begrepp som integrerats inom dagordningsteorin är priming och framing, eller etablering
av associationer och gestaltningsteorin. Etablering av associationer är när medier väljer att ta upp 
vissa sakfrågor framför andra.  Till  exempel  har ett  parti  många olika sakfrågor,  men de som 
uppmärsammas mest i  medier är de som tenderar att vara viktigast för väljarna. Eftersom en 
människa  kan  ta  upp  begränsat  med  information  använder  många  mediernas  urval  passivt 
medvetet för att så bestämma vilket parti som de ligger närmast. Detta innebär också att partierna 
i viss mån måste anpassa sig och fokusera på de sakfrågor som får mycket medieuppmärksamhet. 
Samtidigt blir det därför tacksamt att försöka kontrollera mediernas dagordning (ibid.).

Med gestaltningsteorin menas hur medie-innehållet formas med hjälp av särskilda attribut och 
betoningen  av  dem  för  att  spegla  en  händelse,  en  person,  ett  föremål  på  ett  speciellt  sätt.
Detta innebär att mottagaren kan associerar dessa attribut och vikten av dem till en företeelse 
mer än andra (ibid.).

Forskningen inom dagordningsteorin  behandlar  traditionellt  sett  nyhetsmedier  i  olika  former. 
Teorin gäller dock också för populärkulturellt-innehåll. ”Vår kulturella känsla för vad som är nytt 
och viktigt – vår kulturella dagordning – kommer i huvudsak från vad som visas på TV”, sade 
Lawrence Wenner. Genom att styra vilket innehåll som skall få mest uppmärksamhet och därmed 
störst  spridning  har  mediebolagen  stor  makt  även  här.  Detta  är  särskilt  användbart  när 
kommersiella  intressen  är  inblandade.  Med  hjälp  av  bland  annat  placering  i  TV-tablån, 
reklamsatsningar, uppmärsksamhet i nyhetsmedier och allmänt varumärkesbyggande kan intresse 
för  ett  program  ökas  dramatiskt.  Detta  medför  också  att  de  ämnen  och  värderingar  som 
programmen innehåller får större fokus och blir mer omtalat (ibid.).

4.4 Politiska budskap 
Ofta inriktar sig medieforskningen till att härleda effekterna av exponeringen av medier utan att 
själva innehållet studeras. Att det inte tas i beaktning kan leda till skeva slutsatser då till och med 
ett  neutralt  innehåll  kan  påverka  mottagaren  beroendes  på  dess  preferenser.  Att  undersöka 
egenskaperna  i  innehållet  som sänds  ut  är  därför  viktigt.  Det  finns  i  allmänhet  tre  politiska 
budskapsnivåer som används vid politiskt material:

 Verklighetsuppfattning: Synen på faktiska förhållanden som råder (till exempel synen 
på energiförsörjning).

 Ideologiska utgångspunkter: synen på hur problem och förändringar skall ske på sikt 
baserade på ideologiska och principiella ställningstaganden (till exempel åsikten att 
skövlingen av skog måste minska).

 Åtgärdsförslag: konkreta förslag och slutsatser om hur saker kan förändras på kort sikt 
(till exempel handelsstopp med teakmöbelproducenter).

(Asp 1986)
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Vidare så har Kent Asp skrivit om de steg som kan användas för att analysera mediernas budskap 
gällande opinionsbildande:

De  allmänna  teoretiska  utgångspunkterna  för  denna  analysmodell  kan  sammanfattas  i  tre  
grundantaganden: (1) att en individs politiska ställningstaganden och beteenden närmast bestäms 
av hur han eller hon uppfattar och värderar olika företeelser i den politiska världen. (2) Att den 
politiska värld individen har att uppfatta, värdera och att handla gentemot består av två centrala 
politiska objekt, aktörer och sakfrågor samt deras egenskaper och relationer och (3) att individen 
kan komma i kontakt med den politiska världen på tre skilda sätt genom egna direkta personliga 
iakttagelser och erfarenheter, indirekt genom andra personers förmedling eller indirekt genom  
någon form av teknisk förmedling. Bland de senare antas massmediernas rapportering om den 
politiska världen spela en särskilt central roll.

(Asp 1986, s. 23)

Själva modellen används i kvantitativa sammanhang, men den ger en tydlig bild av hur människor 
kan  ta  in  politisk  information  (Asp  1986).  Vår  uppsats  behandlar  innehållet  som  sändaren 
förmedlar, snarare än hur individen påverkas av budskapen.

Om någonting tas för givet utan att det läggs ner mer tankar på det, som exempelvis nyhets-
läsning,  fungerar  detta  som en  slags  ”oproblematisk  informationsinhämtning”  som Ekström
och Larsson uttrycker det. En text fungerar som en ideologi i den mån den framträder som icke-
ideologisk, som objektiv renodlad information (Ekström & Larsson 2000).

Budskap som finns i outtalat ideologiska texter kan leda till oproblematisk informationshämtning. 
Om det finns värderingar i TV-serier så kan det alltså vara ett exempel på sådana resonemang 
som publiken inte är beredda på att finna, och därför lättare kan acceptera. Därför kan också 
sådana oväntade budskap få större effekt när det gäller att aktualisera och skapa debatt kring ett 
ämne än till exempel dagspressen (McCombs 2006).
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5 Metod

5.1 Hermeneutik
Eftersom avläsning av ett medium är en process mellan mediet och mottagaren där meningen 
skapas  är  det  hermeneutiska  förhållningssättet  det  som  utgör  grunden  för  vår  metod.
Ord och tecken har ofta stor betydelsemångfald, vilket kräver tolkning och inte bara räknande
för att nystas upp. Det är till och med så att språket kan te sig på ett visst sätt till följd av latenta 
viljor och faktorer som skaparen inte är medveten om (McCombs 2006).

Därför är det intressant för oss att tolka och förstå både vad som finns på ytan och det som döljs 
i vårt material. Våra frågeställningar kan delas in i en deskriptiv del där vi beskriver innehållet,
samt en explanativ del där vi förklarar, klassificerar och jämför de beroende variablerna – det vi 
tolkar av avsnitten – utifrån de oberoende variablerna; alltså de politiska ideologierna (Asp 1986).

5.2 Innehållsanalys
Traditionellt  sätt  så  är  en  metod  för  att  analysera  ideologier  i  textmaterial  kvantitativ 
innehållsanalys (Beckman 2005). Men vid en kvantitativ undersökning skulle det ha varit svårare 
för  oss  att  fånga  upp  helheten  och  nyanserna  i  materialet.  Därför  vill  vi  göra  en  kvalitativ 
undersökning så att vi kan beskriva innehållet i både dess helhet och i nyanserna (Asp 1986).
Detta  kan  vi  göra  med  hjälp  av  närläsning  och  med  det  ideologiska  tänkandet  bakom 
ideologianalys. Vi får då en kvalitativ innehållsanalys som undersöker både den manifesta och 
latenta nivån i texten.

Vår analys  undersöker uttalanden som innehåller  politiska  värderingar  och ställningstaganden. 
Men vi kommer till  skillnad från vid kvantitativ metod alltså inte bara ”sitta och räkna ord”.
Efter insamlandet av material så kategoriserar vi avsnittens innehåll enligt tre huvudkategorier; 
ekonomi,  människosyn  och  samhällsstruktur.  Istället  för  att  följa  detta  med  en  kvantitativ 
statistisk bearbetning så ämnar vi tolka dem jämförande med innehållet i våra utvalda politiska 
ideologier,  och med hjälp  av våra metodteorier.  Efter  detta  skall  resultaten diskuteras  utefter 
ideologierna, samt själva begreppet politisk ideologi och våra övriga bakgrundsfakta och teorier 
som diskussionsgrund.

5.3 Aktantmodellen
Vladimir Propp undersökte 1928 sagoberättelser och dess återkommande struktur. Han byggde 
ett schema med 31 punkter som alla dessa historier följde i någon form. Detta system förenklades 
senare av bland annat av Algirdas J. Greimas på 60-talet. Han gjorde en modell som han kallar
för aktantmodellen, som består av sex roller och tre axlar:

Avsändare → Objekt → Mottagare kommunikationsaxeln

     ↑ projektaxeln

Hjälpare → Subjekt → Motståndare konfliktaxeln

(Gripsrud 1999, s. 247-248)

Subjektet vill något i historien och har således ett projekt. Det som subjektet strävar efter kallas 
för  objekt,  men vägen dit  är  oftast  konfliktartad.  Därför  finns det  hjälpare och motståndare
som interagerar med subjektet.  Genom att analysera historien går det med hjälp av modellen
att bestämma dess tema. Temat är det underliggande abstrakta (latenta) budskapet, medan motiv
är det konkreta och uppenbara (manifesta) vi ser vid första anblick. Beroende på vad som tolkas i 
vilken roll går det att få fram olika teman från samma historia (Gripsrud 1999).
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Aktantmodellen hjälper oss att bryta ner avsnitten till en tematisk nivå. Då går det att genom 
framställningen se vilken vinkel på historien som författaren valt att spegla och hur, samt vad 
som tonats ner (ibid.).

