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The state of cultural journalism has been a subject of discussion within journalism 
research for a long period of time. The core of the discussion is that cultural journalism 
differs from journalism in many ways, which creates friction. Some researchers 
illustrate this friction as a battle between two separate paradigms – the journalistic 
paradigm and the aestethic paradigm – and their values. The aesthetic paradigm strives 
for values such as subjectivity, pedagogicality and expertise, while the journalistic 
paradigm focuses on effectivity, objectivity and ethics. The research concerning this has 
mostly been aimed at literature and music, but not film to the same extent.  
 

This study aimed to fill that gap by investigating the changes within swedish film 
criticism during the time between the late ‘90s and today. The platforms that we 
analysed are Moviezine, Barometern and Aftonbladet and the film reviews from them 
were analysed from the perspective of language, method of production and the values of 
the two paradigms. The study showed that these three platforms took their own paths; 
some of them have moved towards the aesthetic paradigm, while others have gone in 
the opposite direction. 2016 is the most divisive year of the analysed years. 
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1 Inledning och problembakgrund 

 

Att journalistiken håller på att förändras till följd av skiftande villkor är ingen hemlighet 

(Nygren 2007) och är det några som känner av det lite extra är det kanske 

kulturjournalister, eller “journalists with a difference” (Forde 2003, 113) som de ofta 

beskrivs som i och med deras traditionellt sett specialiserade, mer subjektiva och 

autonoma roll i ett annars mångsidigt, faktadrivet och heteronomt redaktionsrum. 

(Hellman & Jaakkola 2011).  

 

Den insatta, passionerade och något elitistiska kulturreportern som värderar sin känsla 

för smak (Harries & Wahl-Jorgensen 2007) kan nämligen mycket väl vara på väg att bli 

ett minne blott. Benson och Neveu (2005) tar avstamp i Bourdieus fältteori när de 

beskriver journalistiken som producerad för en mindre, nytänkande skara med högt 

kulturellt kapital allra längst åt vänster i fältet men mer inriktad på nöje, den stora 

massan och det ekonomiska kapitalet allra längst åt höger. Jaakkola har vidareutvecklat 

dessa tankebanor genom att fokusera på just kulturjournalistiken. Hon menar att 

kulturjournalistiken kan delas upp i två paradigm; det estetiska paradigmet (som ligger 

längre åt vänster) och det journalistiska paradigmet (som ligger längre åt höger). Mellan 

dessa paradigm pågår just nu en kamp och det estetiska paradigmet tycks tappa mark – 

vi håller på att bevittna ett paradigmskifte (Jaakkola 2012).  

 

Det här paradigmskiftet verkar ha pågått sedan under mitten av eller slutet på 90-talet, 

när allt fler generalister direkt från journalistutbildningarna började rapportera om ett 

område som gradvis formades om från “kultur” till “kultur och nöje” (Marchetti 2005; 

Hellman & Jaakkola 2011). Longitudinella studier med avstamp i denna teoribildning 

har bedrivits inom den svenska journalistiska musik- och litteratursfären och samma 

slutsatser dras; Widestedt (2001) menar att den konflikt som uppstod under mitten av 

eller slutet på 90-talet saknar historiska motsvarigheter och att avestestiseringen innebär 

att den tidigare kritiken som var väldigt inriktad på förklarande, förståelse och 

värderande av kultur fått träda undan för mer objektiva parametrar som exempelvis 

publiksiffror. Det här är en kamp som skadat hela (kulturspecialiserade) redaktioner 

(Hemer 2010) och en kamp som är lika aktuell än idag (Hellman & Jaakkola 2011). 
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Författarna till denna studie frilansar som kulturkritiker och både oroar sig och 

intresserar sig för vad en sådan här förändring kan innebära. Vår intuitiva känsla är att 

det måste finnas rum för tolkande och värderande av kultur då vi anser att det fördjupar 

publikens möjlighet till att förstå och uppskatta de djupa upplevelser som kulturyttringar 

kan ge – försvinner en sådan diskurs och görs “mindre analytisk, kortare och med mer 

hetsig betygsättning” (Hemer 2010, 34) kan det med andra ord begränsa människors 

förmåga till att ta del av och få förståelse för upplevelser de annars hade använt för att 

ge både djup och bredd till världen omkring dem.  

 

Det finns en viss teoretisk förankring bakom dessa påståenden. Knapskog och Larsen 

(2008 26-27) utgår från Habermas teorier om den litterära salongen när de skriver att det 

kulturella samtalet har en stor betydelse för meningsskapande och identitet. I och med 

de nya frågeställningar som kan uppenbara sig i ett sådant här samtal kan det dessutom i 

slutändan få påverkan på politiken och samhället i stort. Kulturjournalistiken har också 

ett historiskt värde; Harries & Wahl-Jorgensen (2007, 9) har intervjuat en kulturredaktör 

som fraserat det såhär: ‘Think about this; if we look through the other end of the 

telescope, what do we remember about ancient civilizations? We remember their art“ 

och om en recension är den enda skriftliga källan som berättar om hur en läsare har 

försökt förstå, tillägna sig och kritiskt värdera ett verk (Forser 2002) så skulle 

förändrade recensioner kunna innebära att vi förlorar en hel dimension av kunskap att 

förlita oss på vilket gör att varje kulturkonsument lämnas handfallen utan både karta och 

kompass. Med andra ord finns det inte bara belägg för kulturjournalistikens relevans i 

stort, utan också dess relation till tidigare nämnda estetiska och journalistiska paradigm. 

 

Håller man med om dessa påståenden blir det relevant att se hur kulturjournalistiken 

håller på att förändras. Håller man inte med så är “studier av kulturjournalistik 

avgörande för förståelsen av journalistikens utveckling i stort” (Roosvall, Riegert & 

Wiholm 2015, 277) exempelvis i och med framväxten av subjektiv journalistik inom 

andra journalistiska genrer (vilket skulle kunna betyda att de kan komma att möta 

samma svårigheter och möjligheter) – förhoppningsvis hittar man därmed en förankring 

i och med det. Området beskrivs också gång på gång som i behov av mer forskning 

(Roosvall, Riegert & Widholm 2015).  

 

Vi vill sätta fingret på den kamp mellan två paradigm som tycks pågå och ämnar därför 

att genom en massmedieretorisk analys med intresse för språk och framställningssätt 
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försöka besvara hur filmrecensioner har förändrats över tid, språkmässigt och rent 

uppbyggnadsmässigt samt hur paradigmkampen har sett ut (med startpunkt i slutet av 

90-talet). I och med att vi inkorporerar språk och framställningssätt och paradigm får 

studien en tudelad natur, men för att kunna besvara det övergripande syftet anser vi att 

alla delar bör vara med. Recensionen har kallats för “det estetiska paradigmets 

hörnsten” (Hellman & Jaakkola 2011) och därför blir det intressant att se huruvida även 

den – och inte bara kulturjournalistiken i stort – har tappat mark till förmån för det 

journalistiska paradigmet. Något slags recension måste också väljas och vi valde 

filmrecensionen av två anledningar, dels för att den forskning vi har tagit del av främst 

har fokuserat på musik och litteratur och därmed lämnat en kunskapslucka och dels för 

att film inte har recenserats i samma grad historiskt sett (Forser 2002) vilket gör att 

kartläggningar av hela århundraden blir irrelevant – något vi bedömer vara en rimlig 

avgränsning för en kandidatuppsats. 
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2 Syfte och frågeställning 

 

Mot bakgrund av föregående redovisning av den diskurs som råder just nu och dess 

betydelse blir vårt syfte och vår övergripande frågeställning att undersöka hur 

filmrecensioner på olika filmplattformar i Sverige förändrats över tid. För att ta reda på 

det har vi brutit ned frågeställningen i mindre frågor som: Hur framställningssättet har 

förändrats, hur språket har förändrats och huruvida texterna talar för en dragning mot 

det estetiska eller det journalistiska paradigmet. 
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3 Tidigare forskning 

 

Flera forskare vi tagit del av är av uppfattningen att det skandinaviska sättet att skriva 

om kultur på skiljer sig från många andra länders kulturrapportering – både gällande 

vad som tas upp och hur det tas upp. Vi har också tagit del av åsikten om att 

kulturjournalistiken i allmänhet skiljer sig från land till land (Jaakkola 2015). Den 

vanligaste och kanske mest betydande skillnaden nämns av exempelvis Elam (2010) 

som beskriver den skandinaviska (icke-avgränsade) kultursidan som särställd i och med 

dess unika sätt att blanda kulturbevakning med uttalad snarare än underförstådd politisk 

debatt som en självständig motvikt till ledarsidan. Det här skiljer sig från den 

anglosaxiska pressens (mer avgränsade) kultursidor där motsvarande debatt flyttas till 

op ed-sidan.  

 

Begreppet “cultural journalist” saknas dessutom i den icke-skandinaviska litteraturen 

och Jaakkola (2015) skiljer ständigt det mer anglosaxiska begreppet arts journalists från 

den skandinaviska termen cultural journalists just på grund av de skillnader som finns. I 

och med detta faktum – som med andra ord innebär att exempelvis anglosaxiska 

forskare inte alltid angriper kulturjournalistiken eller recensioner på samma sätt som 

skandinaviska forskare – har vi här (i linje med hur vi sett att övrig forskning på 

området har bedrivits) valt att använda oss av den skandinaviska forskningen även om 

vi har tagit del av utomskandinavisk forskning också; risken med den 

utomskandinaviska forskningen är alltså att både metoder och olika begrepp, fakta eller 

resonemang inte kan appliceras i ett svenskt kontext – vi har därmed (och i och med 

faktumet att några av de skandinaviska aktörer vi kommer att ta upp är större aktörer i 

den här smala frågan även internationellt sett) bedömt att det skandinaviska 

angreppssätt som vi tagit del av är ett mer säkert fundament för oss att bygga ett pålitligt 

ramverk gällande den tidigare forskningen (samt vidare – vår analys) i området på. 

 

3.1 Den svenska forskningen 

Kulturjournalistik är, som tidigare nämnts, ett underutforskat område och också ett 

område där många aktörer trycker på vikten av mer forskning. Väljer man att dessutom 

fokusera på enbart kritik och inte kulturjournalistik i sin helhet så möts man av 

ytterligare snävhet. Det finns dock somliga trender som kan utläsas i de få studier som 

faktiskt har gjorts och en av dessa trender är att studierna till mångt och mycket är 
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väldigt heltäckande. Med ett fåtal undantag handlar det om longitudinella studier som 

inte bara kartlägger några år eller decennier utan snarare hela sekler (med nedslag i 

vissa år) vilket har gett oss en bra överblick av hur kritiken har förändrats över tid – vi 

kommer att komma tillbaka till det senare men kan redan nu berätta att särskilt de 

paradigmrelaterade förändringar som började träda i kraft under mitten av eller slutet på 

90-talet har varit en viktig kunskap för oss.  

 

Bland de studier och avhandlingar som faktiskt har gjorts går det också att konstatera att 

forskare främst har intresserat sig för att se hur just litteraturkritiken har förändrats över 

tid, det är den uttrycksform vi sett flest forskare ge sig på i och med studier från Forser 

(2002), Jaakkola (2011) och Samuelsson (2013). Litteraturkritiken har förstås existerat 

(och skattats högt) längre än många andra former av kritik och har därmed blivit ett mer 

naturligt val för den som ämnat göra någon form av en longitudinell kartläggning, även 

om det finns undantag. Här har vi fått välja bort en del material och begränsat oss till 

den kritik av den skandinaviska litteraturkritiken som vi anser vara mest användbar för 

oss; Forsers (2002) kartläggning – främst på grund av dess väldigt heltäckande karaktär. 

 

När det kommer till andra kritikformer så har vi inte haft samma dilemma i och med att 

det inte har funnits lika många alternativ att välja mellan men vi anser ändå att de 

studier vi valt att använda oss av mest har uppehållit en viss kvalitet; i synnerhet då 

förvånansvärt många av dem delat ett mer longitudinellt urval som hjälpt till att kunna 

peka på aspekter som gett Jaakkolas teorier om tidigare nämnda paradigm en mer 

konkret förankring. Trots att vi fått inspiration från undersökningar av vitt skilda 

kritikformer så finns fler metodmässiga likheter än de longitudinella. Det går bland 

annat att uttyda att de analyser av recensioner som gjorts har liknande drag; de allra 

flesta tycks ha Bourdieus fältteori som en del av sin övergripande teoribildning och dess 

mångsidighet är också värd att påpeka – i och med att området är så pass smalt verkar 

inget klart analysverktyg ha arbetats fram, den teoretiska bakgrunden är mer gjuten 

medan angreppssättet mot texterna varierar stort beroende på studiernas omfång och 

syfte.  

 

3.2 Widestedt: Den svenska musikkritiken 

En av de studier som inspirerat oss heter Ett tongivande förnuft och är skriven av 

Kristina Widestedt (2001). Det är en akademisk avhandling ämnad för avläggande av 

filosofie doktorsexamen vid Stockholms universitet, därefter publicerad i bokform. 
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Studien kartlägger den svenska musikkritiken i dagspress under två sekler med nedslag i 

1780, 1835, 1885, 1905, 1955 och 1995. Det här görs genom en diskursanalys av olika 

konsertrecensioner med avstamp i Foucaults maktteorier där hon väljer ut olika citat och 

tolkar dem med dessa teorier i bakhuvudet. Widestedt har använt sig av 

diskursanalysens mer övergripande karaktär för att på både kvantitativa (i jakt på olika 

teman med kritikernas maktroll som fokus) och kvalitativa sätt (med kritikernas sätt att 

visa sin kunskap som fokus) granska över 600 texter med frågor som hur kunskap och 

makt gestaltas i dem och hur kritikerns kunskapsroll kan definieras i varje nedslag. 

Genom den här metoden kommer hon bland annat fram till att kritiker i början på 1900-

talet var överlägsna i sitt sätt att skriva och närmade sig musiken på ett nästan 

vetenskapligt sätt genom att betona och beskriva instrumentens och sångens frasering, 

nyans, klang och dylikt medan 1950-talet utgjorde ett väldigt fragmentariskt nedslag där 

kritikerna var mer varierade. Widestedt gör olika kategoriseringar i varje nedslag och 

gällande hennes breda frågeställningar – “Hur har relationerna mellan musik, kritik och 

publik framställts i konsertrecensionerna?” och “På vilka sätt har recensionerna 

konstruerat kunskapen om musik?” – finns alltså svaren att hämta i dessa, lite längre, 

utläggningar. 

 

Vi har använt oss av Ett tongivande förnuft på tre sätt – först och främst för att bli än 

säkrare på faktumet att det är just film som är mest relevant för oss att undersöka. Ett 

tongivande förnuft är, med sin heltäckande och noggranna överläggning på nästan 200 

sidor, en avhandling med ett omfång som vi inte ämnar att eller ens ser det som rimligt 

att försöka expandera eller bygga vidare på. I synnerhet inte då Widestedt med sina 

nedslag och med Bourdieus fältteori som grund använder sig av ungefär samma 

angreppssätt som vi har valt att använda oss av (vilket gör en ännu snävare 

frågeställning som komplement svårare att realisera – risken är att studien varken hade 

haft något nytt att säga eller validerat resultatet). Visserligen finns en skillnad mellan 

skivor och konserter om vi fortfarande hade velat välja musikmediet,  men vi anser ändå 

att det mest intressanta är att undersöka en helt annan kulturyttring.  