5.4 Material
Teoretisk mättnad uppnåddes efter analys av sex avsnitt innehållandes värdeladdade handlingar. 
De valda avsnitten är spridda relativt jämnt över seriens produktionslängd för att  få  med de 
eventuella förändringar som skulle kunna påverka det uttryckta budskapet;  till  exempel  vänd-
punkter  i  handlingen  eller  lättad  censur.  Ett  större  antal  avsnitt  hade  troligtvis  inte  tillfört
avsevärd nogrannhet, just eftersom den teoretiska mättnaden redan ansetts uppnådd. Däremot 
skulle andra avsnitt kunna ta upp andra sakfrågor. De analyserade avsnitten är:

 Amok Time

 Errand of Mercy

 Journey to Babel

 Mirror, Mirror

 Mudd's Women

 The Cloud Minders

5.5 Tillvägagångssätt
Det  första  steget  i  själva  undersökningen  är  att  se  på  materialet  flera  gånger  tills  vi  fått
en uttömmande uppfattning om innehållet. Under tiden tar vi noteringar om scener värda att se 
närmare på. Vi använder aktantmodellen för att strukturera och förklara vad avsnitten handlar 
om,  och  kan  på  så  sätt  se  den  tematiska  vinklingen.  Vi  kommer  att  gå  igenom
ett antal avsnitt tills vi når vad vi anser vara en teoretisk mättnad.

Sedan  tittar  vi  på  om de  handlingar,  beteenden  eller  uttalanden  i  nyckelscenerna  vi  valt  ut
kan tolkas som en värdering och om det framställs som positivt eller negativ. En åsikt är positiv 
eller negativ beroende på om den stämmer överens med protagonisternas värderingar i avsnitten. 
Alltså om de framställs som om de går emot eller i enighet med deras principer. Efter att ha 
samlat  de  eventuella  citaten  och  förloppen  i  ett  avsnitt  är  nästa  steg  att  koppla  dem
till ideologierna.

En  politisk  ideologi  har  en  tanke  om  ett  idealsamhälle  och  för  att  uppnå  det  finns  olika 
värderingar  inom  framför  allt  ämnena  ekonomi,  människosyn  och  samhällsstruktur.
Dessa inriktningar inom respektive ideologi utgör analysnoder som vi drar paralleller till från de 
data vi hittils samlat (Kellner 1995).

Genom att analysera utifrån ett kritiskt medieteoretiskt perspektiv så kan vi ur materialet få fram 
de  dominerande  ideologiska  tendenserna.  Kunskapen  om  den  amerikanska  medieindustrins 
förhållanden  hjälper  oss  att  dra  paralleller  mellan  texten,  politiken  och  medierna.  Metoder 
liknande  den  vi  använder  kan  återfinnas  i  forskning  på  kulturstudier  och  ideologianalys
(ibid.).
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5.5.1 Operationalisering
De uttalanden i TV-serien som vi anser ha ett politiskt innehåll, samt till dessa direkt tillhörande 
handlingar,  kommer att väljas ut och analyseras tills dess att en teoretisk mättnad av material
till vår jämförande analys har uppnåtts. Det vi skall analysera i avsnitten är i detalj följande:

 Vad som sägs: Vad är de konkreta orden och meningen? Vad är budskapet?
Vems eller vilkens åsikt är det som framförs?

 Vem som säger: Är det en protagonistisk eller antagonistisk karaktär som säger det?
Till vem sägs det? Vad är individens ställning eller position?

 Hur det sägs: Hur framställs uttalandet i relation till protagonisternas åsikter?

 Vad som görs: Utförs någon handling kopplad till uttalandet som har betydelse
för dess innebörd? Finns det några bakomliggande faktorer till händelsen?

 Var detta sker: Hurdan är scenens miljö, omgivning och sammanhang?

Detta  ger  oss  en  semiotisk  analysmetod,  då  dessa  punkter  innehåller  både  denotativ  och 
konnotativ analys, likt enligt  Barthes  analysmetoder. Denonativt i den direkta betydelsen av till 
exempel exakt vad som sägs och konnotativt i det som måste tolkas för att få den bakomliggande 
meningen i till exempel budskapet i vad som sägs (Barthes 1984). Det är alltså med hjälp av detta 
vi  kommer  att  försöka  samla  våra  analysresultat,  och  på  detta  kommer  vi  att  grunda  vår 
jämförande analys tillsammans med den politiska ideologiteorin. I delar av analysen där en eller 
flera noder kan anses överflödiga kommer de inte att inkluderas. Om ett avsnitt inte ger något 
resultat inom ett visst område (ekonomi, människosyn eller samhällsstruktur) så tas inte området 
upp i det avsnittets analys.

5.6 Forskningskvalitet
Undersökningens  validitet  skulle  kunna  ifrågasättas  att  vi  endast  valt  att  titta  på  uttalande 
meningars värderingsinnehåll, då en berättande text i form av en TV-serie ofta innehåller mycket 
mer än bara dialog. Vi anser dock att en mer djupgående analys, som skulle kunna inkludera
faktorer som till exempel kameravinklar, ljus och rekvisita, hade varit av alltför stor omfattning.
Det hade enligt oss varit ett för undersökningen onödigt åtagande att analysera avsnittens åsikts-
framställning på djupare nivå än den specificerade. De valda analysnoderna förefaller oss såväl 
tillräckliga som adekvata för vårt syfte samt besvarandet av dess tillhörande frågeställningar.

Vår teoretiska grund är vinklad på ett sätt som är starkt kritiskt mot de rådande förhållandena
för maktstrukturen och utbudet i medievärlden. Detta kan tyckas vara en icke-neutral infallsvinkel
då vi inte har någon teori som är vinklad åt motsatt håll, alltså till kommersialiseringens fördel. 
Anledningen till  detta är dock just att  de rådande förhållandena är så etablerade att  de utgör
normen för kulturindustrin. Det är just först vid kritiserandet av normen som vi får två infalls-
vinklar istället för en, då vi anser att normen kan försvaras just genom sin normativa ställning.
På så vis uppnås jämvikt och neutralitet, och därmed också reliabilitet.

5.6.1 Förförståelse
Vi, författarna, är övertygade om att det inte går att göra en undersökning av den här sorten utan 
att resultatet på ett eller annat sätt färgas. Detta av undermedvetna faktorer som hur våra egna 
värderingar formar vårt sätt att granska olika saker. För en undersökning av den här typen är det 
på så vis möjligt att till exempel de politiska och kulturella nutida och historiska förhållandena
i vårt hemland färgar analysen på ett eller annat sätt. Vi har en viss tidigare erfarenhet av att titta 
på TV-serien i fråga, och är på så vis inlästa på dess handling och karaktärer. Detta tror vi dock 
mest kan vara till fördel för analysens genomförande.
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6 Resultat
Undersökningens  resultat  presenteras  här  ordnade  efter  uppsatsens  frågeställningar.
De uttryckta värderingarna från materialet redovisas i form av citat.

6.1 Politiska värderingar i Star Trek
Olika  politiska  värderingar  inom  områdena  ekonomi,  människosyn  och  samhällsstruktur
framställs  samt  uttrycks  i  olika  sammanhang  både  positivt  respektive  negativt  i  Star  Trek.
Exempel  på  uttryck  av  politiska  värderingar  förekom  i  alla  de  analyserade  avsnitten.
Dock innehöll de inte alltid exempel inom samtliga kategorier.

6.1.1 Ekonomi
I  avsnitten  vi  analyserat  låg  fokus  i  texten  sällan  på  ekonomiska  intressen  eller  värderingar.
I vårt material användes aldrig några pengar, men enligt det följande citatet existerar fortfarande 
någon form av valuta inom protagonisternas stat, Federationen:

“The Federation has invested a great deal of money in our training.”
(Errand of Mercy)

När det gäller förhandlingar utanför Federationens gränser ses till  exempel utbyte av resurser
som ett alternativ:

“Gentlemen, I must get you to reconsider. We can be of immense help to you. In addition to military aid, we can 
send you specialists, technicians ... We can show you how to feed a thousand people where one was fed before.
We can help you build schools, educate the young in the latest technological and scientific skills. Your public
facilities are almost non-existent. We can help you remake your world. End disease, hunger, hardship ...
All we ask in return is that you let us help you, now.”
(Errand of Mercy)

En av federationens planeters ambassadörer påpekar hur en planets tillgångar bör skötas:

“Under Federation law, Coridan can be protected. And its wealth administered for the benefit of its people.”
(Journey to Babel)

Vid ett förhör får antagonisten Harry Mudd sitt straffregister uppläst, innehållandes uppgifter om 
smuggling och falskmynteri:

”Offence record: smuggling. Sentence: suspended. Transport of stolen goods, purchase of space vessel with counterfeit  
currency. Sentences, psychiatric treatment. Effectiveness disputed.”
(Mudd's Women)
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Mudd  drömmer  om  att  tjäna  stora  pengar.  Det  är  också  på  det  sättet  han  bygger  upp
förväntningar för de personer som för tillfället är hans levebröd, kvinnor:

“Oh, you beautiful galaxy. Oh, that heavenly universe. Well girls, lithium miners. Do you not understand?  
Lonely, isolated, overworked, rich lithium miners! Girls, do you still want husbands, hmm? Evie, you will not be  
satisfied with a mere ship's captain. I will get you a man who can buy you a whole planet. Maggie, you are going to  
be a countess. Ruth, I will make you a duchess. And I, I will be running this starship. Captain James Kirk,
the next orders you are taking will be given by Harcourt Fenton Mudd!”
(Mudd's Women)

Vissa  planeter  verkar  ha  avtal  med Federationen om att  råvarorna  är  tillgängliga  för  alla  vid 
behov. Såhär säger huvudkaraktären Kirk till sin kommendörslogg i ett av avsnitten:

“At Federation orders, we are proceeding at top warp speed to the planet Ardana, where the only source of
zenite exists. It is the one substance that can halt the plague.”
(The Cloud Minders)

Sammanfattningsvis  vad gäller ekonomiska värderingar så framgår det av exemplen att någon 
form av valuta existerar, men byteshandel med tjänster och andra resurser förekommer också. 
Den  existerande  valutans  värde  bekräftas  också  genom  förekomsten  av  falskmynteri.
Fullständig  frihandel  råder  inte,  med  tanke  på  den  förekommande  smugglingen.
Ekonomiska  tillgångar  och  naturresurser  förespråkas  användas  till  folkens  gagn,  och  det
framställs som mycket negativt att utnyttja andra männikskor för ekonomiska vinstsyften.

6.1.2 Människosyn
Kirk  och  Spock  skall  transporteras  ned  till  en  planet  för  förhandlingar  med  de  styrande
på  planeten  Organia,  vilken  med  sin  strategiskt  viktiga  position  hamnat  i  korselden
för  ett  interstellärt  krig.  Innan  avfärden  uppmanar  kommendören  en  av  sina  underordnade
bryggofficerer,  kapten Sulu, att ta befälet i  Kirks frånvaro. Han betonar samtidigt  att befälets 
ansvar är för skeppet, inte för de två utskickade. Sulu accepterar ordern utan tvekan:

“Mister Spock and I are going down to the planet surface. You will be in command. Your responsibility is
to the Enterprise, not to us, is that clear?”

“Perfectly, sir.”
(Errand of Mercy)

Kirk hamnar senare i ideologisk konflikt med planeten Organias ledare, angående rättfärdigande 
av våldsamma aktioner:

“Of course we blew it up, deliberately.”
“But that was violence!”
“We did it to show you that you could fight back. You do not have to be sheep, you can
be wolves!”
“Terrible, to destroy.”
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“History is full of examples of civil populations fighting back successfully against a military dictatorship. We may 
not be able to destroy the Klingons, but we can tie them up. Blow up their installations, drop their communications,  
make Organia useless to them.”
“Captain, I employ you never to do such a thing again.”
“Why? Are you afraid of retribution? Does your personal freedom mean so little to you?”
“How little you understand us, captain.”
“All I understand is that you apparently do not have the backbone to stand up and fight and protect the ones
you love. You speak of courage, gentlemen. Does courage mean so little to you?”
(Errand of Mercy)

Följande uttalande kommer i samband med att Kirk och hans besättning förhindras av högre 
utvecklade varelser från att föra väpnad konflikt med sina Klingonska fiender:

“People have a right to handle their own affairs.”
(Errand of Mercy)

I  början  av  avsnittet  “Journey  to  Babel”  står  Leonard  “Bones”  McCoy,  skeppsläkaren
på Enterprise och vän till Kirk, i kommendörens hytt och gör sig redo för mottagandet av den 
Vulcanske ambassadören:

“Dress uniforms, spit and polish ... I do not know how much longer I am going to be able to stand this.
I feel like my neck is in a sling.”
(Journey to Babel)

I en annan scen blir den halvt utomjordiske Spock konfronterad, om inte rentav uppläxad, av sin 
mänskliga mor i en konversation som slutar med att sonen får en örfil. Spock har i egenskap av 
försteofficer tilldelats tillfälligt befäl över Enterprise när kommendören vårdas för knivskador, 
samtidigt som hela skeppet befinner sig i en mycket pressad situation:

“Spock, you must turn command over to somebody else” 
“Mother, when I was commissioned, I took an oath to carry out responsibilities which were clearly
and exactly specified.”
“Any competent officer can command this ship. Only you can give your father the blood
transfusion that he needs to live.”
“Any competent officer can command this ship under normal circumstances. The circumstances are not normal.
We are carrying over one hundred valuable Federation passengers. We are being pursued by an alien ship.
We are subject to possible attack. There has been murder and attempted murder on board.
I cannot dismiss my duties.”
“Duty? Your duty is to your father!”
“I know, but this must take precedence. If I could give the transfusion without a loss of time or efficiency,
I would.”
(Journey to Babel)

23



I nästa exempel, från avsnittet ”Mirror, Mirror”, försöker Kirk övertala spegeluniversats Spock 
att han skall skona invånarna på en planet de har order om att förinta:

“The illogic of waste, Mister Spock. The waste of lives, potential, resources, time. I submit to you that your
Empire is illogical because it cannot endure. I submit that you are illogical to be a willing part of it.”
“You have one minute and twenty three seconds.”
“If change is inevitable, predictable, beneficial, does not logic demand that you be a part of it?”
“One man cannot summon the future.”
“But one man can change the present. Be the captain of this Enterprise, Mister Spock. Find a logical reason for  
sparing the Halkans and make it stick. Push till it gives. You can defend yourself better than any man
in the fleet.”
(Mirror, Mirror)

Kirk anspelar på att det är logiskt att låta andra leva, och de system som förespråkar våld och 
rivalitet bland dess invånare kommer att gå under. Att det förespråkas en pascifistisk hållning
av protagonisterna visas också tidigare i avsnittet:

“When may we resume discussion?”
“The council will meditate further, but do not be hopeful of any change. Captain, you do have the might to force the  
crystals from us, of course.”
“But we will not. Consider that. Enterprise. Transporter room, energise!”
(Mirror, Mirror)

Spock berättar med följande ord hur han uppfattade de versioner av Kirk,  Scott,  Uhura och 
Bones som kom från paralelldimensionen:

”May I point out that I had an opportunity to observe your counterparts here quite closely. They were brutal,
savage, unprincipled, uncivilised, treacherous, In every way, splendid examples of homo sapiens, the very
flower of humanity.”
(Mirror, Mirror)

I  avsnittet  ”Mudd's  Women”  visar  antagonisten  Mudd  på  en  extrem  form  av  kvinno-
objektifiering med följande ord:

“Hello ladies, is this your crew, captain?”
“Oh well no, captain, this is my cargo.”
(Mudd's Women)

Han livnär sig på att förmedla fruar till män. Kvinnorna berättar att dock att de frivilligt har följt 
med Mudd:

“It is the same story for all of us, captain. No men. Mine was a farm planet with automated machines for
company and then two brothers to cook for, mend their clothes, canal mud a foot thick on their boots every
time they walked in.”
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”Fine, Eve. Fine.”
”It is not fine! We have got men willing to be our husbands waiting for us, and you are taking us
in the opposite direction! Staring at us, like we were Saturnius harem girls or something.”
(Mudd's Women)

Eve  beskriver  en  väldigt  traditionell  och konservativ  bild  av  kvinnans  uppgifter.  Det  verkar 
möjligt att hon söker en annan typ av liv. Det som händer senare, när hon får träffa en potentiell 
man, visar dock att så inte är fallet:

“I had things where I wanted them.”
“I ate some of your food, so I paid with some chores.”
“And I do my own cooking. I have not laid a hand on you. Remember that.”
“Oh, the sound of male ego. You travel halfway across the galaxy, and it is still the same song.
There. You going to eat or talk?”
“I guess I am supposed to sit, taste, and roll my eyes. Ooh, female cooking again. I have tasted better,
by my own hand.”
“Well you are tasting some of it now. I could not scrape three layers of your leavings out of that pan.”
“You find me a well, some decent water, then talk.”
(Mudd's Women)

Inte  ens  när  mannen  insisterar  på  att  sköta  matlagningen  själv  backar  hon  från  att  utföra 
hemarbete  som om det  vore hennes  uppgift.  Mannen accepterar  förhållandet  och tar  genast 
kommandot genom att få henne att tillgodose hans krav.