 

Vi har också använt oss av Widestedts studie som inspiration till våra metodval. Redan 

innan vi påbörjade arbetet med vår studie rent konkret så hade vi en vision om hur vi 

skulle lägga upp den – det kvalitativa angreppssättet kändes mest relevant för oss och 

genom Widestedt fick vi ta del av hur samma område kan granskas både kvalitativt och 

kvantitativt i och med att hon använt sig av båda metoder. Även efter att ha läst Ett 
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tongivande förnuft kände vi att det för kvalitativa angreppssättet – Widestedts mer 

tolkande utläggningar var enligt oss mer intressanta att ta del av. Att se att även 

Widestedt – precis som andra forskare vars studier vi tagit del av – använde sig av 

Bourdieus teorier cementerade också faktumet att fältteorin är ett väldigt bra teoretiskt 

perspektiv i den här formen av studier. Dessutom lägger Widestedt mycket fokus på 

konsertrecensionernas språkliga aspekter för att underbygga sina argument om vilken 

slags makt- eller kunskapsposition de ger uttryck för (den överlägsna kritikern skriver 

med ett “vetenskapligt” språk, till exempel) och det här även om hon gör en 

diskursanalys. Vi är inte intresserade av det maktperspektiv en diskursanalys innebär 

men är ändå inspirerade av det sätt hon skriver om språk på och har genom det insett att 

en språklig aspekt i en analys av det här slaget är väldigt viktig. Widestedt har varit en 

del av det led som fått oss att välja en massmedieretorisk analys samt att ställa frågan 

om hur språket har förändrats över tid. 

 

Sist men inte minst så är det spännande att se att Widestedt också beskriver de paradigm 

som Jaakkola tagit fram och som vi nämner i inledningen. Hon poängterar nämligen att 

en paradigmkamp mellan de estetiska och de journalistiska värdena började utkämpas i 

det nedslag hon gjorde 1995 och kallar resultatet av den för en avestetisering av hela 

musikkritiken – något som bland annat gestaltas i att analys fått ge vika för rent objektiv 

information som uppgifter om hur stor publiken är. Att inte bara Jaakkola har beskrivit 

denna förändring utan att även andra forskare har kommit fram till samma sak gör oss 

än mer säkra på att vår frågeställning, om vilket paradigm de texter vi använder oss av 

talar för, är berättigad och värd att ställa samt att det förmodligen kan finnas svar att 

hämta. Hade det inte funnits det så är också det intressant i och med att det i så fall finns 

en spännande skillnad mellan musikkritik och filmkritik. 

 

3.3 Forser: Den svenska litteraturkritiken 

Kritik av kritiken (Forser 2002) påminner om Widestedts avhandling på flera sätt – den 

allra största skillnaden är att Forser undersöker litteraturkritik istället för konsertkritik 

och det gör han genom att kartlägga 1900-talet. Forser går alltså inte lika långt bakåt 

som Widestedt gör. Kritik av kritiken har fungerat på ungefär samma sätt som Ett 

tongivande förnuft för oss – vi har främst använt den i inspirationssyfte i och med att 

det den ämnar göra är väldigt likt det vi ämnar göra fast inom en annan kulturyttring. I 

det här fallet har vi dessutom fått ett exempel på hur vi inte vill utföra analysen; Kritik 
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av kritiken framförs som mer av en historisk genomgång (något metodkapitel eller 

någon tydlig forskningsfråga finns inte men några av de nyckelord som Forser trycker 

på är marxistic criticism, feministic critisicm och postcolonial criticism) samt 

litteraturstudie snarare än en undersökning med tydlig metod och analys – Forser kan 

visserligen besvara snarlika frågor som de vi vill besvara men lägger också mer fokus 

på en teoretisk bredd än ett analytiskt djup vilket gör att Ett tongivande förnuft är mer i 

linje med den studie vi ämnar göra. I Kritik av kritiken finns dessutom som sagt mycket 

teori men också många exempel, tidningar som DN, GP, GHT, Sydsvenska Dagbladet, 

Stockholms-tidningen och många andra behandlas. 

 

Forsers (2002) slutsats för den tid vi ämnar undersöka är att kritikerns tid som 

smakdomare nog snart är förbi och att ledningarna i allt högre grad kommer att vilja ge 

läsarna vad majoriteten vill ha. Att även Forser kommer fram till samma sak som 

Widestedt och Jaakkola – att någonting (med ett startskott i slutet av 90-talet) håller på 

att hända med recensionens traditionellt sett estetiska karaktär – är intressant och gör 

vår övertygelse om att det vore spännande att se hur den här 90-talskampen ser ut och 

huruvida den gäller även filmrecensioner (som han nämner är ett betydligt mer modernt 

fenomen) ännu starkare. I och med att studien har en kartläggande karaktär har han 

givetvis saker att säga om andra årtionden också, som 20-talets realism och det han 

beskriver som 70-talets vänsterideologiska litteraturkritik, men det är av mindre 

relevans för oss som i den här studien enbart intresserar oss för 90-talet. 

 

3.4 Hemer: Kulturstriden 

Den här delen kommer från boken Kulturjournalistikens gränser. En polemisk lärobok 

som, skall erkännas, inte är av vetenskaplig karaktär. De kapitel som presenteras, med 

olika reflekterande författare bakom varje, har få källhänvisningar och ämnar inte att 

presentera en metod eller en analys. Mer om det i metodkritiken.  

 

Hemer, som skrivit kapitlet Kulturstriden, är viktig för vår metod. I sitt kapitel beskriver 

han hur han, när han arbetade som kulturjournalist på 90-talet, var med om stora 

förändringar på redaktionerna och hur han fick uppleva att kulturjournalistiken tappade 

mark till förmån mot mer objektiv nyhetsförmedling (Hemer, 2010). Hemer beskriver 

den pressade stämningen på kontoret, kulturjournalisternas “hemliga” möten och 

fackklubbens stöd. Han beskriver också hur kulturjournalisterna till slut förlorade. 

Vilket tar oss till hans beskrivning av effekterna det gett upphov till; Hemer beskriver 



  
 

10 

att kulturredaktioner har blivit mer harmlösa, att analyser och längre reportage har 

minskat till förmån för kortare och mer nöjesinriktade kulturnyheter och – vilket 

intresserat oss mest – att recensionerna har blivit kortare, mindre reflekterande och 

gjorda med en mer hektisk betygssättning. Det här har hjälpt oss att formulera en av 

våra frågeställningar, den om framställningssätt, just för att det handlar om mer 

skeletala faktorer (om man ser på bristen av reflektion som fördelningen mellan 

objektivt och subjektivt utan att läsa in någonting mer i det) – just för att vi ansåg att det 

här var en beskrivning av ett fenomen som vi ansåg vara viktigt att ta hänsyn till för att 

vi skulle kunna lyckas med att uppfylla studiens syfte. 

 

3.5 Jaakkola: Paradigmskiftet 

Till sist har vi tagit del av de studier Jaakkola har bedrivit. Det är hon som har 

vidareutvecklat Bourdieus fältteori och applicerat den på kulturjournalistiken med 

insikten om förekomsten av det estetiska paradigmet och det journalistiska paradigmet 

samt kampen däremellan till följd. Vi har främst valt att använda oss utav tre av hennes 

studier: “From aesthetes to reporters: The paradigm shift in arts journalism in Finland” 

(2011) (tillsammans med Hellman), “Promoting aesthetic tourism” (2012) och 

“Witnesses of a cultural crisis: Representations of media related metaprocesses as 

professional metacriticism of arts and cultural journalism” (2015). Alla tre handlar om 

det eventuella paradigmskiftet men undersöker dess förekomst på olika sätt. 

 

Den förstnämnda studien utgår från att kulturjournalistiken är i ett krisläge just nu och 

ämnar undersöka friktionen mellan tidigare nämnda paradigm genom att studera 

kulturinriktade helsidor i den finska tidningen Helsingin Sanomat upp till 30 år tillbaka 

genom observationer och intervjuer med kulturjournalister. Det är en heltäckande studie 

som i slutändan kommer fram till att “The results show a change of paradigm in arts 

journalism, with the consequence that the previously autonomous department has 

become an inseparable part of the news organization, increasingly adapted to meet the 

challenges of news journalism.” (Hellman & Jaakkola 2011, 1).  

 

I den här studien lutar hon sig bland annat mot Deuzes (2005) fem punkter som ämnar 

att karaktärisera journalistiska ideal och har dessutom tagit upp fem egna punkter som 

ämnar att göra samma sak men med kulturjournalistiska ideal; det här är en konkret 

jämförelse som vi kommer att ha nytta av i vår undersökning och som kommer att 

nämnas närmare i teorikapitlet. Jaakkola går aldrig in på området film något djupare 
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men konstaterar att: “When the main film critic and reporter of Helsingin Sanomat 

retired in 2005, the paper decided not to recruit a replacement but to employ a whole 

pool of critics, which, it was assumed, would better reflect the differentiated taste 

cultures“ (Hellman & Jaakkola 2011, 11) som ett exempel på hur den kunniga 

stjärnkritikern som värnar om sin roll som smakkompass börjar försvinna. 

 

I “Promoting aesthetic tourism” (2012) vill Jaakkola svara på två huvudsakliga frågor: 

“(1) in what way is the substance in culture sections of newspapers framed within the 

dualistic tradition of professionalism? What kind of metapragmatic strategies guide 

epistemic framing in the professional production of cultural journalism? (2) What are 

the rules and restrictions of paradigm shifts?” Det här genom att närläsa ett par finska 

kulturtexter (främst kritik av musik och konst) från början av 2000-talet med ett 

avstamp i Bourdieu och diskursteori (utan ideologisk kritik, snarare med fokus på 

journalisten bakom texten eller det hon kallar för “social tensions”) och genom att, 

återigen, jämföra kulturjournalistiska ideal med journalistiska ideal. 

Hon sätter också, när hon besvarar sina frågeställningar, fingret på exakt vad det är vi 

vill undersöka: “The paradigm shifts may thus well present an emergence of a new 

criticality which, however, differs conceptually from the way it has been understood 

within the aesthetic paradigm.” (2012, 13) Det är en viktig nyans i och med att det löser 

problematiken med att recensionen redan är indelad i det estetiska paradigmet vilket kan 

göra undersökandet av dess relation till det journalistiska paradigmet något paradoxal 

eller självmotsägande. Studien går in också in på djupet gällande paradigmen (vilket 

kommer att beskrivas närmare i teorikapitlet) och hur generalister direkt från 

journalistutbildningarna fyller de gamla, specialiserade, kritikernas skor. I slutändan 

skriver Jaakkola att hon tycker att det behövs mer forskning inom området, i synnerhet 

med fokus på texters lingvistiska och tekniska form (vilket är vad vi ämnar göra) samt 

med fokus på de strukturer och processer som ligger bakom dem, med andra ord en 

analys av arbetsplatser och enskilda journalister.  

 

Slutligen “Witnesses of a cultural crisis: Representations of media related 

metaprocesses as professional metacriticism of arts and cultural journalism” (2015). Det 

är en studie som istället för att försöka undersöka de paradigm Jaakkola beskrivit ämnar 

att kartlägga kulturjournalistikens kris genom att granska den litteratur och forskning 

som skrivits och bedrivits mellan 1990 och 2010. Jaakkola undersöker förhållanden som 

kommersialisering, elitism och popularisering och kommer fram till att diskursen tyder 
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på att det finns en kris som resulterar i att: “The writers are more subjected to 

standardized story formats and pre-set routines in the gatekeeper chain, which means 

shorter stories and less in-depth analyses.” (2015, 12) Det här är egentligen mest viktigt 

för oss i och med dess anknytning till vårt syfte, vars samhällsrelevans beskrivs i vår 

inledning. Men att Jaakkola kan uttyda kortare artiklar och mindre djup analys kan 

också kopplas till de faktorer vi ämnar undersöka gällande framställningssätt och de 

upptäckter Hemer (2010) har gjort. Att se huruvida textlängd och mindre reflektion 

gäller i även svensk filmkritik är, återigen, en aspekt vi anser vara gynnsam att ha med 

inom vår studies omfång då det hjälper oss att besvara den övergripande 

frågeställningen. 

 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis vill vi återigen påpeka den tidigare forskningens något glesa natur 

men samtidigt poängtera att den tyder på att Bourdieu och Foucault tycks vara två 

grundpelare i de undersökningar som gjorts. Den uppmärksamme bör ha märkt att ingen 

av de studier vi lyft fram behandlar filmrecensioner specifikt (även om ett par sådana 

fanns med bland de kultursidor som analyserades i Hellmans & Jaakkolas From 

aesthetes to reporters) och det här för att det har varit svårt att finna studier av 

filmrecensioner i allmänhet, inte minst skandinaviska sådana. Forser har, som redan 

poängterats, beskrivit hur film är en kulturyttring som inte har recenserats lika frekvent 

eller länge som många andra och det kan möjligtvis vara därför man inte har funnit 

anledningar till att göra longitudinella försök där. Som tur är så är vi mer intresserade av 

den kamp mellan fälten som flera beskriver påbörjades runt mitten av eller slutet på 90-

talet men som fortfarande pågår vilket också har gett oss en känsla för hur 

avgränsningen för vårt arbete bör se ut. I och med dess redan avgränsade natur och 

faktumet att det finns något av en kunskapslucka anser vi därmed att filmrecensionen är 

den mest passande genren för oss och det är också med det här som bakgrund som vi 

har utarbetat våra frågeställningar som vi anser kunna besvaras genom de metodval vi 

har fått inspiration till genom dessa studier. 
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4 Teoretisk bakgrund 

 

För att hitta ett lämpligt perspektiv på det problemområde som vi riktar in oss på i den 

här studien har vi valt att främst grunda oss i Pierre Bourdieus fältteori som ett verktyg 

för att förstå det journalistiska fältet och dess delfält, kulturjournalistik i det här fallet. 

Vi har sedan använt oss av Maarit Jaakkolas teorier kring de två paradigmen för att röra 

oss närmare just kulturjournalistiken specifikt. För att sedan koppla det vidare till en 

mer textnära nivå gällande språk och framställningssätt använder vi oss av 

massmedieretorik. Det fokus vi har lagt på språket är inspirerat av Widestedt (2001) och 

hennes teorier om språkets betydelse, även om hon valde att använda en helt annan 

metod och infallsvinkel än oss. Det fokus vi har lagt på framställningssätt är inspirerat 

av Hemer (2010) och hans uppfattning om bland annat textlängd. De två kommer inte 

att nämnas vidare i det här kapitlet, men är alltså anledningen till att vi har valt 

massmedieretoriken. Vi har även valt att inkludera genreteori för att ta med oss en 

grundläggande förståelse för hur textgenren recension påverkar innehållet, samt för att 

göra ett så utbildat val som möjligt av filmgenrer i urvalet av empiriskt material.   

 

4.1 Bourdieu: Fältteori i grunden 

Pierre Bourdieus fältteori utforskar de ekonomiska, politiska och kulturella fält som 

människor agerar inom (Bourdieu 2005). Han beskriver ett fält som “a field of forces 

within which the agents occupy positions that statistically determine the positions they 

take with respect to the field, these position-takings being aimed either at conserving or 

transforming the structure of relations that is constitutive for the field” (Bourdieu 2005, 

s.30). Individerna, grupperna och de aktiva organisationerna inom dessa, exempelvis 

journalister inom det journalistiska fältet specifikt, kan till viss del agera självständigt 

men det finns alltså ett begränsande ramverk och det är just det ramverket och dess 

avgörande förutsättningar som Bourdieu utforskar i sina studier. 