Det  visar  sig  senare  att  Mudds  kvinnors  skönhet  kommer  från  en drog som förstärker  den 
sexuella attraktionskraften hos den som förtär dem. Detta uppdagande upprör gruvarbetaren:

”A man goes out and fights, almost dies. We all almost die. We should have, but we did not. And now that we  
have got the good life in our hands, you bring us women for wives that...”
”You do not want wives, you want this. This is what you want, Mister Childress. I hope you remember it and 
dream about it, because you cannot have it. It is not real! Is this the kind of wife you want, Ben?
Not someone to help you, not a wife to cook and sew and cry and need, but this ...”
(Mudd's Women)

Det framställs som normativt att kvinnors primära funktion kan vara antingen som sexobjekt 
eller tillgång till hushållet. Men Kirk har bytt ut drogerna mot placebodroger, så alltså var det bara 
kvinnornas egna uppfattning om sig själv som påverkade utseendet. Tillslut kommer de fram till 
att en kvinna kan vara både och:

“There is only one kind of woman.“
“Or man, for that matter.”
“You either believe in yourself, or you do not.”
(Mudd's Women)
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Det mänskliga  värdet  hos  alla  humanoida  varelser  är  ett  återkommande tema i  de avsnitt  vi 
analyserat. I ”The Cloud Minders” är invånarna uppdelade i en grupp som bor i en flygande stad,
”cloud dwellers”, och en grupp som bor nere på planetens yta, ”troglytes”. Några av troglyterna, 
så kallade ”disrupters”, försöker slå tillbaka mot de orättvisor som troglyterna utsätts för:

Droxine: “You talk like a Disrupter, Vanna.”
Vanna: “I speak for my people. They have as much right to the clouds as the Stratos dwellers.”
Droxine: “But Stratos is for advisors and studiers. What would Troglytes do here?”
Vanna: “Live in the sunlight and warmth, as everyone should.” 
Droxine: “The caverns are warm and your eyes are not accustomed to light, just as your  minds are not

accustomed to logic.”
Kirk: “Unaccustomed to light and warmth? That is necessary to all humanoids. Surely, you do not 

deny it to the Troglytes?”
(The Cloud Minders)

Vanna har vid följande dialog precis attackerat Kirk, och Droxine har kallat på vakten. Trots 
anfallet  mot  Kirk  blir  protoganisterna  Kirk  och  Spock  mer  förundrade  över  Droxines 
resonemang om troglyternas ställning i  deras samhälle.  I  dialogen pratar  Vanna med förakt  i 
tonen och rynkar på ansiktet till Droxines uttalanden. Hon blir bortförd medan Droxine förklarar 
varför det är otänkbar att troglyterna skulle kunna ha någon nytta av de förmåner cloud dwellers 
har.  Droxine pratar  med en naiv och överlägsen ton.  Kirk försöker  slutligen att  förklara  att 
Droxines resonemang är omoraliskt:

“The surface of the planet is almost unendurable. To restrict a segment of the population to such hardship is
unthinkable in an evolved culture.”
“The surface is marred by violence, like the Troglytes. But here in Stratos, we have completely eliminated violence.”
(The Cloud Minders)

Efter uttalandet om stadsbornas nolltolerans mot våld förflyttas vi till ett rum där Vanna torteras:

Spock: ”Violence in reality is quite different from theory, is it not, madam?” 
Droxine: “But what else can they understand, Mister Spock?”
Spock: “All the little things you and I understand and expect from life, such as equality, 

kindness, justice.” 
Plasus: “Troglytes are not like Stratos dwellers, Mister Spock. They are a conglomerate

of inferior species. The abstract concepts of an intellectual society are beyond
their comprehension.” 

Kirk: “The abstract concepts of loyalty and leadership seem clear to Vanna.” 
Plasus: “A few Troglytes are brought here as retainers. Vanna was one of them, as are the sentinels. 

They have received more training than the others.” 
Kirk: “But obviously no more consideration.” 
Plasus: “I fail to see the purpose of this continued criticism.”
(The Cloud Minders)

26



För att sammanfatta den människosyn som förespråkas i  Star Trek så framgår det av resultaten
att  hierarkiska  maktstrukturer  kvarstår  inom  Federationen,  samt  att  traditionella
könsroller  fortfarande  förekommer.  Kvinnoobjektivifiering  motargumenteras  dock  av  seriens 
protagonistiska sida. Både våldsamt revolutionära åtgärder samt individens rätt att sköta sig själv 
förespråkas  av  huvudkaraktären  Kirk,  och  hans  nära  vän  kallad  Bones  förbittrar  sig  över
uniformtraditioner  och  ceremoniell  uppklädnad  som  utövas  inom  Federationen.
Överdriven plikttrogenhet på bekostnad av medmänskliga uppoffringar för familjemedlemmar 
skildras  som mycket  negativt.  Även  stora  klyftor  mellan  olika  folkgrupper  skildras  negativt,
och alla människoliknande varelsers lika värde betonas. Dödsstraff och penalism motarbetas och
framställs som ondska, medan pacifism förespråkas och våld endast ses som en sista utväg.

6.1.3 Samhällsstruktur
Kommendör  Kirk  meddelar  sin  försteofficer  Spock  om  att  presidenten  för  en  av
Federationens medlemsplaneter tänker tillträda sin post tidigare än beräknat:

“The new president of Altair 6 wants to get himself launched a week early, so we have to be there a week earlier.”
(Amok Time)

När  tre  av  huvudprotagonisterna  senare  befinner  sig  på  planeten  Vulcan  hörs  följande
uttalande från en sorts ledare på planeten, och förklarar för Kirk att en för honom föreslagen
traditionsenlig sed inte är tvungen att följas, eftersom planetens lagar inte är bindande för honom 
då han är från Jorden:

“Kirk, T'Pring is within her rights but our laws and customs are not binding on thee.”
(Amok Time)

Nästa exempel berättar om när Spock analyserar samhället på planeten Organia, och han finner 
att  den  jämförelsevis  primitiva  kulturen,  som  befinner  sig  i  ett  stadium  liknande  Jordens
renässans-epok, verkar ha stått stilla under en väldigt lång tid utan strukturella förändringar:

“Captain, our information on these people and their culture was not correct. This is not a primitive society making  
progress toward mechanisation. They are totally stagnant. There is no evidence of any progress as far back as my  
tricorder can register.”
“It does not seem likely.”
“Never the less, it is true. For tens of thousands of years there has been absolutely no advancement. No significant  
change in their physical environment. This is a laboratory specimen of an arrested culture.”
(Errand of Mercy)

Senare i samma avsnitt förklarar en klingonsk befälhavare med de följande orden för Kirk att den 
i  avsnittet  antagonistiska ideologin är starkare,  och detta  framförallt  genom ett  mycket  starkt
kollektivbeteende som övervakar sig självt:

“Do you know why we are so strong? Because we are a unit. Each of us is part of a greater whole, always under  
surveillance, even a commander like myself.”
(Errand of Mercy)
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Citatet  nedan är  ett  utdrag  ur  kommendörens  logg  i  avsnittet  “Journey  to Babel”,  där  Kirk
beskriver stämningen mellan en rad politiska representanter från olika planeter inom Federation-
en som transporteras av rymdskeppet:

“The issues of the council are politically complex. The passengers: explosive.”
(Journey to Babel)

Då ett oidentifierat skepp upptäcks av Enterprise på Federationens område så stämmer Kirk,
via kommunikationsofficer Uhura, av med Stjärnflottan att inga skepp är legitimerade att vara
i sektorn som de befinner sig i:

“Check records for authorised ships!”
“Starfleet records no authorised vessel in this quadrant except ours.”
(Journey to Babel)

Kirk argumenterar i avsnittet ”Mirror, Mirror” för att förändring är oundvikligt med det system 
som råder  i  parallelluniversat.  Trots  att  Spock inte  verkar  ta  åt  sig  nämnvärt  fortsätter  Kirk 
påstridigt att framföra sitt resonemang:

”One man cannot summon the future.” 
“But one man can change the present. Be the captain of this Enterprise, Mister Spock. Find a logical reason for  
sparing the Halkans and make it stick. Push till it gives. You can defend yourself better than any man
in the fleet.”
(Mirror, Mirror)

När Kirk väl får respons av Spock replikerar han honom med kraft och bestämdhet i rösten, samt 
pekandes med fingret. Han börjar sedan gå mot transportören, men vänder sig om och säger:

”What about it, Spock?”
”A man must also have the power.” 
“In my cabin is a device that will make you invincible.”
“Indeed”
“What will it be? Past or future? Tyranny or freedom? It is up to you.”
“It is time.”
“In every revolution, there is one man with a vision.”
”Captain Kirk, I shall consider it.”
(Mirror, Mirror)
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Invånarna  i  staden  Stratos  i  avsnittet  ”The  Cloud  Minders”  arbetar  inte  till  skillnad  från 
troglyterna, utan ägnar sig åt filosofi och estetik, vilket också blir mål för troglyternas vrede:

“But why do they destroy art forms? That is a loss to everyone.“
“Art means nothing to the Disrupters. This is the only form they understand.”
(The Cloud Minders)

Bones kommer fram till att de mentala skillnaderna som finns mellan folken beror på en gas som 
finns  i  gruvorna.  Genom att  bära  masker  vid  utvinningen  kan  troglyterna  bibehålla  samma 
intellektuella nivå som stadsborna. Men den iden är något som Plasus inte ville omsätta:

Plasus: “I  am  sorry,  Captain.  Such  an  offer  could  only  cause  more  unrest  among  them.
I cannot allow it until our scientists have checked the findings.”

Bones: “But that could take days.”
Kirk: “Are you afraid the filter masks will work? Is that why you do not want the Troglytes

to try them?”
(The Cloud Minders)

Som  sammanfattning  på  de  samhällsstrukturrelaterade  värderingarna  kan  det  nämnas  att 
medlemsstaterna inom Federationen verkar ha någon grad av självstyre samt egna lagar som inte 
är  bindande  för  federationsinvånare  från  andra  världar.  Det  visar  sig  att  ett  mycket
gammalmodigt samhälle är det som har kommit längst i utvecklingen, och antagonister betonar 
att deras styrka ligger i kollektivbeteende och inbördes övervakning. Rymdskepp behöver tillstånd 
för att färdas genom Federationens rymdområde, klassamhällen ses som dålig struktur, och Kirk 
förespråkar revolutionära åtgärder för att utveckla ett samhälle.

6.2 Politiska ideologier i Star Trek
Det uttrycks värderingar i  Star Trek som vardera innefattas respektive kontrasteras av en eller 
flera  av  de  politiska  ideologierna  konservatism,  liberalism  och  socialism samt  dessas  huvud-
sakliga förgreningar. Genom analys av citaten får vi följande:

6.2.1 Ekonomi
I det första exemplet från avsnittet “Errand of Mercy” nämns det att Federationen investerat
mycket pengar i sina officerares träning. Detta tyder på att Federationen inte har uppnått ett av 
de kommunistiska målen, nämligen att avskaffa valuta.  När Kirk pratar med en av ledarna för 
planeten  Organia,  som  är  en  strategiskt  viktig  planet,  erbjuder  han  allt  möjligt  för  att  få
möjligheten att  sätta upp en bas mot fienden klingonerna.  Det är intressant att  Kirk nämner 
”public facilities”,  alltså offentliga inrättningar (eller möjligen toaletter) som ett förslag på vad 
Federationen kan erbjuda.  Offentliga inrättningar är särskilt  typsikt  för socialistiska samhällen 
genom det gemensamma ägandet. Han kunde ha valt att till exempel fokusera på att förbättra de 
ekonomiska förutsättningarna men gjorde det alltså inte.

Planeten  Coridan  som omnämns  i  avsnittet  “Journey  to  Babel”  är  inte  med  i  Federationen
och har därför inte skydd av dess lagar. Det finns dem inom Federationen som utnyttjar detta för 
att kunna roffa åt sig av resursena, och därför vill att de inte skall tillåtas inträde. Den vulcanske 
ambassadören tycker alltså att detta är ett negativt förhållningssätt och vill att de skall skyddas för 
att gynna planetens invånare. Vulcans ambassadör hamnar i debatt om detta där han framstår 
som lugn, sansad och logisk, medan den terellianska motdebattören är aggressiv i sitt anförande. 
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Framställningen leder till  att  den vulcanska åsikten ses  som både mer sympatisk  och positiv.
Det går av uttalandet om resursernas fördelning inte att uttyda om de skall delas ut i dess råa 
form eller i form som till exempel pengar, eller genom gemensamt ägande, vilket inte är enligt 
den marxistiska grundtanken, men det är enligt den socialistiska linjen att gynna folket som hel-
het. Skulle det framställas som positivt i en konservativ eller liberal mening så hade det varit vikti-
gare att låta resurserna gå till eliten respektive den som skulle kunna omsätta det bäst.

Antagonisten Harry Mudd är dömd för smuggling och har alltså fört över illegala varor över 
någon form av gräns. Detta betyder också att det måste finnas någon form av kontroll och regler
för gränserna. Tull och kontroll över gränser är något som är mycket viktigt för den konservativa 
ideologin,  medan  det  strider  mot  de  liberala  idéerna  om  öppna  gränser  och  fri  handel.
Dessutom har falsk valuta använts, vilket tyder på att någon form av pengar fortfarande används. 
Alltigenom  avsnittet  framställs  antagonisten  Mudd  som  en  avskyvärd  människa.  Han  ljuger, 
bedrar,  handlar  själviskt  och  ser  ner  på  kvinnor  som han också  drogar.  I  ovanstående  citat
förklarar han teatraliskt för kvinnorna vad som väntar dem om de följer, lyder och lyssnar på 
hans råd. I själva verket vill han främst få sina straff strukna till varje pris. Hans karaktär leder oss 
till temat vi fick fram med hjälp av aktantmodellen, nämligen:

Att vara självisk och fixerad vid rikedom och status till varje pris är destruktivt och icke önskvärt. 
Mudd kommer i slutet inte undan, utan får stå tillsvars för sina brott.  Han är en överdriven
karaktär,  men ändock ett  tydligt  exempel  på en man med negativa  värderingar  enligt  seriens
framställning. Att någon med så stor ekonomisk drivkraft och entreupeneursanda framställs i så 
dålig dager känns som en tydlig socialistisk pik mot den kapitalistiska andan i de andra jämförda 
ideologierna.

Ingenstans i avsnittet “The Cloud Minders nämns någon form av betalning eller utbyte för varan. 
Detta kan bero på att det unika ämnet för planeten är det enda som kan rädda ekosystemet hos 
andra planeter som drabbats av en viss sjukdom. Därför skulle det kunna vara förödande om
Ardana hade möjligheten att till exempel bara erbjuda råvaran till de planeter som betalade högst. 
Federationen skulle därför kunna ha ett avtal som förhindrar försäljningen av zenite, möjligen i 
utbyte av federationsmedlemskap och dess beskydd. En sådan reglering skulle strida mot den 
klassiska liberalismens grundvärderingar angående fri handel. Att omfördela varor mellan de som 
har och de som behöver kan också ses som socialdemokratiskt och socialliberalistiskt då det är 
upp till Federationen via deras förlängda arm i rymdskeppet Enterprise att se till detta sker.

6.2.2 Människosyn
Utifrån  ordergivelsen  om  tillfällig  befälsöverföring  i  avsnittet  “Errand  of  Mercy”  kan  vi  se
tendenser som skulle kunna peka på kollektivets betydelse, likt enligt socialismen. Att Sulu får
direkta order om att ansvara för skeppet kan härledas till att besättningen som helhet i alla lägen 
är  viktigare  än enskilda officerare.  Det  kan å andra sidan också tolkas som att  Kirk betonar
individens  ansvar  och  förmåga  att  ta  hand  om  sig  själv.  Ur  konservativ  synvinkel  skulle
kommendören kunna ses  som den viktigaste  eftersom de är  hans ansvar  att  ta  hand om de
underordnade.