 

Fältteori öppnar med andra ord upp möjligheten att analysera hur samhället påverkar 

människan och tvärtom (Bourdieu 2005). Bourdieu fokuserar mycket på begreppen 

habitus och doxa i sin forskning och de är effektiva hjälpmedel för att få en tydligare 

bild av de osynliga men betydande strukturer som påverkar oss dagligen. Habitus 

definierar han som en sorts socialiserad subjektivitet (Bourdieu 2005) vilket åsyftar att 

betona att även det subjektiva och personliga på flera sätt är kollektivt och socialt. 
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Under vår uppväxt och levnad influeras vi från flera olika håll, exempelvis från familj, 

skola och yrkesliv, vilket gör oss till de människor vi är och formar hur vi agerar, 

resonerar och beter oss (Bourdieu 2005). Bourdieu beskriver det som “a structuring 

structure, which organizes practices and the perception of practices” (Bourdieu 2005, 

s.3) inom fälten. Begreppet doxa beskriver han som “the universe of the tacit 

presuppositions that we accept as the natives of a certain society” (Bourdieu 2005, 

s.37). Det är med andra ord normer, värderingar och förväntningar som formar 

individers handlingar inom ett fält. Båda dessa begrepp tydliggör att det är många 

faktorer, både medvetna och undermedvetna, som spelar in när en aktör inom ett 

specifikt fält exempelvis ska producera något eller fatta ett avgörande beslut.  

 

Bourdieu identifierar också en pågående kamp i samhället mellan två typer av 

maktkapital, ekonomiskt kapital och kulturellt kapital. Det förstnämnda är precis vad 

det låter som, direkta pengar eller tillgångar som kan omvandlas till pengar. Det 

kulturella kapitalet är mer abstrakt och till det kan man bland annat räkna specifik 

expertis, övergripande kunskap, utbildning och språklig begåvning (Bourdieu 2005). 

Det ekonomiska kapitalet anses oftast vara det mest kraftfulla och styrande, men hela 

den sociala världen bygger på friktionen och oppositionen mellan dessa två kapital. 

Relationen mellan dem ser väldigt olika ut från fält till fält, men den finns alltid där. 

Inom det journalistiska fältet kan det ekonomiska kapitalet representeras av exempelvis 

prenumeranter och reklam, medan det kulturella kapitalet representeras av exempelvis 

djupare grävande journalistik, journalistpriser och spetskompetens (Bourdieu 2005).  

 

Kampen mellan dem bedrivs främst av enskilda individer och grupper som både 

medvetet och undermedvetet skyddar och försöker validera det kapital de besitter. Den 

kampen kan också ses som konkurrensen mellan två olika poler, den heteronoma polen 

och den autonoma polen. Den heteronoma polen rör externa krafter – exempelvis 

ekonomiska och politiska realiteter – som rör fältet, medan den autonoma polen rör det 

interna, unika kapitalet inom ett specifikt fält (Bourdieu 2005). 

 

Den här teoretiska grunden är mycket lämplig för oss som riktar in oss på 

kulturjournalistik eftersom vi via det fältteoretiska ramverket kan utforska just 

“delfältet” kulturjournalistik och hur det står i relation till dess överordnade fält och hur 

de skiljer sig åt. Resultatet av vår analys av förändringar inom vissa specifika typer av 

kulturjournalistiska texter kommer med stor sannolikhet kunna härledas till påverkan 
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från olika konkurrensförhållanden både mellan de överordnade och underordnade fälten, 

men även inom det avgränsade fältet kulturjournalistik. Vi är också intresserade av 

relationen mellan det konstnärliga och det journalistiska och hur det påverkar det 

producerade materialet, och även där kommer fältteori till användning då det kan ses 

som relationen mellan det konstnärliga fältet och det journalistiska fältet. 

 

4.2 Jaakkola & Hellman: De två paradigmen 

Finska Maarit Jaakkolas forskning tar det som Bourdieu etablerade och gör en 

kulturjournalistiskt inriktad djupdykning i det. Hon menar att det i många länder har 

börjat bli tydligt att det pågår något av en kris inom just kulturjournalistiken då en 

förändring av värden, strukturer och ideal äger rum (Jaakkola & Hellman 2012). “The 

changes has coincided with the rise of the online news media, which, together with the 

fragmentation of the audience and decreasing readership of printed newspapers, has 

forced the publishers to look for more efficient ways of news production” (Jaakkola & 

Hellman 2012, s.784). Mycket av det som händer på de ekonomiska, kulturella och 

teknologiska fronterna händer inom journalistiken i stort om man ser det ur ett bredare 

perspektiv, men de specialiserade journalistiska grenarna påverkas väldigt olika. 

Förändringarna inom kulturjournalistik specifikt kan spåras till en ökad friktion mellan 

de två separata paradigm som kulturjournalistik är en hybrid av; det estetiska 

paradigmet och det journalistiska paradigmet (Jaakkola & Hellman 2012). 

 

Det estetiska paradigmet står nära det konstnärliga fältet och förespråkar en viss 

“kulturell elitism” och ett högt kulturellt kapital hos de journalister som opererar inom 

området, medan det journalistiska paradigmet står närmare det journalistiska fältet och 

de traditionella journalistiska värdena – ett resultat av professionalisering – som 

exempelvis Deuze (2005) listat; public service, objektivitet, autonomi, snabbhet och 

etik. Den högt värderade subjektiviteten och tyckandet i kulturkritik och “mjukare” 

nyheter som inte kräver lika rapp publicering är tydliga exempel på hur det estetiska 

paradigmet ibland kolliderar med dessa ideal som de flesta andra journalistiska grenar 

strävar efter (Jaakkola & Hellman 2012).  

 

Jaakkola (2012) har till och med introducerat fem alternativa värden som kan appliceras 

på det estetiska paradigmet. Det enda som kan hittas även i Deuzes fem pelare är 

autonomi, men de andra fyra – expertis, subjektivitet, engagemang och pedagogik – står 

i skarp kontrast mot det journalistiska paradigmets värden (Jaakkola 2012). Autonomi 
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inom det estetiska paradigmet rymmer dock också en viss skillnad, då det också innebär 

autonomi i förhållande till det journalistiska paradigmet. Expertisen har 

kulturjournalisterna tack vare deras nära koppling till ett eller flera konstnärliga fält och 

subjektiviteten är grundbulten i deras arbete, informerad av erfarenhet och det 

känslomässiga förhållandet till området. I en recension kan expertis tänkas yttra sig i 

exempelvis referenser till andra filmer som på något vis har en betydande koppling till 

den som recenseras, vilket tyder på djupare förståelse kring exempelvis filmskaparna, 

genrer eller tematik. Subjektiviteten yttrar sig textmässigt i just subjektivt och 

åsiktsbaserat tyckande kring den film som recenseras, snarare än exempelvis objektiva 

beskrivningar av handling och liknande (Jaakkola 2012).  

 

Engagemang syftar på att kulturjournalisten är en sorts representant för vissa 

konstnärliga fält och lyfter fram dem – vilket hela akten av recenserande i sig blir en del 

av, särskilt i positiva recensioner –  medan pedagogik syftar på hur den informationen 

förmedlas, att kulturjournalister på ett lärorikt sätt kan bjuda in den breda massan i 

konversationen om exempelvis smalare konst och kultur (Jaakkola 2012). Jaakkola 

kallar det för “pedagogicality”, men någon direkt svensk översättning på det tycks inte 

finnas, just “pedagogik” är det närmaste vi kommer. Textmässigt kan det exempelvis 

yttra sig i förenklingar av komplexa fackuttryck eller målande och lättbegripliga 

argumentationer kring ståndpunkterna i recensionen. Ibland står kulturjournalister – 

särskilt frilansande kritiker – så pass långt ifrån det vanliga redaktionella arbetet och 

den journalistiska processen att de inte ens identifierar sig som journalister, utan snarare 

kulturskribenter eller just bara kritiker (Jaakkola & Hellman 2012). 

 

Konkurrensen mellan det estetiska paradigmet och det journalistiska paradigmet yttrar 

sig också i två väldigt olika sorters textproduktion. Enligt det estetiska paradigmet är det 

de bedömande åsiktstexterna – vars nyhetsvärde ligger i värdet i den kulturprodukt som 

exempelvis recenseras – som är kärnan i kulturjournalistiken och enligt det 

journalistiska paradigmet ska även de kulturjournalistiska texterna vara informativa, 

faktabaserade, enkla och neutrala (Jaakkola & Hellman 2012). Det finns också en tydlig 

skillnad i hanteringen av källor, då det inom det journalistiska paradigmet är ytterst 

viktigt med säkra, verifierbara källor medan källor sällan ens anges inom det estetiska 

paradigmet. Där ses istället kulturjournalisten som en specialist som utifrån 

erfarenheter, utbildning och grundade åsikter formar en analys av kulturprodukter. Inom 

det journalistiska paradigmet är journalisten inte specialiserad inom något särskilt ämne, 
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utan har generell, övergripande kunskap om hur man producerar journalistiskt dugliga 

texter om vilket ämne som helst inom en rimlig tidsram (Jaakkola & Hellman 2012).  

 

De tidigare nämnda heteronoma och autonoma polerna går också att applicera på de två 

paradigmen. Det journalistiska paradigmet står i beroendeställning i förhållande till det 

överordnade ekonomiska fältet och är därmed heteronomt, medan det estetiska 

paradigmet är mer autonomt i det avseende att en spetskompetent kulturskribent blir en 

sorts fristående kulturell mellanhand mellan kulturarbetare och publik, vilket ger högt 

kulturellt kapital (Jaakkola & Hellman 2012). De inledande nämnda förändringarna och 

utvecklingarna som leder till att redaktörer och journalister söker mer lukrativa och 

effektiva sätt att bedriva journalistik på har lett till “multi-skilling and job rotation in 

newsrooms and an increasing convergence of news organizations” (Jaakkola & Hellman 

2012, s.784), vilket oundvikligen i sin tur leder till ett eskalerande paradigmskifte. Det 

estetiska paradigmet med dess autonomi och dess ideal tappar mark i förhållande till det 

heteronoma journalistiska paradigmet. Den resan började redan på 90-talet, men det har 

obestridligen börjat gå snabbare och så sent som i början av 2000-talet var det 

journalistiska paradigmet sekundärt eller till och med helt främmande inom 

kulturjournalistiken vid vissa redaktioner (Jaakkola & Hellman 2012) 

 

Allt detta knyter ihop det vi vill utforska närmare i vår studie och citatet “to a large 

extent, the aesthetic paradigm is tied to one journalistic genre and its method only: the 

review” (Jaakkola & Hellman 2012, s. 788) tydliggör varför vi valde att rikta in oss på 

just recensioner. 

 

4.3 Genreteori  

“A recurring type or category of text, as defined by structural, thematic and/or 

functional criteria” (Duff 2000, s. xiii). Så definineras ordet “genre” i boken “Modern 

Genre Theory” och redan i den definitionen får det betydelse för vår studie. Eftersom vi 

fokuserar på filmrecensioner är det lämpligt att ha en grundläggande förståelse för hur 

textgenren recension kan påverka innehållet i den typen av texter, hur de vedertagna 

strukturerna formar det som produceras inom dem. 

 

Enligt Duff (2000) är genre ett ofta problematiserat och omdiskuterat begrepp av olika 

anledningar. Främst handlar den vetenskapliga diskussionen kring hur man ska kunna 

dra gränser mellan olika genrer och vem som i så fall bestämmer var de gränserna ska 
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dras (Duff 2000). Ett annat problem hittas redan i definitionen ovan, att kriterierna kan 

baseras på antingen tematik eller struktur. Baseras det på tematik så har det med 

innehållet i den specifika texten att göra, medan det har med formen att göra om det är 

strukturen som leder till indelningen. Det kan i praktiken betyda att en enskild text kan 

tyckas stå närmast en särskild genre innehållsmässigt, men en helt annan formmässigt. 

Vilken genre blir då den korrekta? 

 

Oavsett svaret på den knepiga frågan så kan det vara givande att analysera en texts 

genre och dess unika förutsättning av flera olika anledningar. Den genre eller de genrer 

som en text passar in i kan ses som en sorts kontrakt mellan sändaren och mottagaren, 

ett kontrakt som påverkar båda parter på olika sätt (Duff 2000). Vissa menar att genren 

och dess ramverk har en sorts passiv kontroll över den som producerar inom den, 

eftersom texten medvetet eller omedvetet formas i enlighet med genrens kännetecken. 

Det finns också en medvetenhet kring vad en läsares förväntningar är på en text från en 

specifik genre, vilket kan ses som ett verktyg för att effektivisera kommunikationen som 

sker mellan de två parterna (Duff 2000). Myntet har dock två sidor och en texts genre 

kan också ses som något som kreativt begränsar och agerar kvävande. Det finns 

strömningar – grundade i romanticism och modernism – inom litteraturvärlden som 

aktivt tar avstånd från begreppet genre och allt som det innebär. Vissa menar nämligen 

att genre per definition omöjliggör en författares autonomi och individualism och 

därmed sänker kvaliteten på texten (Duff 2000). Under 2000-talet har det dock blivit 

vanligare med idéer om hur genre och individualism inte behöver utesluta varandra, 

utan kan existera sida vid sida (Duff 2000).  

 

I vår studie använder vi genreteori dels för att få förståelse för hur textgenren recension 

undermedvetet och medvetet kan påverka skribenterna som producerar texterna, och 

därmed även hur genren påverkar innehållet och formen i själva texterna i nästa led. Vi 

använder det också för att kunna göra ett så utbildat urval som möjligt av empiriskt 

material, då även genren när det gäller konstprodukten – film i det här fallet – kan 

tänkas spela en viktig roll (Duff 2000) och kan forma hur recensionerna kring en 

specifik filmgenre skrivs. 

 

4.4 Massmedieretorik 

Klassisk retorik fokuserade främst på analys av tal och annan offentlig kommunikation, 

men så är inte fallet med den moderna retorikforskningen (Mral 2008). Retoriken i allt 
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från det skrivna språket till film, tv och icke-verbal kommunikation analyseras. En av 

grundtankarna inom den moderna forskningen på området är att så kallade “persuasiva” 

– övertalande – element går att hitta i alla typer av kommunikation, då det finns 

argumentation och teser även i de texter och kommunikationer som inte har som 

huvudsyfte att vara retoriska (Mral 2008). I “alla typer av kommunikation” ingår även 

nyhetstexter, vilket kan leda till intressant vidare problematisering kring de tidigare 

nämnda värdena i det journalistiska paradigmet, exempelvis objektivitet och neutralitet. 

Gällande just kulturjournalistik och mer specifikt recensioner blir det dock en mer 

naturlig del av texterna, då en recension också kan ses som en sorts argumentation kring 

varför något är bra eller dåligt, utifrån kritikerns subjektiva åsikt. Bengt Nermans 

(1973) teorier kring hur medier skapar sociala rum och världsbilder för att sedan bjuda 

in mottagarna till dessa går också att applicera på detta. 

 

Även om vi inte använder klassisk retorikteori i någon större utsträckning i vår studie är 

det värt att nämna att det finns ett antal tydliga beröringspunkter även där. De 

vedertagna retoriska bevismedlen ethos, pathos och logos som Mral (2008) tar upp är ett 

exempel på det. Ethos handlar om “talarens” karaktär och den eventuella trovärdighet 

som mottagarna känner för personen, vilket exempelvis kan kopplas till Jaakkolas 

(2012) pelare expertis. Pathos handlar om att övertyga genom att väcka mottagarnas 

känslor, vilket i många fall kan kopplas till Jaakkolas (2012) pelare subjektivitet, 

åsiktsdriven argumentation ur ett framställningsperspektiv och exempelvis starkt 

känsloladdade ord språkmässigt. Logos kan kopplas till Jaakkolas (2012) pelare 

pedagogik då det handlar om rationalitet och logik, vilket också kan yttra sig i språket 

och framställningen i form av logiska argumentationer. Då vi inte bygger vår studie på 

klassisk retorikanalys är dessa tre begrepp inte centrala för oss, men den klassiska 

retoriken och dess innehåll är en essentiell byggsten i den moderna massmedieretoriken 

(Mral 2008).   