Organianerna i  “Errand of Mercy” påpekar gång på gång sin avsky för våld och förstörelse, 
medan  Kirk  manar  till  revolution  mot  militärdiktaturen  som  har  invaderat  deras  planet.
Organianerna säger vidare åt Kirk att inte upprepa något liknande den sprängning han just utfört. 
Kirk är som vanligt protagonist och vill försvara planetens fredliga och neutrala befolkning, mot 
det  antagonistiska  Klingonska  imperiet  som befinner  sig  i  ett  spänt  läge  med  Federationen.
Det socialistiska i  att mana till  revolution är uppenbart,  men Kirk tar samtidigt  stort avstånd
från diktatur. Han uttalar sig också starkt om vikten av personlig frihet, vilket är vad han vill att 
de  skall  uppnå  genom  det  revolutionära  beteendet.  Kommunister  förespråkar  revolution,
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men också en diktatur i syfte att etablera och upprätthålla samhällsstrukturen under strävan mot
visionens mål. Socialism poängterar också i viss mån att personlig frihet skall uppnås, men detta 
är  något  som allra  starkast  tas  upp av liberalismen.  Denna tillsammans med konservatismen
och  den  demokratiska  grenen  av  socialism  tar  dock  avstånd  från  revolutionära  handlingar. 
Oavsett moralvärdet i att inte bruka våld så hävdar Kirk att det framförallt inte är rättfärdigt att 
frihetsberöva andra från att utföra sina planerade handlingar, som när Organianerna hindrar en 
väpnad konflikt  mellan Enterprise och Klingonerna.  Detta  är  ett  slag för individen som kan
kopplas till något annat än liberalistiska värderingar om något.

Bones uttrycker i  avsnittet  “Journey to Babel” kritik mot de paraduniformer som officerarna
tvingas  iklädas  under  formella  tillställningar.  Detta  kan  tolkas  som  kritik  mot  kvarvarande
konservativa traditioner och vad han anser överdrivet uppstyrt beteende inför en elit.

Spock framställs i samma avsnitt som kallhjärtad och alltför plikttrogen då han, inför sin gråtande 
och vädjande mor, argumenterar bort möjligheten att kunna ge blod till sin far som drabbats av 
en hjärtsjukdom. Ställningstagandet försvaras med saker som tidsbrist och hans höga kompetens 
som verksam officer. Sensmoralen i det hela blir tydligt att familjen går före både kollektivet och 
den egna verksamheten. Detta ger scenens budskap tydligast matchning inom konservatism.

Det går att tolka som en liberalistisk hållning, att Kirk inte under några omständigheter tänker 
tvinga sig  till  Halkanernas  kristaller  i  avsnittet  ”Mirror,  Mirror”,  eftersom det  är  viktigt  med 
integritet för individen och för dess utveckling. Det skulle kunna tala emot liberalismen för att de 
vill ha fri handel, men integritets- och frihetsperspektivet är så viktigt att det inte är legitimerat
att gynna handel med våld (och framför allt inte mord).

Star Trek utspelar sig cirka 250 år framåt i tiden och Jorden är enad. Politiken är reformerad, 
fattigdom är borta från Jorden och sjukdomar är ett minne blott. I avsnittet ”Mirror, Mirror” har 
många av  de  sämsta  mänskliga  egenskaperna framträtt  via  parallelldimensionen och i  Spocks 
avslutande  citat  går  de  att  se  att  det  är  dessa  dåliga  drag  som  måste  bekämpas  för  att 
mänskligheten skall  kunna utvecklas vidare idag.  Temat vi fick fram via aktantmodellen visar 
också  att  det  är  genom logik  och intelligens  vi  kan överkomma de dåliga  mänskliga  dragen 
själviskhet och äregirighet.  Drastiska och omvälvande förändringar har alltså skett under dessa 
250 år för att lösa de problem som vi har idag. Detta talar emot den konservativa ideologin som 
starkt motsätter sig förändring och framför allt har en människosyn som vill bibehålla skillnader i 
samhället. Liberalismen grundar sig i en positiv syn på konkurrens, vilket skulle kunna jämföras 
med rivalitet. Dock handlar ju detta om rivalitet på två olika områden, men fortfarande en likar-
tad strävan mot framgång. Eftersom socialismen strävar efter kollektiv framgång, mer än den per-
sonliga så är det en stark kontrast till  det beteenden som uppvisas i parallelluniversat  där det
egocentriska tänkandet är paradigmatiskt.

Det kan ses som liberala värderingar att ha möjligheten till personlig utveckling, vilket förespråkas 
av  Kirk  i  avsnittet  ”Mudd's  Women”,  fast  det  hela  är  fortfarande  inom  de  traditionella 
konservativa ramarna. Temat i avsnittet kan därför bli att självbild och självförtroende är viktigt 
för hur personer uppfattas av andra. Men i vilket fall som helst skall en fru enligt detta vara en 
hjälpreda åt mannen. Det genomsyras alltså av konservativa värderingar både för manliga och 
kvinnliga positioner. Däremot så framställs Mudds uttnytjande av kvinnorna och sin omgivning 
som mycket negativt. Hans brott och beteende har till och med av Federationen tolkats bero på 
psykiska skäl, vilket framgår av det tidigare citerade brottsregistret.

Spock nämner i avsnittet ”The Cloud Minders” det som han anser är rättigheter i livet, nämligen 
jämlikhet,  godhet  och  rättvisa,  vilket  liknar  de  liberalistiskt  grundläggande  slagorden  under 
franska revolutionen, frihet, jämlikhet, broderskap. Dessa är kriterier som inte stämmer överens 
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med den konservatistiska ideologin, eftersom människan enligt den inte kan överblicka samhället 
och att  alla  inte  är  jämlika.  Som också framgått  i  ovanstående citat  framställs  staden Stratos 
invånare som arroganta,  fördomsfulla och överklass.  Den människosyn de har framställs som 
ytterst  negativ  och  icke-önskvärd.  Denna  reglering  om  vem  som  har  rätt  till  vad  samt 
klassindelningen bland befolkningen tyder på pro-socialistisk kritik mot ett konservativt samhälle.

När det gäller det övergripande temat för samma avsnitt går det att få fram att det bland annat 
handlar om att Kirk är extremt envis när det gäller att få sin vilja uppfylld. Men det är ännu 
viktigare att de mänskliga rättigheter som han förespråkar, eller i detta fallet humanoida sådana, 
inte kränks. Detta tyder på en social medvetenhet där jämlikhet är viktigt till skillnad från ett 
budskap där det är var man för sig själv.

6.2.3 Samhällsstruktur
Från citatet i avsnittet “Amok Time”, om presidenten från Altair 6, drar vi slutsatsen att de olika 
medlemsvärldarna  har  egna  ledare,  och  alltså  inte  är  helt  centralstyrda  av  Federationsstaten.
Helt  diktatoriska och centraliserade styrelseskick vad gäller Federationen är därmed uteslutna. 
Det sägs vidare i avsnittet att Kirk inte är tvungen att följa traditionella lagar på Federationsplan-
eten Vulcan. Från detta kan vi bryta ut att Federationen låter sina medlemsvärldar ha egna lagar 
och traditioner ifred från statlig inblandning. Frågan är dock om detta är konservativt eller inte. 
På  sätt  och vis  är  det  inte  det  eftersom Federationen  inte  påtvingar  egna  enade traditioner,
seder och strukturer på medlemsvärldarna.  Å andra sidan är det ju just konservativt att  olika
nationer bör följa  sina olika traditioner och vara självständigt  anpassade efter  sina  respektive
historiska bakgrunder med mera.

Organianerna i avsnittet “Errand of Mercy” verkar vara mycket konservativa. Detta inte minst
i sitt styrelseskick, vilket i princip utgörs av en liten grupp äldre män. Trots detta visar det sig i 
slutändan  att  folket  är  mycket  mer  avancerade  än  samtliga  andra  humanoida  varelser  som
Federationen känner till. Med andra ord är det ett konservativt samhälles invånare som kommit 
längst. Klingonernas uttalande om styrkan i kollektiv och övervakning har däremot uppenbara 
kopplingar till  kommunism, och framställs alltså som en grundpelare i  Federationens fienders
imperium. Övervakandet för tankarna till det forna socialistiska DDR:s övervakningssystem.

Kirk nämner i “Journey to Babel” att den politiska situationen mellan företrädarna i Federation-
ens råd är komplex och explosiv. Från detta kan vi dra uppgifter om att Federationen består av 
mer eller mindre politiskt fristående nationer i form av planeter. Tillsammans utgör representater 
från planeterna “the council”, rådet. Det framgår att detta har en avgörande bestämmanderätt för 
Federationens politik, likt någon sorts parlament. Vidare så är de dessutom tydligen inte alltid 
överens om den gemensamma politiken. Sammanfattningsvis råder alltså inte någon total politisk 
ideologisk  samstämning,  och inte  heller  styrs  Federationen  genom diktatur  eller  något  annat
fundamentalistiskt  totalitärt.  Det går dock inte att utesluta att dessa rådsmedlemmar kan vara 
någon slags elitskara som tillsats på konservativa grunder.