 

Modern retorikteori tenderar att fokusera mycket på den bakomliggande situationen och 

diskursiv kontext, snarare än bara den konkreta formen och innehållet (Mral 2008). När 

det gäller medieretorik specifikt tas även de specifika mediernas genrekrav och 

förutsättningar i beaktning. Kommersialism är också ett viktigt begrepp inom 

forskningen kring medieretorik, då det mellan raderna på en journalistisk text finns en 

kommersiell strävan efter att motivera varför en läsare ska lägga pengar på en specifik 

tidning eller klicka på en specifik länk. Den typen av strävan blir ofta mer konkret på de 
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högre redaktionella nivåerna men präglar också den enskilda moderna journalisten på 

många sätt (Mral 2008). De verktyg som redaktörerna och skribenterna har till sitt 

förfogande är orden (språk) och hur de formas och läggs fram (framställningssätt). 

 

När det gäller hur de läggs fram, framställningssättet, finns det en tydlig koppling 

mellan kommersialism och exempelvis tabloidisering, en överföring av värden från 

tabloidjournalistik till annan journalistik på grund av ekonomiskt tryck i 

mediebranschen. Textmässigt kan det bland annat yttra sig i kortare texter och större 

fokus på bilder (Sparks 2000). Även Hemers (2010) uppfattningar om betygshets skulle 

kunna kopplas till det ekonomiska trycket på redaktionell nivå och hur betyget får större 

betydelse när mängden text dras ner. 

 

Före publicering av en text görs med andra ord en lång rad retoriska val, både 

omedvetna och medvetna. Ord väljs ut och specifika teman fokuseras på för att en 

specifik bild av en händelse – eller kulturprodukt som i fallet med recensioner – ska 

förmedlas (Mral 2008). De omedvetna retoriska valen kan ofta härledas till genren och 

dess regler (Mral 2008), vilket vidare tydliggör varför just genreteori också är en viktig 

pusselbit när det gäller modern massmedieretorik och vad en analys av sådan bör 

innehålla.  
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5 Metod 

 

För att kunna besvara våra frågor om hur framställningssättet i recensioner har 

förändrats, hur språket har förändrats och om texterna talar för en dragning mot det 

estetiska eller det journalistiska paradigmet ville vi först definiera vad vi menar med 

språk, vad vi menar med framställningssätt och hur vi egentligen skulle kunna koppla 

eventuella förändringar till ett specifikt fält. Dessa definitioner fick givetvis arbetas 

fram utifrån den forskning och teori vi tagit del av och redogjort för här.  

 

Framställningssätt handlar dels om rent skeletala faktorer som textlängd och eventuell 

fokus på betygsättning – ett fenomen som har blivit mer hetsigt under senare år (Hemer 

2010) – samt huruvida det läggs mycket vikt vid rent objektiva parametrar såsom 

intäkter eller vilka skådespelare som närvarar; Widestedt (2001) upptäckte till exempel 

att det nuförtiden fokuseras mycket på publiksiffror vid konsertrecensioner. Det 

språkliga är givetvis viktigt i en kvalitativ textanalys (något vi kunnat se i tidigare 

forskning på området) och för att inkorporera det valde vi främst att arbeta utefter de 

frågor som Hultén (2000) arbetat fram, något vi kommer att komma tillbaka till snart. 

Dragningen till det estetiska eller det journalistiska paradigmet behövde givetvis 

konkretiseras en hel del och för att göra det gick vi tillbaka till Jaakkola (2012) och de 

fem pelare som vi redovisat för i teorikapitlet. 

 

För att kunna utföra analysen valde vi att använda oss av Hulténs (2000) 

massmedieretorik som betonar både framställningssätt och språk, två element som vi i 

och med den tidigare forskningen och dess fokus på både språkliga aspekter (Widestedt 

2001) och fördelningen mellan reflektion och icke-reflektion samt betoning av betyg 

(Hemer 2010) anser vara viktiga att ta hänsyn till i en sådan här analys. 

 

5.1 Urval 

För att samla in empiriskt material i form av filmrecensioner till vår studie använde vi 

oss av ett strategiskt och målinriktat urval som vi kände kunde ge oss en bra grund att 

stå på i analysen. Följande elva texter valdes ut: 
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Publicering Plattform Film Recensent Betyg 

1998-01-16 Aftonbladet “Titanic” Jens Peterson 4/5 

1998-01-17 Barometern “Titanic” Mikael Hagner 3/5 

2003-12-05 Aftonbladet “Kill Bill vol 1” Jan-Olov Andersson 3/5 

2003-12-04 Barometern “Kill Bill vol 1” Mikael Hagner 3/5 

2003-12 Moviezine “Kill Bill vol 1” Alexander Dunerfors 5/5 

2009-10-16 Aftonbladet “Upp” Jan-Olov Andersson 5/5 

2009-10-17 Barometern “Upp” Mikael Hagner 4/5 

2009-10 Moviezine “Upp” Lotta Zachrisson 4/5 

2016-12-02 Aftonbladet “Arrival” Jan-Olov Andersson 3/5 

2016-12-03 Barometern/TT “Arrival” Elin Dahlman 5/5 

2016-11-01 Moviezine “Arrival” Jonna Vanhatalo 5/5 

 

Eftersom att bland andra Jaakkola (2012) menar att skiftet och kampen mellan det 

estetiska paradigmet och det journalistiska paradigmet började ske under andra halvan 

av 90-talet valde vi att göra det första nedslaget år 1998, för att sedan även analysera 

2003, 2009 och 2016 för att kunna få en känsla för hur eventuella förändringar har sett 

ut över tid. Från de tre sistnämnda åren valde vi tre recensioner från vardera 

filmplattform, istället för två som från 1998. Detta beror på att Moviezine eller liknande 

helt digitala aktörer då inte existerade på den skala som vi var intresserade av att 

analysera. Aftonbladet valde vi för att det är en av de största aktörerna inom kvällspress 

i Sverige och Barometern för att det är en stor aktör inom dagspress på lokal nivå, i det 

här fallet i Småland. På den digitala sidan är Moviezine en av de allra största 

filmrelaterade aktörerna med drygt en halv miljon unika besökare i månaden (källa: 

Moviezine.se) och därför kände vi att de på ett lämpligt sätt kan vara vår representant 

för den digitala sidan av spektrumet i den här studien.  
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Processen när det gällde att välja film började med att vi bestämde oss för James 

Camerons “Titanic”, då det var en av få filmer vi kunde hitta som fanns tillgänglig på 

Aftonbladets digitala plattform och samtidigt hade recenserats av Barometern. Därifrån 

gick vi sedan vidare med tanken att vi ville ha bredd i analysen, men också möjligheten 

att analysera mer på detaljnivå. Därför bestämde vi oss sedan för att välja samma film 

vid varje årsnedslag, eftersom det öppnade upp för relevanta jämförelser mellan de olika 

plattformarna i förhållande till våra frågeställningar. För att få till bredden i analysen 

kombinerade vi detta med frihet gällande genrer, så istället för att välja filmer från 

samma genre vid varje årsnedslag valde vi att analysera allt från recensioner av science 

fiction-film till recensioner av animerad familjefilm. 

 

Recensionerna från Moviezine och Aftonbladet fick vi tillgång till direkt från deras 

respektive hemsidor där alla recensioner finns uppladdade. Då de tidiga Barometern-

recensionerna inte fanns tillgängliga på samma sätt tog vi hjälp av Mikael Hagner, 

filmkritiker hos Barometern, för att leta fram recensionerna ur deras arkiv. 

 

5.2 Metodteori 

När det kom till utförandet av analysen ansåg vi att den kvalitativa textanalysen passade 

vårt syfte i och med dess heltäckande natur och utrymme för att läsa mellan raderna. 

Dess holistiska och subjektiva jakt efter teman och mönster i textens helhet, delar och 

kontext var gynnsam för oss som inte ville begränsa oss till exempelvis en narrativ 

analys eller en hårddragen retorikanalys. Efter att ha gått i tankebanor om att koppla en 

forskningsfråga till vardera analys eller att begränsa oss till en av analysmetoderna så 

stötte vi på Hulténs (2000) kvalitativa textanalys som utgår från den massmedieretoriska 

analysen.  

 

Hulténs metod kombinerar retorik och diskurs på ett för oss väldigt passande sätt. Det är 

en variant av textanalysen som är specialanpassad till just journalistikforskning och som 

lägger vikt vid det subjektiva tolkandet samt inte bara vad som sägs eller inte sägs utan 

också vilka processer som har lett fram till det. Hultén urskiljer att metoden kan delas 

upp i en närläsande (få texter, mer nyansrik och detaljerad) form och en mer strukturell 

och övergripande (många texter, letar efter övergripande drag och mönster) form, vi har 

valt det mer närläsande angreppssättet då vi misstänker att paradigmkampen är så pass 

komplex och nyanserad att en mer djupgående analys på ett mindre material behövs. 
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Trots vårt intresse för språket och de retoriska aspekter som ethos, pathos och logos 

innebär så kommer vi att låta dessa begrepp ligga i bakgrunden snarare än i förgrunden 

och vi har redan kopplat dem till några textmässiga uttryck i teorikapitlet. Det här för att 

dessa begrepp inte är av samma vikt i massmedieretoriken som i den klassiska retoriken 

och vi anser det inte vara önskvärt att begränsa oss till en tematisk genomgång av ethos, 

pathos och logos när Hultén har så många intressanta frågor att ställa texterna gällande 

just språk. 

 

De retoriska eller språkliga aspekter Hultén tar upp manifesterar sig i många frågor. 

Några av dem handlar om dominerande ordklasser, huruvida meningarna är frågande 

eller uppmananade, miljöbeskrivningar, syntes och referat – Hultén tycks ha försökt 

täcka så mycket som möjligt under rubrikerna (mest som förslag på vad som skulle 

kunna undersökas, varför vi tycker att det är viktigare att istället ta upp vad vi slutligen 

valde att undersöka) och många av de föreslagna frågorna till texten var inte relevanta 

för oss. Det vi valde att fokusera på var: Mediernas schabloner och mallar, frågor om 

sakförhållanden, frågor om handling, vilka gestaltningar som finns, beskrivningar om 

yttre och inre egenskaper samt föreställningen om läsaren.  

 

De framställningsmässiga aspekter som vi ansåg mest relevanta handlar om mängd 

reflektioner, öppna ställningstaganden och miljöbeskrivningar. Hultén tar även upp 

övriga punkter som handlar om bland annat syfte, medie och komposition men vi 

kommer inte att vara lika knutna till dem som till de om framställningssätt och språk i 

och med att de inte har en lika given del i analysen. För oss är den här metoden en 

heltäckande textanalys med inslag som vi anser vara lämpliga sätt att besvara våra 

frågor på i och med att de täcker de element (recensionslängd, reflektion, betygshets, 

språkliga aspekter) vi fått upp ögonen för under läsningen av tidigare forskning. Vi 

anser också att press är det för oss mest logiska mediet att undersöka trots att 

recensioner finns i andra former också, främst för att all forskning vi tagit del av har 

fokuserat på press och för att exempelvis television hade inneburit att vi fått använda 

oss av andra metoder – exempelvis bildanalys, något som vi inte har sett appliceras 

inom just detta område än (vilket givetvis vore en intressant utgångspunkt för vidare 

studier men någonting vi inte ämnar göra här).  
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För att närma oss texterna utgick vi ifrån våra tre nedbrutna frågeställningar om 

framställningssätt, språk och paradigm och kopplade dem sedan till delar av det som 

Hultén kallar för just framställningssätt och språk (medan frågan om paradigm givetvis 

tar stöd i Jaakkola istället) genom de frågor vi tog upp tidigare. Vi följde Hulténs analys 

såtillvida att vi – precis som hon rekommenderat – inledde med en första läsning för att 

få ett spontant intryck, för att sedan gå vidare och läsa texterna mer omsorgsfullt som 

delar av en helhet och därefter bryta ned dem i delar och de teman (eller i det här fallet 

frågeställningar) som studien bygger på. I och med studiens upplägg fick vi arbeta i två 

perspektivled – årsmässigt och plattformsmässigt – när vi läste texterna. Vi utförde 

läsningen separat på varsitt håll men de teman vi arbetade fram som grund för det som 

tas upp i analysen diskuterade vi tillsammans. Först letade vi efter teman kopplade till 

framställningssätt, därefter språk och slutligen paradigm. Trots att Hulténs frågor till 

texten låg till grund för vad vi undersökte när vi läste texterna höll vi oss öppna för 

eventuella andra intressanta detaljer om vi skulle finna sådana, just för att ämnet är så 

pass underforskat. Hultén föreslår inte hur man bör gå tillväga gällande diskussioner 

och slutsatser, metoden är strikt analytisk – men gällande diskussion och slutats höll vi 

oss öppna, försökte läsa vår analys med både nya och insatta ögon och diskuterade 

därefter tillsammans vad resultatet av det vi undersökt kunde innebära, med argument 

för vad som var viktigt och vad som inte var det. 

 

Vi var hela tiden medvetna om att textanalysen börjar i vår egen upplevelse och att det 

innebär att en viss systematik krävs vilket innebar att vi fick läsa texterna flera gånger 

och, som nämnt, med olika perspektivled i huvudet – dels det gällande hur 

recensionerna har förändrats i plattformarna (med andra ord hur recensionerna i till 

exempel Aftonbladet har förändrats mellan 1998 och 2016) och dels det gällande år 

(med andra ord hur recensionerna har förändrats med enbart till exempel 2003 som 

utgångspunkt) – för att sedan dela in olika citat från recensionerna under de teman de 

enligt oss hör hemma, samtidigt som helhetsbilden så klart inte kunde förloras. Det låter 

en aning invecklat men till slut hade vi läst recensionerna så pass många gånger att vi 

hade en väldigt bra överblick över vad som står i dem och vi kunde därmed börja 

syntetisera och finna mönster inom frågeställningarna vi ställt. Därefter började vi 

formulera svar efter en tematisk modell med en kronologi inom varje tema – det är 

ingen disposition vi fått från Hultén utan enbart den disposition vi ansåg vara mest 

läsbar för att presentera de upptäckter vi gjort. 
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5.3 Metodkritik och etisk diskussion  

Mestadels fungerade arbetet utifrån vår valda metod väldigt bra, men såhär i efterhand 

finns det ett fåtal aspekter som skulle ha kunnat förbättras. Eventuellt hade det varit 

gynnsamt för analysen att utöka urvalet en del för att få en ännu bredare bild av svensk 

filmkritik, vilket hade ökat både reliabiliteten och validiteten i studien. En pusselbit som 

i det läget skulle ha kunnat läggas till är till exempel regional dagspress, exempelvis 

Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Den vinkeln på filmkritik i Sverige saknade 

vi helt i vår studie. För att öka reliabilitet och validitet ytterligare hade det dessutom gått 

att välja fler år att göra nedslag vid, då texterna visade sig vara så pass korta. Som 

nämnt valde vi att inte rikta in oss på en särskild genre i vårt urval, men utifrån det Duff 

(2000) beskriver om hur stor och betydande påverkan just genre har hade det eventuellt 

kunnat vara fördelaktigt för analysen att välja en specifik genre genom alla år. Även det 

hade haft potential att öka validiteten i studien ytterligare, då analysen hade blivit mer 

tillspetsad och fokuserad. Risken med det är dock att vi hade försökt besvara hur 

filmrecensioner inom en viss genre har förändrats och inte filmrecensioner som helhet, 

vilket det finns både för- och nackdelar med. 