Ett rymdskepp visar sig senare i samma avsnitt inte vara auktoriserat att färdas i området. Vi kan 
ur detta dra anti-liberala kopplingar då tydligen inte individer är fria att färdas genom sin närrymd 
som de vill, åtminstone inte utan tillstånd.

Innan Kirk åker tillbaka till sin dimension i avsnittet ”Mirror, Mirror” drar han sin argumentation 
till sin spets och målar upp så att säga en svartvit bild av framtiden. Efter att han ser att Spock, en 
av få av parrallelldimensionens huvudkaraktärers motsvarigheter som står för sitt ord, faktiskt 
skall fundera på hans förslag ler han. Ett av de teman vi fick fram av detta avsnitt blir tydligt
i detta sista citat att i en värld där systemet är korrupt och infekterat (enligt Kirks värderingar) 
finns det bara ett sätt att rädda det som går, och det är genom en totalt omvälvande revolution. 
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Revolutionsbegreppet är starkt förknippat med den marxistiska ideologin då de ser det som den 
bästa  och  snabbaste  vägen  till  förändring.  En  socialdemokratisk  ställning  hade  varit  med 
långsammare  reformer.  En  konservativ  ställning  hade  helt  enkelt  varit  att  inte  förändra
någonting  alls.  Mänskligheten  har  i  parallelluniversat  lyckats  utvecklas  till  att  kunna  åka  ut  i 
rymden med det system som råder, till skillnad från Kirks där det var stora förändringar som 
ledde till utveckling, och traditioner är som bekant enligt konservatismen inte till för att brytas.

Kirk är i avsnittet ”The Cloud Minders” inne på att Plasus vill bibehålla de klasskilnader som 
finns och är rädd för vad en eventuell förändring i samhällsstrukturen skulle innebära. Det kan 
också vara att han helt enkelt inte tror att de skulle kunna ha samma intelligens som en Stratos 
dweller. Hur som helst är det en kritik mot den konservativa ideologin att det är naturligt med 
skillnader mellan människor och att de är rädda för förändring.

6.3 Den politiska värdegrunden i Star Trek
Vissa av de i  Star Trek uttryckta värderingarna framställs som negativa, och vissa av dem som 
positiva. De som framställs positivt samt återfinns i någon eller några av de politiska ideologierna 
tyder  på  kongruens  med  dessa  ideologier.  På  samma  sätt  indikerar  de  negativt  framställda 
värderingarna vilka ideologier som de står i kontrast till, och vice versa.

Alla uttryckta värderingar som förekommer pekar dock inte i samma ideologiska riktning, och 
vissa  av  dem  går  att  återfinna  i  fler  än  enstaka  politiska  ideologier.  Det  samlade  intrycket
av värderingsuttrycken som hittats ger ändock en tendens som pekar i demokratisk socialistisk 
riktning. Uttrycken visade sig också i flera av citaten stå i kontrast till värderingar återfunna inom 
ideologier som opponerar sig socialdemokrati. Vissa av de uttryckta värderingarna tydde även på 
samhörighet med ideologier både till höger och vänster om socialdemokratin på den politiska 
skalan. Sammantaget skulle dessa dock kunna sägas ta ut varandra, och på så vis ge balans åt de
socialdemokratiska tendenserna.

Det  skulle  alltså  kunna  härledas  en  socialdemokratisk  ideologisk  grund  ur  avsnittens
analysresultat,  även  om  det  inte  går  att  påvisa  någon  helt  ren  och  klar  samhörighet.
Sammanfattningvis  så  skulle  det  kunna  påstås  att  de  sammanlagda  politiska  värderingarna
i Star Trek baserade på dessa resultat ger en demokratisk socialistisk ideologi. Det kan dock inte 
beläggas att detta varit ett medvetet mål med produktionen.
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7 Diskussion
Vår  första  uppgift  var  att  se  efter  om  det  fanns  några  politiska  värderingar  i  materialet
över huvud taget, och efter en granskning av avsnitten går det lätt att dra slutsatsen att så är fallet. 
Värderingar som går att koppla till alla våra jämförda politiska inriktningar finns representerade
i både positiva och negativa bemärkelser. Budskap av alla de tre nivåer som nämns av Kent Asp 
gick att finna (Asp 1986). Vad vi måste komma fram till är vilken politisk ideologi som analysen i 
sin helhet pekar på att värderingarna i Star Trek verkar återspegla. Det vill säga, om det ens går att 
se tillräckliga generella drag för att dra en sådan slutsats.

I vissa fall har vårt material gett oss endast enstaka uttalanden med politisk karaktär, medan det
i andra fall har gett ett helt sensmoraliskt tema som genomsyrar avsnittets handling i sin helhet.
Ett  återkommande element som på så vis  har visat  sig  vara  en stark del  av protagonisternas 
åsikter, i synnerhet kommendör Kirks, är uppmaningen om revolution till undertryckta grupper
i samhällen eller enstaka kritiska individer i korrupta samfund. En sådan sak kan rent politisk-
ideologiskt  utifrån  våra  teorier  inte  kopplas  till  något  annat  än socialism.  Kirk  har  även  vid 
tillfällen framhävt denna värdering fastän det inte varit i enighet med Federationens principer om 
inblandning. Detta kan också kopplas till andra fall av olydnad mot auktoriteter. Det framhävs
på så vis att följandet av egna principer ofta kan gå före lojaliteten till övermakten och dess regler.

De ekonomiska frågorna har uppenbarligen inte fått mycket utrymme i  Star Trek, och var inte 
huvudämne i  något  avsnitt  förutom möjligen  Mudd’s  Women där  det  utgjorde  en  viss  del  av 
grundtemat  tillsammans  med  värderingar  om människosyn.  Utifrån  detta  kan  man  ställa  sig 
frågan  om ekonomi  helt  enkelt  inte  ansetts  vara  ett  viktigt  ämne att  behandla,  eller  om det 
medvetet har undvikits. Ett undvikande skulle kunna knytas an väl med Roddenberrys uttalande 
om att det ibland inte varit någon idé att försöka skriva berättelser på teman som bolaget inte 
ville uttala sig om. McChesneys teorier instämmer på detta (McChesney 2001).

Att kritisera kommersialism och det kapitalistiska systemet vore i den amerikanska kulturindustrin 
ungefär  som  att  skjuta  sig  själv  i  foten.  Den  enda  karaktär  som  framställs  som  verkligt 
ekonomiskt driven är Mudd, men han framställs i princip som en löjeväckande karikatyr. Den 
antagonistiska personligheten och de omoraliska karaktärsdragen är mer framstående än det rent 
kapitalistiska, vilket fråntar budskapet någon riktig slagkraft som politisk-ideologisk kritik. Det är 
då snarare de mindre konkreta mänskliga värderingarna som får utrymme, än det rent politiska.

McChesney tar upp faktorer i mediers maktstrukturer som påverkar medieinnehållet. En fråga vi 
kan ställa oss är om det är sådana faktorer som framförallt påverkat åsiktsframställningen i serien, 
eller om den kanske samtidigt ville framföra mindre skarpa budskap just för att underlätta en 
oproblematisk informationshämtning likt enligt Ekström & Larsson (Ekström & Larsson 2000). 
Samtidigt kan det finnas stöd i teorierna om politiskt budskap som talar för att innehållet tas upp 
lättare när serien skildrar situationer som tittare lätt kan sätta sig in i. Något som kan få budskapet 
att verkligen ge medhåll från publiken, är inte minst det att antagonisterna inte sällan framställs 
som omoraliska och rent ut sagt elaka och lågintelligenta.