 

Det största etiska ställningstagandet som vi mötte i vår studie handlade om Moviezine 

och neutralitet. Viktor – en av de två författarna bakom den här studien – frilansar som 

filmskribent och recensent för just den plattformen, vilket kan leda till någon sorts 

ifrågasättande kring studiens neutralitet och eventuell partiskhet. Därför tog vi tidigt 

beslutet att Daniel står för all analys som rör Moviezine, ett beslut som vi har hållit oss 

till under hela arbetsprocessen. Det finns givetvis en problematik i att en person 

analyserar alla texter från en av plattformarna, men vi anser det vara mindre 

problematiskt än alternativet. 

 

Vi ställdes också inför valet att göra recensenterna bakom vårt empiriska material 

anonyma eller inte och utgick ifrån riktlinjerna som Vetenskapsrådet (2011) har tagit 

fram när beslutet skulle tas. När det gäller personer som har varit direkt involverade i 

forskningen, likt intervjupersoner eller personer som har observerats, har forskare ett 

stort ansvar gällande att hålla personuppgifterna dolda (Vetenskapsrådet 2011). Den 

typen av informanter har dock inte vi i vår studie, utan för oss handlar 

ställningstagandet som nämnt om recensenternas namn och vare sig vi i analys och 

urval anonymiserar dem eller inte. Vi har valt att inte göra det, då vi känner att 
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recensenterna är så pass kända och lästa att de rör sig på den offentliga arenan. 

Majoriteten av texterna finns enkelt tillgängliga på plattformarnas hemsidor och även 

om vi hade använt oss av någon sorts kodnamn eller liknande hade det enkelt gått att ta 

reda på vilka recensenterna är då vi skriver ut titlarna på filmerna och plattformarnas 

namn. Det är inte heller fråga om några känsliga uppgifter, utan det är analyser av 

offentligt publicerade recensioner som recensenterna själva valt att underteckna med 

sina namn.  

 

Vi har också byggt en del av vår metod på ett kapitel i boken Kulturjournalistikens 

gränser – en bok som inte är av vetenskaplig karaktär såtillvida att den saknar metod 

och analys och andra delar som utmärker ett akademiskt verk. Vi anser trots det att 

Kulturjournalistikens gränser är en källa värd att ta i beaktning, inte bara för att vi har 

sett den hänvisas till i annan forskning inom området utan också för att det kapitel vi 

använder oss av, skrivet av Hemer, är skrivet av just honom. Hemer är professor i 

Journalistik och litterär gestaltning vid Malmö högskola och har publicerat flertalet 

referentgranskade artiklar inom närliggande områden – det vi väljer att belysa från hans 

kapitel Kulturstriden är med andra ord skrivet av en professor med mångårig erfarenhet 

inom området. Samtidigt är det också ett faktum att det Hemer har sagt om betygshets, 

kortare texter och minskad reflektion inte används som ett vetenskapligt ståndstagande i 

vår studie utan enbart som inspiration till vad som ska tas upp i analysen – vi ämnar se 

huruvida Hemers uppfattning stämmer, inget annat. 

 

Det är också värt att nämna att Hultén (2000) beskriver att det alltid finns ett visst mått 

av subjektivitet i den här typen av kvalitativ textanalys, vilket skulle kunna yttra sig i att 

vi som filmskribenter applicerar våra egna värderingar på analysen och ser det vi 

undermedvetet eller medvetet vill se. Ett visst mått av det kommer som nämnt alltid 

med, men vi har aktivt försökt begränsa det så mycket som möjligt med en tydlig 

analysstruktur och ett systematiskt tillvägagångssätt gällande vilka teman som skall 

undersökas. 
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6 Analys 

 

Vi vill återkoppla till vårt syfte och vår övergripande frågeställning som ämnar att 

undersöka hur filmrecensioner på olika filmplattformar i Sverige förändrats över tid. 

För att besvara det har vi som sagt brutit ned frågeställningen i de tre frågorna: Hur 

framställningssättet har förändrats, hur språket har förändrats och huruvida texterna 

talar för en dragning mot det estetiska eller det journalistiska paradigmet (den 

sistnämnda frågan med stöd i de pelare som Jaakkola har beskrivit). Det är de tre 

nedbrutna frågorna som ligger till grund för vår analys och de kommer att redogöras för 

en och en vilket utgör dispositionen för detta analyskapitel. Vår förhoppning är att dessa 

delar tillsammans utgör en så pass intressant grund att vi under slutsats-och 

diskussionkapitlet kan säga något relevant om vårt syfte och vår övergripande 

frågeställning. 

 

6.1 Framställningssätt 

Den mest talande aspekten av de mer skeletala faktorerna som ordet framställningssätt 

(Hultén, 2000) inramar är kanske textlängd. Som tidigare nämnts har man kunnat notera 

att längden på recensioner som publicerats i medier har blivit allt kortare genom 

decennierna (Hemer, 2010) som ett uttryck för en kommersiell tabloidisering (Sparks 

2000) och mellan de år som undersöks här – 1998 till 2016 – går det också att utläsa 

somliga längdmässiga trender i det material som vi använder oss av. Alla medier som 

undersökts – Barometern, Aftonbladet och Moviezine – har dock gått sin helt egna väg, 

tolkar man de trender som kan uttydas för dessa plattformar varförsig och mellan 

varandra så kan ändock några intressanta synpunkter föras fram.  

 

När det kommer till de tryckta medier som inkluderats så går det att konstatera att någon 

slags nedprioritering har skett men den har sett väldigt olika ut på Barometern och på 

Aftonbladet. Deras recensioner hade till en början liknande drag och längdmässigt var 

de på ungefär samma nivå – det här är någonting som kan konstateras mellan 

åtminstone 1998 och 2003, då filmerna Titanic och Kill Bill behandlades med en 

textlängd på ungefär 2 000 tecken vardera i båda medierna. Redan mellan dessa år 

hände någonting; man slutade använda sig av mellanrubriker och texterna blev i och 

med det mindre luftiga och mer av något som skulle kunna kallas för textfyllda block 

som därmed eventuellt kunde lämna mer plats åt annat på en tidningssida.  
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Den största förändringen kom dock 2009 då i alla fall Aftonbladet påbörjade en 

utveckling som tycks ha följt med dem ända sedan dess. Textlängden minskade – rejält. 

Deras recension av Pixarfilmen Upp från 2009 är avklarad på några få meningar, är 

enbart uppdelad i två stycken och når inte upp till mer än ungefär 1 000 tecken – hälften 

av den textlängd som tycks ha fungerat som måttstock tidigare år. Barometern valde 

dock inte att rätta sig efter Aftonbladet, faktum är att deras recension av filmen Upp, 

utöver avsaknaden av mellanrubriker, faktiskt bär många formmässiga likheter med de 

recensioner de skrivit upp till över ett decennium tidigare. Huruvida det var ett bra val 

eller inte ämnar vi inte besvara men vi kan i alla fall konstatera att även Barometern 

snart skulle komma att möta drastiska förändringar. 

 

2016 recenserades nämligen science fiction-filmen Arrival. Hos Aftonbladet ser det 

ungefär likadant ut – deras recension är visserligen med sina cirka 850 tecken något 

kortare än den som skrevs 2009 – men det är givetvis en skillnad i det minsta laget och 

inte något som behöver vara talande för den utveckling som skett mellan 2009 och 

2016. Barometerns recension har däremot förändrats en hel del. Inte längdmässigt – 

faktum är att den recension av filmen Arrival som publicerats i Barometern ligger på 

hela 2 500 tecken, något som med andra ord talar för en ökning – med två spalter ges 

den dessutom mer utrymme än den mer ihoptryckta recension som publicerades 2009. 

Den drastiska förändringen ligger i något helt annat – recensionen är inte längre skriven 

av Mikael Hagner, som skrivit recensioner för Barometern i flera decennier, utan av 

Elin Dahlman på TT. Det egna har med andra ord blivit utbytt mot en inköpt recension 

som också publicerats i bland annat Motala Vadstena tidning, Gefle Dagblad och 

Göteborgs-Posten. 

 

Med andra ord har recensionerna i de traditionella medierna förändrats mycket – där vi 

inte ser ett minskande av textlängd över tid ser vi istället den lokala och autonoma 

filmkritiken överges. På Moviezine, den digitala plattform som vi undersökt, ser 

utvecklingen helt annorlunda ut. Hemsidan startade inte upp förrän 2003, så den första 

recension vi valt ut från plattformen (en recension av filmen Kill Bill) är också från 

plattformens första år som verksam. Recensionen är skriven av Moviezines chefredaktör 

Alexander Dunerfors och ligger på en längd kring 2 500 tecken. Den är alltså längre än 

de traditionella mediernas recensioner, men inte mycket längre. Vid nästa nedslag, 

2009, borde recensionen om Moviezine följt samma trend som de traditionella medierna 
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ligga på ungefär samma längd eller minska en del men deras recension av filmen Upp 

ligger istället på hela 3 500 tecken och när de recenserar Arrival 2016 – ett år då kritik i 

traditionell press tycks ha försvagats ytterligare – så recenserar de den med så mycket 

som över 4 000 tecken, någonting som vida överstiger någonting som vi har tagit del av 

från de traditionella medier vi har använt oss av. Den digitala utmanaren har alltså valt 

att gå en annan väg än dess föregångare. 

 

Vi har också tagit upp begreppet “betygshets” (Hemer, 2010) och hur man upplevt att 

kritiken i samband med att den blivit kortare också har börjat fokusera mer på att sätta 

höga betyg, något som vi ämnar koppla tillbaka till här. Även om betygsättningen i sig 

är intressant så finner vi vad texten säger om betyget än mer spännande. Det finns texter 

som förklarar varför det bra i filmen är bra och varför det dåliga i filmen är dåligt men 

det finns också texter där läsaren om den tvingas gissa betyget som satts på filmen efter 

att ha läst texten skulle vara helt handfallen. Att se en film och sätta exempelvis högsta 

betyg, vilket rimligtvis bör betyda att recensenten tycker att filmen är väldigt bra, utan 

att visa någon ambition till att försöka diskutera varför räknar vi som en form av 

betygshets. Något vi kunnat uttyda är att de här förklarande, analyserande eller 

personliga (subjektiva) ställningstagandena ofta, precis som Widestedt (2001) 

konstaterat, får lämna plats för beskrivningar av handling, filmskaparen eller 

produktionsförhållanden – objektiv förmedling. Väljer en kritiker att ägna hela sin text 

åt att förklara vad filmen handlar om finns med andra ord mindre utrymme för kritikern 

att motivera sitt betyg och förhållandet mellan subjektiv och objektiv 

informationsförmedling blir alltså också en del av det vi kallar för betygshets och 

kommer därmed att tas upp här som en slags del av ett illustrerande om hur pass 

reflekterande texten är. Enligt Hemer (2010) har texter blivit mindre reflekterande och 

det är delvis något som kan synas i de texter som behandlas här. 

 

De recensioner som används i den här analysen har alla delat ut medelhöga eller höga 

betyg till filmerna de gäller och betygsättningen har i mångt och mycket hållit sig 

relativt spretig genom åren. Det utdelades femmor i slutet av 1990-talet och det utdelas 

treor än idag. Det finns dock en del skillnader mellan både medier och år – i slutet av 

90-talet hölls avvägningen mellan subjektiv och objektiv information väldigt balanserad 

och filmen Titanic fick en fyra respektive en trea av Aftonbladet och Barometern – 

gällande filmen Titanic finns givetvis en hel bakgrundshistoria att berätta men även 

kritik mot exempelvis klyschig dialog och bristande manus tas med och efter att ha läst 
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texterna kan förmodligen gemene läsare förstå varför recensenten har satt det betyg som 

recensenten har satt – i vissa fall finns till och med väldigt subjektiva omdömen, Mikael 

Hagner beskriver till exempel hur han blir illamående när han påminns om Estonia då 

han ser på Titanic som en del av sin kritik mot filmen. 

 

Samma trend fortgår under början av 2000-talet, det är inte mycket som har förändrats i 

recensionerna av filmen Kill Bill som har tilldelats en trea från både Barometern och 

Aftonbladet – det är förmodligen till och med lite fler subjektiva omdömen i 

Aftonbladets text, då recensenten som (förmodligen) är förälder beskriver hur en vuxen 

människa med barn kan tycka att en del av de mer våldsamma skämten är något 

smaklösa. Här anländer dock den digitala plattformen Moviezine på arenan som en ny 

aktör och sätter betyget fem av fem på Kill Bill, nästan helt utan några motiveringar till 

varför. Faktum är att en majoritet av den text som Alexander Dunerfors har skrivit 

handlar om filmens handling och Quentin Tarantino som regissör – det finns knappt 

några motiveringar till varför han tycker att filmen är så bra och de få som finns är 

främst levererade i värdeord och inte genom reflektion. I det här fallet anser vi att man 

kan tala om betygshets. 

 

Huruvida medieutbudets nytillskott Moviezine är anledningen eller ej är svårt att 

spekulera i – men betygshetsen som kunde uttydas i Kill Bill-recensionen spred sig till 

2009, ett år som markerade en stor förändring för Aftonbladet som i sin recension av 

Upp använde sig av samma knep. Recensionen är, som tidigare konstaterats, väldigt 

kort och tar främst upp filmens inledning och dess handling i stora drag. Det finns 

enbart någon mening om varför filmen är bra, men istället för att ha en mer 

reflekterande natur som Kill Bill-recensionen (skriven av samma skribent) så proppas 

den full med superlativ om filmens “underbara färgprakt, knäppa figurer och galna 

humor”. Upp tilldelades betyget fem av fem trots att kritikern inte tycktes ha särskilt 

mycket att säga om filmen alls. Barometern och Moviezine spelar det mer kyligt med 

fyror och lägger fördelningen mellan subjektiv och objektiv kritik på ungefär den nivå 

som har varit standard i recensionsklimatet fram till nu – om något så är kritiken lite 

mer åt det objektiva hållet (Barometern-recensionen svävar ut i att berätta om 3D-

tekniken som finns på biografen i Oskarshamn) och intressant nog så har även 

Moviezine flyttat sig lite mer åt mitten. Ett återkommande tema är dock faktumet att 

fyror alltid är övervägande positiva (frånsett Aftonbladets Titanic-recension från 1998) 

och att recensenterna tycks strunta i att motivera varför de inte har satt en femma – 
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något som vi tillskriver en brist på reflekterande ambitioner från skribentens sida, att 

formulera varför man inte älskar någonting som man ändå tycker om starkt kräver 

givetvis en stunds eftertanke. 

 

I dagsläget är förhållandet mellan subjektiv och objektiv information precis som 

gällande textlängden mer spretigt än någonsin, men vi kan inte uttyda någon slags 

utbredd betygshets i det material som vi använt oss av. Faktum är att vi bara gällande 

två av alla texter, Moviezines recension av Kill Bill år 2003 och Aftonbladets recension 

av Upp år 2009, tycker att vi kan sätta en sådan stämpel. Recensionerna av Arrival från 

2016 talar klarspråk – det finns visserligen två femmor (från Barometern och 

Moviezine, Aftonbladet har satt en trea) men de är väldigt motiverade i texten. Något 

som för oss vidare till subjektiviteten och objektiviteten – där det som sagt spretar något 

enormt. Den TT-inköpta texten som publicerats i Barometern håller sig på ungefär 

samma nivå som tidigare recensioner har gjort – balansen är väl avvägd och med 

exempel på filmens komplexitet och en längre beskrivning av varför filmmusiken är så 

pass lyckad verkar femman som Elin Dahlman satt självklar ur hennes perspektiv.  

 

Moviezine ger oss istället, precis som med Kill Bill-texten fast helt tvärtom, ett exempel 

på ett nytt sätt att skriva om film på – Jonna Vanhatalos långa text om Arrival innehåller 

enbart ett enda, kort, stycke om filmens handling. Resten tillägnas analys. Hon berättar 

om sina åsikter om filmens musik, manus, foto och skådespelarinsatser och texten är så 

subjektiv och analytisk att den kan fungera lika bra för någon som inte har sett filmen 

som för någon som har sett den. Det här är ett väldigt intressant tillskott och huruvida 

det ger oss någon fingervisning om hur kritiken kommer att se ut längre fram i tiden 

återstår att se. Men Jonna Vanhatalos subjektiva text har sin motpol som tydligt 

illustrerar eklekticismen år 2016 – Aftonbladets Jan-Olov Anderson har tidigare (Kill 

Bill-recensionen) visat att han faktiskt kan motivera varför han väljer att sätta en trea 

och inte högre på en film och det med flera subjektiva omdömen. Arrival-recensionen är 

dock precis som Moviezines recension en av sitt slag i och med dess extremt objektivt 

lagda karaktär. Arrival har getts betyget tre av Aftonbladet men ingenting i hela 

recensionen ger läsaren någon förklaring alls om varför, den bygger enbart på att 

beskriva filmens handling. En polär motsats till Moviezines text med Barometerns TT-

text som bryggan däremellan med andra ord och det är också någonting som med några 
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undantag kan sammanfatta mediernas relation till varandra genom alla de år vi har 

undersökt. 

 

Sammanfattningsvis pekar de texter vi har använt oss av bland annat på rent uppenbara 

förändringar som faktumet att mellanrubriker i recensioner har försvunnit. Vi kan också 

uttyda att Aftonbladets recensioner långsamt har blivit kortare och mindre subjektiva 

medan den digitala utmanaren Moviezines texter har blivit längre och mer subjektiva. 

Barometerns texter har hållit ungefär samma längd och balans mellan subjektivitet och 

objektivitet genom åren, även när TT tagit över och börjat skriva recensioner som 

Barometern köpt in. Vi har inte märkt av någon betygshets. 

 

6.2 Språk 

Språkbruket och de mer eller mindre medvetna knep skribenter i den här textgenren 

använder sig av (Duff 2000) för att konstruera en filmrecension varierar ständigt och 

tycks gå i trender eller vågor, där somliga aktörer är mer trendkänsliga och föränderliga 

medan andra har en mer konservativ natur. Ibland spretar det medier emellan. Andra år 

är plattformarna mer lika. 

 

1998 var ett sådant år. Recensionerna av storfilmen och den mångfaldiga Oscarvinnaren 

Titanic skulle givetvis bli vällästa i medier runtom i landet och två tidningar bland alla 

som tog på sig uppdraget att recensera filmen var Aftonbladet och Barometern – som på 

den tiden visade upp ett mycket mer enhetligt sätt att skriva om film än vad som skulle 

komma att känneteckna senare år. Faktum är att recensionerna är påfallande lika, med 

bland annat en enkel disposition som i korta drag kan sammanfattas som: Kontext, 

handling, information och slutligen värderingar – där det sistnämnda är ett slags 

persuativt retoriskt element (Mral 2008). Då fanns heller inte något ”jag” i texten, ett 

fenomen som kanske mer än något annat har dykt upp och försvunnit och dykt upp igen 

genom åren därefter. Istället för att gestalta sig som en person med egna åsikter så tar 

skribenterna vi har använt oss av dessutom en roll som tycks mer allvetande, i och med 

att jaget inte existerar så förs även subjektiva omdömen fram som om de vore fakta. Då 

språkbruket inte heller förenklas, med längre meningar och begrepp som ”förlisning” 

”allena” och ”paradoxal” tycks föreställningen om läsaren inte vara nedvärderande. 

Men det här utan att kritikern år 1998 riskerade att låta pretentiös; vardagsspråk som 

”slantar” i stället för ”pengar” användes och man drog sig inte för att använda lite 
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schablonmässiga superlativ eller begrepp som ”en nagelbitare” när man ville skildra 

filmen Titanics egenskaper.  Ett stilgrepp som kanske mer enhetligt utmärker sig år 

1998 mer än vid något annat år är de litterära ambitioner som kritikerna då och då tycks 

förvärva. Kritiken blir en konstform i sig när Aftonbladets kritiker målar upp bilder om 

glöden i pannrummet och hur det isande vattnet fyller bit för bit av Titanic – eller 

kanske särskilt när Barometerns kritiker skriver att ”lyxångaren för full maskin svävar 

under stjärnorna över den spegelblanka Atlanten”.  
 

Men det finns också skillnader, Aftonbladet visar redan här hur de har somliga impulser 

gällande att avvika från det mer nedtonade sätt som Barometern skildrar filmerna på – 

man väljer bland annat att ha en väldigt gripande rubrik som påtalar att filmen är 

”svindlande” och ”otäck” medan Barometern enbart kallar filmen för en ”teknisk 

fullträff”. Det finns dessutom en mer dramatisk och kortfattad jargong som gör 

inledning och avslutning väldigt effektiva även om också Barometern slutar på en ton 

som skulle kunna kallas för effektiv. Genom att nämna hur Estonia kommer på tankarna 

och att det skapar ett visst illamående hos skribenten uppstår vissa frågetecken (Varför 

tas det med? Blir filmen sämre på grund av det? Vilka känslor väcks hos läsarna?) som 

läsaren kan ha i åtanke även efter läsningens slut – ett slags språkligt knep som enligt 

den klassiska retoriken skulle kunna vara ett uttryck för pathos (Mral 2008).  

 

2003 och recensionerna av filmen Kill Bill markerar startskottet för en retorik som 

vågar tumma mer på reglerna och försöka pröva sig på nya stilgrepp. Året är också det 

första året som den digitala plattformen Moviezine seglade upp som ett alternativ för 

svenska filmentusiaster. Det medie som har förändrats mest av Barometern och 

Aftonbladet är utan tvekan Aftonbladet, som började ta sina första steg mot ännu fler 

förändringar och tydligast är kanske faktumet att man – likt Moviezine – nu använder 

sig av ett ”jag” i texten (som för övrigt saknar rubrik). Direkt blir recensionen mer 

personlig; den är inte längre skriven av en allvetande kritiker utan snarare av en riktig 

person och resten av recensionen tycks faktiskt präglas av det faktumet. Både 

Barometern och Aftonbladet har nämligen delat ut en ljummen trea till filmen, men där 

Barometern håller sig mer distanserad och för fram sin kritik diskret och invävt i annat 

så tar Aftonbladets recension direkt en negativ ton genom att kalla filmerna som 

Tarantino har inspirerat för ”värdelösa” och genom att kalla Tarantino själv för 

”härmapa” (vilket markerar ett än mer vardagligt språkbruk än det som användes 1998) 

på grund av de kung fu-filmer han hämtat inspiration ifrån (Barometern skriver istället 



  
 

35 

att han hyllar dem). Den mer personliga tonen tillåter också Aftonbladet att använda sig 

av mindre genomarbetade formuleringar som ”Massor av blod. Extremt mycket blod, 

faktiskt” vilket ger ett mer ledigt intryck – en del av kritiken mot våldet i filmen 

kommer dessutom för att skribenten är ärlig med att ”en förälder aldrig hade hittat på” 

något liknande och i och med kommentarer som den kommer vi närmre inpå skribenten 

och en läsare hade kanske uppfattat honom som mer ärlig och personlig, vi får en 

inblick i skribentens inre värld som manifesteras i ett argument om filmens kvalitet – 

återigen ett slags uttryck för pathos (Mral 2008).  

 

Det här är inte helt olikt Moviezines hyllande text som också den är väldigt personlig 

och än mer ledig i sitt uttryck genom förkortningar som ”pga”, begrepp som 

”bitchfightas”, genom att beskriva dialogen med ett modeord som ”skön” och genom att 

sluta meningar med tre punkter i rad. Denna nya aktör har dock möjligtvis en del 

barnsjukdomar, med en överlång ingress som fortsätter i brödtexten (det är att bryta ett 

journalistiskt stilgrepp), genom en oklar röd tråd och en del motsägelser (skribenten 

lägger en kommentar om att det kanske bara är han som har sjuk humor när han finner 

filmen så rolig precis innan han beskriver hur biopubliken skrattar så att den vrider sig, 

till synes utan medvetenhet om kommentarens paradoxala natur).  

 

I kontrast till det här, Barometern. Morgontidningen skriver om Kill Bill på ungefär 

samma sätt som det skrevs om Titanic men saknar de litterära ambitioner som fanns då. 

Precis som Aftonbladet gör så använder sig Hagner, som skrivit recensionen, av 

begreppet ”martial arts” utan att förklara ordets innebörd men när han ska beskriva den 

animesekvens som utgör en del av filmen så skriver han ”ett snyggt animerat inslag i 

japansk stil” som för att inte förlora en del av läsarskaran medan Aftonbladet skriver 

”anime” och Moviezine skriver ”manga-animerad”. Alla texter tar dessutom upp 

filmens humor och hur blodet fullkomligt forsar, de lyckas också göra det relativt 

humoristiskt själva genom finurliga beskrivningar som att ”armar och ben huggs av som 

på löpande band” eller jämförelser som ”det är som Crouching tiger, hidden dragon – 

fast som om Monty Python-gänget hade gjort den”, något som tyder på att en del 

eftertanke lagts ned på recensionerna; förmodligen en självklarhet för många förvisso, 

men någonting som inte alltid kommer att synas lika tydligt. 

 

2009 ser det nämligen återigen annorlunda ut och de exempel som tas upp här visar 

verkligen hur trendkänsligt recensionsklimatet är. Tidigare nämnda jagform i 
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recensionerna är exempelvis här helt eliminerad. Inte en enda recension använder sig av 

den, trots att Aftonbladet-recensionen till och med är skriven av samma skribent. Här 

har dessutom Moviezine börjat bli en stor aktör på arenan och lider inte längre av 

samma slappa språk eller eventuella barnsjukdomar – deras texter har snarare börjat ta 

en mer professionell karaktär med en tydlig röd tråd och ett språk som påminner mycket 

mera om en annan plattforms: Barometerns – Aftonbladet har nämligen, trots att de 

slopat jaget, förflyttat sig än längre från det allvarliga och nedtonade sätt som man skrev 

om film på tidigare och är nu ensamma om att skriva som de gör.   

 

Det skvallras kanske redan om i rubriken till Aftonbladets recension av filmen Upp; 

”UPPlyftande!”  – utropstecken och ordlek, ett nytt förekommande bland de recensioner 

vi tagit del av. Den kortfattade recensionen är dessutom än mer kortfattad i sitt språk – 

istället för att skriva ”filmen börjar med” eller ”den börjar med” så börjar skribenten en 

mening med enbart: ”Börjar med” – något det finns flera exempel på. Det är ett väldigt 

hårdnackat språk som kanske oftare förekommer i voice overn till actionfilmer än i 

recensioner av barnfilmer. I slutet av recensionen överöses filmen med superlativ som 

för att ursäkta recensionens, med dess eventuella särskrivningar och felplacerade 

kommatecken, förhastade (effektiviserande) intryck. Recensionen tycks vara skriven 

snabbt för den som vill ha en kort sammanfattning – ett slags uttryck för den 

tabloidisering och kommersialism som kan ha drabbat delar av medievärlden (Sparks 

200). 

 

Då vänder sig Barometern och Moviezine snarare åt de filmentusiaster som vill veta lite 

mer om filmen innan de köper sin biobiljett. Genom sitt luftiga, nedtonade och 

beskrivande sätt samt användandet av ord som ”ouvertyr” påvisar Barometerns kritiker 

återigen att inte allt för mycket, rent språkligt sett, har förändrats sedan 1998 och 

tillbaka är dessutom de uttryck som gör recensionen till en konstart i sig. Hagner skriver 

om hur allt utanför huvudpersonen Carls fönster raseras och att betongen ”sticker ut 

som svampar ur marken” – något som tyder på eftertanke. En nyhet är dock att en del av 

recensionen tycks innehålla ett dolt syfte; helt plötsligt vävs information om 3D-

tekniken i Oskarshamn och animationsbolaget Pixar in (vilket stör den röda tråden som 

hade gynnats av att ha det i inledningen likt Aftonbladets text) och för ett analytiskt öga 

(i synnerhet från två personer som skriver recensioner själva) tycks de enbart handla om 

att fylla ut lite plats i tidningen, med andra ord  blir mediets begränsningar lite tydligare. 

En lucka luft ser inte bra ut, något exempelvis Moviezine inte behöver oroa sig för – de 
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publicerar enbart på webben och deras text kan därmed röra sig mer fritt. Den tar bland 

annat upp handling på djupet mer än någon annan text och använder sig dessutom av 

fler exempel. Den ställer också frågor till läsaren och slutar med en kryptisk mening 

vars koppling till filmen ej förklaras: ”På samma sätt som något av det allra finaste är 

att upptäcka det som livet faktiskt har gett oss och känna att vi kanske kan vara nöjda 

med det i alla fall." Ett väldigt pathosorienterat (Mral 2008) argument. 

 

Moviezines text är också ett bra exempel på att recensioner, även om de ofta tar upp 

samma saker (som hur bra Pixar gjutit liv i huvudpersonen), inte alltid gör det och att 

Moviezine är en egen aktör även om dess sätt att skriva om film på här börjat likna 

morgontidningarnas. Texten fokuserar nämligen mycket på det allvar och den sorg som 

faktiskt finns i den animerade filmen och vilka läxor det kan lära tittaren – det här är 

något som nästan helt förbises i de andra recensionerna. 

 

Slutligen, filmen Arrival och 2016. Det här är – precis som gällande framställningssätt – 

kanske det mest spretiga året hittills med tre medier som alla tycks dra åt relativt olika 

eller helt olika håll. Språkmässigt kan vi dock se att det den här gången inte är 

Aftonbladet och Moviezine som är ytterligheterna med Barometern som bryggan 

däremellan – här är det snarare så att Moviezine fungerar som bryggan mellan 

Aftonbladet och Barometern (som en gång i tiden skrev så likartat.) Alla medier har 

dessutom denna gång genomgått stora förändringar som är intressanta att sätta fingret 

på. 

 

När det kommer till Aftonbladet så är även denna recension skriven av samma kritiker 

som skrev recensionen till Kill Bill och Upp, Jan-Olov Andersson. Tycktes han 

förhastad 2009 så är det inget emot vad han kan uppfattas som nu i och med att den här 

recensionen (med den mindre eggande rubriken ”Annorlunda sci fi-drama”) inte ens gör 

några försök till att leka med språket på något sätt. Inga värdeord eller omdömen 

används och språket är dessutom så pass neutralt att det hade kunnat vara skrivet av en 

person som inte ens har sett filmen. Hälften av det lilla utrymme som Jan-Olov 

Andersson får går dessutom till att beskriva handlingen av en helt annan film än den 

som recenseras och resten av recensionen hade kanske till och med kunnat fungera som 

beskrivning av filmen i en tv-tablå. Borta är alltså inte bara de litterära drag och de 

försök till att måla upp känslan av en film för en skara filmälskande läsare från 1998, 

utan också den humor eller i alla fall egna personlighet som kunde uttydas 2003 och 



  
 

38 

2009 – allt extra har eroderat från språket och kvar finns bara ett slags skelett; det allra 

nödvändigaste. 