Kanske är det så att det medvetet har valts att inte ta upp alltför skarpa ämnen och frågor, likt det 
enligt dagordningsteorins etablering av associationer ger ett mer lättillgängligt värderingsinnehåll. 
Vad gäller själva paketeringen av budskapet kan huvudkaraktärerna ha getts särskilda attribut och 
egenskaper för att kunna få fram värderingar på ett mångfacetterat sätt som gör det enklare att ta 
till sig och förstå. Till exempel Kirks handlingskraftighet och nästan oförmåga att hålla sig passiv 
då han påträffar något som inte är i enighet med hans värderingar, vilket bärs upp av Spocks 
logiska  förnuft.  Samtidigt  är  dessa  relativt  framstående  karaktärer  med  starka  personligheter, 
vilket gör att deras handlingar inte går obemärkt förbi.
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Vad är då Kirks och de övriga huvudkaraktärernas övergripande värderingselement? Vi har som 
sagt det tidigare nämnda manandet till revolution. Utöver detta har en återkommande poäng varit 
proklamerandet  att  individen har  kapacitet  att  bli  vad han  eller  hon önskar.  Den personliga 
framgången kommer inifrån personen själv.  Varken han eller  Federationen förespråkar  att  ta 
någonting genom våld eller tortyr, dock uppvisar han samtidigt starka tendenser att styrka sin 
åsikt genom just våldsamma revolutionära handlingar. Målet verkar med andra ord vara det som 
berättigar medlen att uppnå detsamma. Kirk uttrycker gärna drag av pacifism, men går något 
emot  hans  moraliska  värderingar  så  blir  det  krig.  Personlig  frihet  betonas  också,  såväl  som 
kvinnans frigörelse. I avsnittet om Mudd och hans kvinnor kan det dock tyckas att budskapet om 
detta krockade med konservativa traditionsramar. Kvinnan skall ges rätt att välja sin linje själv,
och  även  få  bedriva  en  egen  inkomstgivande  verksamhet,  dock  verkar  valfriheten  och 
yrkesutbudet fortfarande begränsas av de traditionsenliga kvinnorollerna. Detta skulle kunna tyda 
på  att  ett  mer  radikalt  ursprungligt  historieberättande  krockade  med  mediemaktstrukturens 
normativa värderingar.

Till  den samhällsstrukturella  avdelningen av analysen fann vi gång på gång ställningstaganden 
som nästan uteslutande tog avstånd från grundläggande konservativa idéer. Inte minst i avsnittet 
The Cloud Minders som på sätt och vis skildrade en enda stor klasskamp, enkelt uppdelad i endast 
två sådana. Arbetare som rebelliskt kämpar mot en förtryckande överklass vilken proklamerar att 
deras arbetare rent naturligt inte hör hemma på samma platser och positioner som dem. Om vi 
väger samman detta tema med ett av de få ekonomiska uttalandena, det i Journey to Babel om att 
ett folk skall dela på sin planets naturresurser, så landar vi utan större tvekan åt vänster på den 
politiska linjeuppställningen. Utöver detta har vi noterat anti-diktatoriska uttalanden, vikten av 
personlig frihet, samt kritik mot auktorieter. Om vi antar att detta således är de generella dragen 
då de har utgjort något av det starkast uttryckta i vårt material, så är det lätt att dra slutsatsen att 
James Kirk kan finna sin politiskt  ideologiska  tillhörighet  i  socialdemokratin.  Det  finns dock 
samtidigt  inget direkt uttryckt som strider mot liberalism, och flertalet konservativa element i 
serien framställs också som fullt acceptabla, normativa, och fördelaktiga.

Sannolikheten  för  att  Star  Trek hamnar  på  vänsterkanten  ökar  ändock  ytterligare  om  man 
betänker  att  mycket  av  de  motstridande  värderingarna  kanske  just  finns  där  för  att  göra 
budskapen både mer neutrala och lätt accepterade för alla. Bolaget kan i sin tur ha valt att sända 
ett aningen normkritiskt material för att locka även publik som tilltalas av detta, men utan att 
tappa tittare från det motsatta lägret.

Även intervjuuttalandena från Gene Roddenberry stödjer ett antagande om att han gärna gör up-
pror mot normen, trots sitt  vid första anblick konservativt klingande ursprung och bakgrund 
inom både polis och militär. Åtminstone så gott det går och enligt marknadens regler för att inte 
fälla sig själv så att budskapet inte kan framföras alls. Genom en försiktig approach har på så vis 
Roddenberry kunnat framföra alltmer av sitt budskap utan samma restriktioner. Ju försiktigare 
budskapsframställning, desto fler intresserade bolag, och desto fler kan ta till sig budskapet både 
tack vare fler produktioner och lättgreppade budskap. Allteftersom serien får fler tittare så inser 
också bolagen att konceptet går hem hos folket, och därmed kan skaparen få ökade kreativa
friheter. Det hela kan fortsätta i en slags spiraleffekt. Roddenberry uttryckte i intervjun att me-
dieindustrin framtvingar en strategi hos författare att vara mer eller mindre oärliga i vad de säger 
med sina verk, för annars får de inte säga någonting alls.

Med stöd av Gripsruds teorier kan vi se att den nämnda spiraleffekten är en del av mediernas 
kommersialisering. Går ett koncept hem hos publiken tar det över allt mer av utbudet, men det är 
allt annat än samma sak som att publiken bestämmer utbudet. Gripsrud menar att tittaren aldrig 
kan uttrycka vad denne tycker om något som aldrig erbjudits (Gripsrud 1999).
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Medieutbudets mångfald skulle enligt detta kunna tänkas bero i stor utsträckning på författares 
strategiska förmåga att nästla sig in i branschen, för en progressivt ökande skapandefrihet och 
uttrycksmöjlighet fri från alltför hård granskning.                                                                          
  
Finns  det  då  tillräckligt  med  stöd  i  vår  undersökning  för  att  hävda  att  Star  Trek är 
socialdemokratiskt? Vår tolkning är att den bäst kvalificerade gissningen för vad värderingarna 
liknar  är  just  socialdemokrati,  eller  icke-diktatorisk  men  revolutionär  socialism.  Men  seriens 
budskapsframställning samt kanske även mediestyrningen av utbudet och innehållet omöjliggör 
en tydligt grundad slutsats. Alla åsikter som behövs för att bygga en politisk ideologi finns där, 
men det  finns också så  mycket  otydligheter  och motstridigheter  att  det  hela  blir  alldeles  för 
diffust för att ens kunna liknas vid propaganda. Möjligen har det även gjorts ett medvetet val
av  författaren  att  inte  moralpredika  alltför  mycket  eftersom detta  skulle  kunna  sänka seriens 
underhållningsvärde.  Det  handlar  trots  allt  om underhållning,  och  Star  Trek har  med största 
säkerhet ett bredare syfte än att bara dela ut väl narrativt invävda och dolda politiskt laddade 
moralkakor, likt någon slags kamoflerad valstuga. För även om serien i fråga säkerligen vid en 
ännu djupare analys nästintill skulle kunna bevisas tillhöra samma ideologi som vi föreslagit, så är 
det  nog  knappast  meningen  att  Enterprise  skall  framstå  som  rymdens  kringfarande 
försäkringskassa. Men det faktum att budskapen är just så diffusa och icke-framtonade som de är, 
gör också att de skulle kunna tas upp desto lättare subtilt. 

Överlag så anser vi oss nöjda med hur vi utfört vår undersökning och vad den lett fram till, men 
vi skulle aldrig hävda att den inte skulle kunna göras bättre. Framförallt så skulle möjligen en 
analys som jämför med politik i  praktiken istället  för själva ideologiernas grunder,  ge ett mer 
precist och annorlunda resultat. Möjligen så skulle en sådan jämförelse även underlätta hela själva 
den jämförande  processen i  och med en mer lättbegriplig  och praktiskt  applicerbar  teoretisk 
grund. Kanske borde vi också ha varit mer införstådda i förhållandena för just amerikansk politik 
då vi valde att studera en amerikansk serie. Seriens skapare har ju naturligtvis en bakgrund som
på  ett  eller  annat  sätt  är  färgad  av  amerikansk  politik,  liksom  vi  är  färgade  av  svenska 
motsvarande förhållanden när vi gör vår analys.

7.1 Slutsatser

Det  finns  många  politiskt  relaterade  värderingar  som  framställs  i  Star  Trek.  Samtliga  av  de 
ideologier  som  vi  jämförde  materialet  med  vid  analysen  uppvisade  viss  samhörighet  med
de värderingar som framställts. Det kan dock med fördel tolkas att den mest överensstämmande 
samlingen  värderingar  finns  i  en  demokratiskt  socialistisk  ideologi.  Stödet  för  detta  anses 
emellertid inte tillräckligt  starkt för att kunna anta ett konkret samband mellan  Star Trek och 
socialdemokrati. Teorier om mediemakt gav förslag på anledningar till varför värderingarna inte 
uttrycktes tillräckligt starkt för att kunna anses samhöriga med någon enstaka politisk ideologi.

7.2 Vidare forskning

För att  forska vidare inom ämnet  så skulle  det  exempelvis  kunna studeras hur värderingarna
uttrycks i Star Trek jämfört med TV-program som istället har en utsagd politisk värdegrund, eller 
öppet propagerar för någonting. Det kunde också vara aktuellt att titta på skillnader i värderingars 
uttryck  mellan  serier  från  olika  produktionsbolag.  För  att  uppnå  bättre  insyn  i  själva
skapandeprocessen så kan det vara intressant att undersöka hur TV-produktion med uttryckta 
värderingar går tillväga på olika bolag, vilka begränsningar som råder, samt hur producenterna 
själva upplever situationen.
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