 

Inte ens ett skelett finns dock kvar för Barometern i och med att deras recension inte är 

skriven av dem själva utan av en kritiker på TT. Recensionen påminner dock en hel del 

om Barometerns tidigare texter – den tar tid på sig, tycks genomarbetad, har lite längre 

meningar och färre modeord. Men kvar finns inte de målande beskrivningar som följt 

Hagners texter sedan 2009 även om de såklart har ersatts av nya knep. Recensionen 

påbörjas till exempel med ett effektivt stilgrepp (Hulten 2000) genom att ställa frågorna: 

”Vad vill de? Vad kommer de ifrån?”, genom att dra genomtänkta jämförelser om hur 

den kända kompositören Hans Zimmer bör bli avundsjuk på filmens ljudspår och 

genom att prompt sluta beskriva filmens handling med motiveringen: ”Mer än såhär går 

det inte att säga utan att punktera den väv av komplexitet” som finns i filmen. 

Superlativen finns men är sparsmakade och textens seriositet passar förmodligen 

morgontidningsformatet – texten har med andra ord en viss reflektiv natur som tyder på 

att inte alla delar av kulturjournalistiken saknar de analytiska element som Hemer 

(2011) beskrivit som försvinnande. 

 

Anledningen till att Moviezine här beskrivs som en brygga mellan Barometern och 

Aftonbladet är för att den digitala plattformen blandar Barometerns traditionellt sett 

seriösa sätt att skriva på med det experimenterande som Aftonbladet har ägnat sig åt. 

Det seriösa uttrycker sig i faktumet att texten tycks genomarbetad med sin välsnickrade 

ingress och dess längre och mer reflekterande meningar – det finns en tydlig analytisk 

ton och istället för att enbart skriva att någonting är bra så skriver skribenten varför det 

är bra med logosbaserade (Mral 2008) argument som att fotot är bra är bra för att det 

vågar varva både skärpa och oskärpa samt närbilder med fantastiska vyer. Dessutom 

används ord som ”halster” som variation för spänning och andra mindre använda 

uttryck vilket tyder på att Jonna Vanhatalo inte ämnat att fördumma när hon skrev sin 

text. Samtidigt väljer hon att återinföra jaget i texten och är väldigt personlig i sin 

kommunikation, hon vågar skriva att Arrival är en ”fullständigt magisk filmupplevelse”, 

att sätta en lockande rubrik med ungefär samma budskap och att skriva att filmen var så 

spännande att hon ”hade svårt att andas” (superlativ som saknats i de texter som velat 

framstå som mer seriösa). Hon visar dessutom en del självmedvetenhet mot tidigare 

nämnda jag, vilket är ett helt nytt meta-steg för den här typen av text, när hon skriver 

”till slut knyts ändå säcken, som det brukar heta, ihop”. Hon gör dessutom det första 
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miljöbytet bland dessa exempel då hon beskriver hur tankarna snurrar även hemma och 

hon vågar också kalla filmen för en dramathriller och inte enbart en science fiction-film.  

 

Sammanfattningsvis tycks den enhetlighet som präglade språket år 1998 ha försvunnit 

helt och det i etapper. Kanske inte så mycket på grund av Barometern, som länge skrev 

om film på samma sätt och som dessutom trots sina numera TT-inköpta texter inte har 

förändrats särskilt mycket språkligt, utan mer i och med Moviezine och Aftonbladet 

som har vågat experimentera mer med en jagform som har kommit och gått och en till 

synes skiftande föreställning om vad det är för läsare som tar del av texterna. I det 

förstnämnda exemplet har det kanske främst haft att göra med att hitta den egna rösten 

och i det sistnämnda snarare att förlora den. De rent litterära dragen med målande 

beskrivningar och kritik för kritikens skull tycks dock försvinna helt från texterna, men 

å andra sidan finns det i dagens texter åtminstone spår som tyder på att kritikerna inte 

vill vara fördummande utan att de snarare vågar sig på analys och ett mer utbyggt 

språkbruk – trots att filmrecensionernas andra aspekter spretar mer än innan. 

 

6.3 Paradigm 

En av de fem estetiska pelare som Jaakkola tar upp i sina studier är som nämnt expertis 

och utifrån de recensioner vi har tagit del av verkar det vara en pelare som tydligt 

genomsyrar den här typen av texter. I alla de elva texter vi analyserar positionerar sig 

recensenterna vid ett eller flera tillfällen i en sorts expertroll där de använder sin 

kunskap inom fältet film för att bygga kontext kring den film som de recenserar. 

Expertis är ett välanvänt grepp inom alla de fyra årsbaserade nedslag som vi gör inom 

de tre plattformar som undersöks – Aftonbladet, Barometern och Moviezine – och det 

används på någorlunda liknande sätt genom alla år och plattformar. Det som dock har 

uppenbarat sig i analysen är några specifika typer av expertis som recensenterna 

använder sig av.  

 

Det allra mest förekommande i vårt empiriska material är expertis som rör regissören 

bakom den film som recenseras. År 1998 förklarar Aftonbladets Jens Peterson sina 

känslor kring James Camerons “Titanic” genom att jämföra den med regissörens 

tidigare filmer och menar att den är “mänskligare” än dem. Sex år senare ägnar Mikael 

Hagner mer än halva sin Barometern-recension av “Kill Bill vol 1” åt att bygga en sorts 

narrativ kring vem regissören Quentin Tarantino är och hur han har plockat upp olika 
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internationella filmiska influenser i olika skeden av hans liv, influenser som Mikael 

Hagner menar sedan direkt resulterade i den recenserade filmen. Kunskapen kring 

Tarantinos bakgrund, intressen och avtryck i filmvärlden är uppenbar. Just regissörer är 

de personer som är överlägset mest förekommande när det gäller den här typen av 

expertis, men även information kring andra nyckelspelare inom filmernas produktion – 

exempelvis manusförfattare, skådespelare och kompositörer – förekommer på liknande 

vis. I de tre recensionerna av filmen “Upp” som vi har analyserat finns det snarlika 

bitar, men då ligger fokus istället på den omtalade animationsstudion Pixar och deras 

tidigare verk snarare än den specifika regissörens.   

 

Den andra typen av expertis som också dyker upp i många av recensionerna är expertis 

kring den filmhistoriska kontexten, då det förmedlas information om exempelvis 

liknande filmer i samma genre eller filmer som på något sätt är tematiskt kopplade till 

den som recenseras. I Elin Dahlmans TT-recension av “Arrival” som publicerades år 

2016 i Barometern lyfter hon fem exempel på filmer som inte har någon som helst 

koppling till “Arrival” när det gäller personer som är involverade i produktionen, men 

som på andra sätt illustrerar vad “Arrival” är för typ av film. “Men för att få en känsla 

av vad det rör sig om, tänk mer Närkontakt av tredje graden (en film som även Jan-Olov 

Andersson jämför “Arrival” med i sin Aftonbladet-recension), 2001- Ett rymdäventyr 

och Interstellar än Independence Day eller Cloverfield” skriver hon. De som känner till 

dessa fem filmer kan använda den informationen för att förstår vilken typ av science 

fiction-film det är, samt vilken typ det inte är. I Jens Petersons Aftonbladet-recension av 

“Titanic” gör han något liknande, då han jämför den med “Doktor Zjivago” och “Borta 

med vinden” för att tydliggöra hur filmen fortsätter den klassiska traditionen att 

kombinera en intim kärlekshistoria i förgrunden med en omvälvande, storskalig 

historisk händelse eller era i bakgrunden.  

 

Recensenterna väver också in en tredje typ av expertis, nämligen den kring 

filmproduktion, dramaturgi och den detaljerade process som filmskapande är. Bland 

annat förekommer det i de recensioner som handlar om filmer som av recensenterna på 

något sätt uppfattar som mer tekniskt krävande än andra. I Mikael Hagners Barometern-

recension av “Upp” år 2009 ägnar han en bit mot slutet av texten till att nämna den 

avancerade 3D-teknik som används i filmen och hur den är så ny att bara specifika 

biografer kan visa den. I Jens Petersons Aftonbladet-recension av “Titanic” år 1998 

beskriver han hur regissören James Cameron använder “de modernaste effekterna” och 



  
 

41 

Mikael Hagner kallar den i Barometern för “en bländande uppvisning i filmteknik”, för 

att sedan även skriva att “den har kostat med än någon annan film”, vilket också tyder 

på kunskap kring produktionsvillkor och budget. Han nämner även att det är en 

“klassisk kärleksmelodram” och tydliggör där sin förståelse för dramaturgiska modeller. 

Jan-Olov Andersson gör något liknande i sin Aftonbladet-recension av “Kill Bill vol 1” 

från 2003 när han redogör för de olika filmhistoriska blinkningar han kan se i filmen, 

exempelvis “Hongkong-action, martial arts-strider, spaghettivästern-musik, coola och 

udda gamla poplåtar, färg och svartvitt, ett tecknat avsnitt i japansk animé-stil”.  
 

I Moviezine-recensionerna som generellt har mycket mer utrymme att jobba med än de 

två tryckta medierna läggs det ofta mer vikt vid just den här typen av expertis, kanske 

då det helt enkelt finns mer plats för det. Jonna Vanhatalo skriver exempelvis i sin 

“Arrival”-recension från 2016 att “bildspråket är poetiskt och fotot varvar snyggt skärpa 

med oskärpa och närbilder med fantastiska vyer”, vilket ger en känsla av att hon har bra 

grepp om filmfotografens roll och arbete. “Villeneuve värjer inte för att använda ett 

annorlunda berättargrepp och liksom parallellskildra historien och vad den vill säga på 

ett smart och till synes komplicerat, men till sist ändå fullständigt begripligt och otroligt 

tankeväckande sätt” skriver hon också, vilket funkar på samma vis men istället kopplar 

till expertis kring dramaturgi och filmberättande. 

 

Förekomsten av och fördelningen mellan subjektiv och objektiv information i 

recensionerna – som kan kopplas till Jaakkolas pelare subjektivitet – går vi igenom på 

detaljerat vis under rubriken framställningssätt ovan. Då subjektivitet är så starkt 

sammankopplat med det estetiska paradigmet och objektivitet med det journalistiska 

paradigmet kan vi i vårt insamlade material se en förflyttning mot det journalistiska 

paradigmet gällande just den här aspekten när det gäller recensionerna i Aftonbladet, 

medan Barometern har en ihållande balans mellan de två paradigmen och Moviezine 

tycks omfamna det estetiska paradigmet mer och mer.  

 

Jaakkolas (2012) pelare pedagogik värdesätter hur ett pedagogiskt språk används av 

recensenter för att skapa förståelse för konst och “god smak”. Det här handlar med 

andra ord om recensenternas förmåga att förklara sin ståndpunkt på ett förståeligt och 

lärorikt sätt, även för de som inte är så insatta i film som de är. Även detta är ett grepp 

hos skribenterna som finns med i allt det material som vi har samlat in, över alla år och 

plattformar, men i olika utsträckning.  
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Jens Peterson skriver exempelvis i sin Aftonbladet-recension av “Titanic” från 1998 att 

“bildmässigt är det lika svindlande som de filmerna” när han beskriver James Camerons 

tidigare filmer, men fortsätter sedan att pedagogiskt förklara vad som är svindlande; 

“Skeppets magnifika storlek, glöden i stora pannrummet, lyxen i matsalen - och 

undergången”. I Mikael Hagners Barometern-recension av den nämnda filmen skriver 

han att “det är synd att han inte lade lite slantar på en manusförfattare också istället för 

att skriva själv”, vilket på ett begripligt vis illustrerar hans åsikter kring manusarbetet 

och samtidigt kopplar tillbaka till det han har skrivit om filmens höga budget och 

fördelningen av den. För att ytterligare bygga förståelse fortsätter han sedan med att 

beskriva hur dialogen är “klumpig” och att vissa scener knappt håller sig “över 

såpanivå”. Oavsett vad man tycker om hans involvering av Estonia-katastrofen - och 

dess påverkan på honom - mot slutet som vi har nämnt tidigare så är det tankesättet 

också något som alla läsare kan begripa och antagligen även relatera till. 

 

I Alexander Dunerfors “Kill Bill vol 1”-recension på Moviezine från 2003 finns det 

också en del exempel på pedagogiskt förklarande av vissa element i filmen. Det 

tydligaste exemplet är i stycket där han beskriver filmens och regissörens humor och 

hur “sjuk” den är. Det adjektivet säger inte särskilt mycket egentligen, men när 

Dunerfors väver in ett gäng exempel på hur han menar blir det genast enklare att 

greppa; “det finns flera underbara scener som när Daryl Hannah glider fram genom ett 

sjukhus korridorer i full sköterske-mundering och ett rött kors på sin ögonlapp, eller när 

Uma Thurman bitchfightas med Vivica A Fox i den sistnämndas vardagsrum och lilla 

dottern kommer hem från skolan”. Med dessa två exempel kan man få ett grepp om den 

“förhöjda” känslan i filmen och på vilket sätt regissören Quentin Tarantino bygger 

humor. I Mikael Hagners Barometern-recension av filmen inleder han som nämnt 

tidigare i analysen med att bygga en sorts narrativ kring Tarantinos liv och filmiska 

influenser, vilket också kan räknas som en sorts pedagogisk förklaring kring innehållet i 

filmen och var berättelsen kommer ifrån. Han avslutar också sitt stycke om våldet i 

filmen - mot slutet av recensionen - med att göra en begriplig jämförelse och beskriva 

att det framställs “ungefär som i en serietidning”. 
 

Lotta Zachrissons Moviezine-recension av “Upp” från 2009 innehåller också 

pedagogiska förklaringar. När hon beskriver det hon kallar för djupet i filmen kopplar 

hon det tydligt till berättelser i samhället som vi alla känner till och kan relatera till, som 
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barn med frånvarande föräldrar och alla ensamstående seniorer som sörjer den 

oundvikliga men likväl förkrossande förlusten av sina älskade livspartners. I 

recensionens avslutande stycke ställer hon en träffande fråga till läsarna som hon 

använder för att betona det hon tycker är storheten i filmen, vilket alltså även innebär 

vad hon skulle säga är “god smak”. “Vad kan egentligen vara vemodigare än att ångra 

det vi aldrig fick uppleva?” frågar hon, vilket gör att vi direkt förstår hennes ståndpunkt 

kring filmen. 

 

Aftonbladets recensioner av både “Upp” och “Arrival” – båda skrivna av Jan-Olov 

Andersson – är de recensioner där “pedagogik” används överlägset minst. Detta kan 

givetvis ha något att göra med att de också är väldigt korta, men innehållet hade 

onekligen kunnat prioriteras om lite på olika sätt. Det betyder dock inte att det är helt 

obefintligt, i “Upp”-recensionen så beskriver Andersson exempelvis en specifik scen 

och hur den berättas med bilder och musik, men utan dialog, och ändå fungerar oerhört 

bra. Han fortsätter sedan med att kalla det “ett makalöst skickligt och oerhört gripande 

filmberättande”, en mening som utan den tidigare nämnda beskrivningen av scenen 

hade betytt mycket mindre och varit svårare att förstå. 

 

I “Arrival”-recensionerna vi har analyserat från Moviezine och Barometern finns det 

rikligt med pedagogiskt skrivande. Jonna Vanhatalo på Moviezine kopplar filmens 

händelseförlopp till aktuella tankegångar och problem i samhället – exempelvis rädslan 

för det okända – för att beskriva hur filmen träffade henne och kanske kan träffa andra. 

Elin Dahlman från TT som skrivit den “Arrival”-recension som publicerades i 

Barometern gör något liknande och skriver “att vår förståelse för varandra skulle öka ju 

fler kommunikationsmedel vi har är en föreställning som Villeneuve vrider och vänder 

på här”. Tidigare i recensionen skriver hon att filmen präglas av en känsla av 

“obestämbart hot”, två ord som i sig inte säger så mycket men som sedan får betydelse 

när hon konkret beskriver hur det yttrar sig i filmens inledande scener. 

 

Jaakkola (2012) lyfter också engagemang som en pelare, engagemang i det avseendet 

att recensenterna har ett sådant för exempelvis specifika konstformer och i sitt arbete 

vill föra det framåt. I det här fallet, när vi har valt att studera så pass specifika 

kulturtexter som filmrecensioner så blir hela texterna i sig en del av det engagemanget, 

då en stor del av poängen med filmrecensioner är att lyfta fram och redogöra för 

konstformen film. I vårt insamlade material finns det dessutom inga recensioner där 
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betyget på den film som står i fokus är lägre än 3/5, så det är en kraftigt övervägande 

positiv bild av film och dess möjligheter som läggs fram. En hel del av de exempel som 

vi har lagt fram i analysen utifrån expertis går även in lite under den här pelaren, 

eftersom involveringen av kunniga referenser till andra filmer, filmskapare, 

kompositörer, genrer och liknande också är ett sätt att belysa bredden i filmvärlden och 

därmed främja film och uppmuntra till filmtittande.  

 

Pelaren “autonomi” är kopplat till allt det ovan nämnda, då autonomi inom det estetiska 

paradigmet innefattar både den traditionella journalistiska autonomin som Deuze talar 

om, men också autonomi från det journalistiska paradigmet i sig och därmed det 

journalistiska paradigmets värden. Ovan har vi redogjort för hur vårt insamlade material 

kan analyseras utifrån begrepp som subjektivitet/objektivitet, expertis, effektivitet, 

pedagogik och engagemang, vilket då automatiskt också besvarar hur texterna kan 

analyseras utifrån begreppet autonomi. Detta på grund av att en omfamning av det 

estetiska paradigmet och dess förutsättningar på samma gång är en autonom position i 

förhållande till det journalistiska paradigmet och dess ofta direkta motsatser till värden. 

Exempelvis kan vi i Moviezine-texterna se en dragning mot en allt mer autonom 

hållning hos skribenterna då de har blivit längre och mer subjektiva över tid, vilket står i 

direkt motsats till effektivitet och objektivitet som ryms i det journalistiska paradigmet. 

På samma sätt kan vi se hur Aftonbladet i vårt insamlade material rör sig på motsatt 

håll, då deras texter har blivit kortare och mindre åsiktsbaserade.  
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7 Slutsats och diskussion 

 

7.1 Slutsats 

Vi ämnar besvara de tre nedbrutna frågeställningar vi har ställt och i och med dem 

också kunna ge ett svar på vår övergripande frågeställning. Den första frågan rör de 

filmrecensioner vi har använt oss av och hur framställningssättet i dem har förändrats. 

Här ser vi att den mest konkreta förändringen i vårt material är faktumet att 

mellanrubriker har försvunnit och det inte bara i ett medie utan på alla tre plattformar – 

Moviezine har dock aldrig haft det. En annan likhet plattformarna emellan är att vi inte 

kunnat märka av någon betygshets, de betyg som satts har alltid motiverats på ett eller 

ett annat vis. Denna enhetlighet kan vi inte se i några andra aspekter, det ser snarare ut 

som att dessa medier har gått sin egna väg på många sätt. De mest polära motsatserna är 

Moviezine och Aftonbladet, där den förstnämnda har blivit allt mer subjektiv i sin kritik 

och fått längre och längre texter medan Aftonbladet har gått åt helt motsatt håll. 

Barometerns texter har sedan 1998 varit mer eller mindre oförändrade gällande 

framställningssätt, utöver det noterbara faktum att TT tagit över delar av deras filmkritik 

– men deras recension är påfallande lik de tidigare texter vi tagit del av från 

Barometerns sida. 

 

Den andra frågan vi ställt handlar om hur språket har förändrats och där kan vi se 

liknande trender i vårt material. Barometern har inte förändrats särskilt mycket även ur 

ett språkligt perspektiv och det trots att TT tagit över – med undantaget att de mer 

litterära språkmässiga knep som deras skribent Mikael Hagner ofta försökte sig på har 

försvunnit, kvar finns en seriös och bildad ton. De litterära knepen har också funnits i 

det material vi använt från Aftonbladet men försvunnit även där på samma sätt som 

andra språkliga finesser – de senare texter vi tagit del av från Aftonbladet har varit 

väldigt strama i sitt språk och saknat beskrivande drag och exempelvis superlativ helt. 

Moviezine har istället hittat en balans mellan den seriösa tonen och det sätt man brukade 

skriva om film på hos Aftonbladet – med lite slagord och genom att sätta lockande 

rubriker. Jagformen i språket har kommit och gått och år 2016 är det enbart Moviezine 

som har kvar den hos de texter vi har läst.  

 

Fråga tre handlar om huruvida texterna talar för en dragning mot det estetiska eller det 

journalistiska paradigmet. Här kan vi se att Moviezine med tiden drar sig allt närmre det 
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estetiska paradigmet genom att bygga ut sin pedagogik, subjektivitet och expertis 

medan Barometern vilar i en balans mellan det journalistiska och det estetiska 

paradigmet – även om TT, återigen, har tagit över delar av deras filmkritik. I de texter vi 

använt oss av från Aftonbladet kan vi se att de började som mer balanserade i linje med 

Barometern, men senare började avvika från det estetiska paradigmet för att ge förmån 

till det journalistiska paradigmet – något som manifesteras i att de låtit exempelvis 

filmens handling ta upp allt mer utrymme i texten vilket har minskat deras möjligheter 

att ge uttryck för pedagogik och subjektivitet; drag av expertis har dock följt med 

recensenterna från början till start. 

 

Genom att ha besvarat dessa frågor vill vi på ett mer övergripande sätt kunna besvara 

hur filmrecensioner på de svenska filmplattformar vi undersökt förändrats över tid; här 

menar vi att vi kan urskilja ett flertal drag. Först och främst vill vi poängtera hur pass 

olika vägar de plattformar som vi har valt att använda oss av har tagit, utifrån alla de 

perspektiv (framställningssättsmässigt, språkmässigt och paradigmmässigt) vi har sett 

på dem märker vi att de börjar spreta mer och mer i etapper och att vi 2016 är kvar med 

tre plattformar som skriver om film på helt olika sätt – det finns inga entydiga svar men 

hade ett sådant varit tvunget att ges så skulle det vara att filmkritiken plattformarna 

emellan inte är, just det, entydig.   

 

Vi har också märkt av att de förändringar vi kunnat märka av dels går i vågor, 

jagformen har exempelvis kommit och gått vilket i förlängningen skulle kunna innebära 

att delar som har försvunnit (som mellanrubriker) skulle kunna komma igen, samt att 

dessa vågor eller i vissa fall möjligen permanenta förändringar är frekventa i de medier 

de förekommer hos. I Barometerns recensioner finns de nämligen inte på samma sätt, 

men efter de sex - sju år långa mellanrum vi låtit texterna ha innan nästa nedslag kan vi 

konstatera att mycket har hänt hos Aftonbladet och Moviezine – varje gång.  

 

Slutligen vill vi inte se mellan fingrarna för de ännu större förändringar som skett; 

förändringarna, har vi kommit att märka, ligger givetvis inte bara i språk, 

framställningssätt och inställningen till de paradigm som beskrivits. En förändring som 

inte ryms under de tre mindre frågeställningarna men som ändå skrivit oss på näsan 

sedan texterna vi använt från 2003 och som inte kan ignoreras när vi vill besvara vår 

övergripande frågeställning är nämligen de aktörsmässiga förändringarna. Under den 

tidsperiod vi har undersökt har i alla fall minst en aktör vuxit fram och blivit allt större – 
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Moviezine och vi har också sett den lokaltidnings kritik vi använt oss ”centraliseras” i 

och med att Barometerns kritik till viss del har tagits över av TT, vilket innebär att 

några av de recensioner som publiceras i Barometern också publiceras i andra tidningar 

runtom i Sverige. 

 

7.2 Diskussion 

Slutsatserna ovan för oss vidare till en bredare diskussion kring allt det som vi har 

upptäckt under arbetet med vår studie. En av de frågor som vi har reflekterat mycket 

över är Moviezines – som här speglar de nya digitala aktörerna inom fältet – roll och 

påverkan. Som nämnt så är det den plattform som tveklöst står närmast värdena i det 

estetiska paradigmet, vilket väcker frågeställningar kring varför de är det och hur de kan 

vara det i ett klimat där det journalistiska paradigmet vinner mark. För det första är det 

en helt digital plattform som aldrig behöver förhålla sig till sålda lösnummer eller 

prenumerationer, vilket kan tänkas skapa frihet och möjligheter som de kombinerade 

plattformarna – som finns i både tryckt och digital version – inte har. Dessutom riktar 

de sig till en väldigt specifik publik, svenskar som älskar film eller i alla fall har någon 

sorts intresse för film. De läsare som tar del av texterna som Moviezines skribenter 

producerar och publicerar har i många fall sökt sig till dem just för att konsumera någon 

sorts text om film, medan filmtexterna i de tryckta versionerna av Barometern eller 

Aftonbladet blir en del av helheten.  

 

Detta skulle kunna leda till två helt olika redaktionella tankesätt kring vad en 

filmrecension är och hur den ska formas för de tänkta mottagarna, vilket i sin tur 

påverkar skribenterna och deras texter. Både Aftonbladet och Barometern har dock sina 

digitala versioner att tänka på också, där det likt i Moviezine-fallet kan bli så att texterna 

söks upp av de som specifikt letar efter en särskild filmrecension eller liknande. De 

måste med andra ord ta hänsyn till både den tryckta upplagan och den digitala versionen 

samtidigt och därmed deras två ofta skilda mottagargrupper, vilket kan skapa en svår 

balansgång. 

 

Det är också värt att reflektera kring ifall Moviezine kan bli en sorts “ekokammare” för 

likasinnade och ifall värdena i det estetiska paradigmet i så fall inte har lika stor 

påverkan där. Jaakkola (2012) tydliggör nämligen med exempelvis begreppen 

“commitment” (engagemang) och “pedagogicality” (pedagogik) att ett av grunddragen i 

det estetiska paradigmet är att ta med det estetiska till den breda massan, att göra det 
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konstnärliga och smala begripligt och lyfta fram det till de som inte är så insatta inom 

området som skribenten själv. Med det i åtanke kan ett argument föras för att det är 

främst i Barometern, Aftonbladet och liknande tidningar som delar av det estetiska 

paradigmet och dess grunddrag bör skyddas, att det är där som det är allra viktigast att 

det upprätthålls och inte urholkas.  

 

En av de pelare som Deuze (2005) lyfter fram i sina grundvärderingar inom det 

journalistiska paradigmet är effektivitet och främst när det gäller Aftonbladet-texterna i 

vårt material kan vi se den pelarens tydliga inflytande över det filmrelaterade innehållet. 

Över tid har dess grepp blivit märkbart starkare, vilket automatiskt underminerar de 

estetiska värdena i texterna. Bortsett från den uppenbara effekten strävan efter 

fullständig objektivitet skulle ha på en recension är det just effektivitet som bidrar med 

de mest tydliga bevisen på hur det journalistiska paradigmet kan försvaga det estetiska 

paradigmet. Genom att sträva efter att göra filmrecensioner kortare minskas självfallet 

det utrymme som finns tillgängligt för pedagogiska förklaringar, involvering av expertis 

och subjektivt tyckande, allt det som tydligt kännetecknar det estetiska paradigmet. 

Enskilda skribenter har möjlighet att prioritera innehållet, men då en recension förväntas 

innehålla någon sorts beskrivning – ofta objektiv – av handlingen som tar plats blir det 

omöjligt att på det planet konkurrera med en aktör som Moviezine och en större 

utmaning att få med det estetiska paradigmets värden över huvud taget.  

 

Som vi fastställde i våra slutsatser så spretar det mellan de olika plattformarna och deras 

förhållande till de två paradigmen, vilket bådar för en väldigt spännande och 

fascinerande framtid av fortsatta förändringar och omstruktureringar. Under den 

tidsperiod (1998 - 2016) som vi har fokuserat på har en helt ny sorts aktör – i vår studie 

representerad av Moviezine – växt fram och tagit stor plats när det gäller att omfamna 

det estetiska paradigmets värden i filmtexter. Hur läget kommer se ut om ytterligare 10 

eller 20 år är därför helt omöjligt att förutspå när det gäller alternativa plattformar som 

det estetiska paradigmet kan fly till och frodas i när det hotas på andra ställen.  

 

Gällande våra exempel på lokal dagspress – Barometern – och regional kvällspress – 

Aftonbladet – finns det dock en del oroväckande tecken i vårt material på hur framtiden 

för den typen av plattformar kommer att se ut. 2016 är det första år vi undersökte då det 

dök upp en TT-skriven text i Barometern och när vi gjorde urvalet av recensioner 

märkte vi att det är en relativt stor del av deras filmtexter som nu tas från TT istället för 
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att det produceras av Barometerns recensenter, vilket skiljer sig skarpt mot de andra tre 

årsnedslagen som vi gjorde. Om det antas att fler lokaltidningar formar om sina 

redaktioner på det viset och köper in filmrecensioner istället för att ha anställda 

recensenter, en sorts redaktionell ekonomisk effektivisering, så minskar rösterna kring 

film i Sverige markant. För de som likt oss ser ett högt värde i subjektiv bedömning av 

konst och förespråkar olika perspektiv på den kultur som konsumeras skulle det 

innebära en drastisk försämring. Plötsligt blir det en liten skara stora röster som 

dominerar samtalet kring filmerna, istället för en spridd skara både lokala och regionala 

röster som tillsammans bidrar till en mångsidig och nyanserad diskussion.  

 

Slutligen vill vi också knyta an till den tidigare forskning vi har tagit upp för att försöka 

placera vår studie bland andra bidrag i området. Vi kan bekräfta att även våra resultat 

faller i linje med de slutsatser Jaakkola, Widestedt och Forser har dragit till den mån att 

de recensioner för all del blev mindre estetiska mellan 1998 och 2003 och vidare, vilket 

skulle kunna tyda på att de har rätt – men vi vill också nyansera bilden genom att 

poängtera att Barometern höll sig på ungefär samma nivå vilket illustrerar förekomsten 

av undantag. Hemer (2010) har rätt i att analys och längd har eroderats till viss mån men 

vi har inte funnit mycket substans gällande den betygshets han skriver om, det kan 

visserligen givetvis ha att göra med att han har en annan definition av det än den vi valt. 

Vi vill också vidare peka på att mycket redan tycks ha hänt sedan dess och att 90-talets 

och 00-talets rubriker om avestetisering kanske inte är spiken i någon kista – bara 

genom att studera recensionerna något decennium senare har vi som sagt estetisk 

representation i plattformen Moviezine och det om något visar kanske på ett viktigt sätt 

hur sådana här förändringar tycks gå i vågor. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Slutligen vill vi belysa några områden som vi har höjt ögonbrynen för under arbetet 

med vår studie men som inte har varit i vårt intresse att ta upp just här. Vidare forskning 

skulle exempelvis kunna belysa hur förändringar ser ut i även andra sorters plattformar 

– olika tv-program som bland annat morgonsoffor har filmrecensioner som ett 

återkommande inslag vilket gör bildsättningen intressant. När väljer man att visa inslag 

från filmen? När filmar man kritikern? Vilka klipp från filmen väljer man och varför?  
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Det har också blivit allt vanligare med användargenererade recensioner på olika forum 

och internetbaserade plattformar – hur ställer sig ”vardagskritiker” till de aspekter som 

vi har belyst här? Vilket tar oss till recensenten och dennes perspektiv – att vända på 

myntet och intervjua kritiker på, exempelvis, Aftonbladet, Moviezine och Barometern 

för att ta reda på vilket värde de lägger i de pelare som utgör det estetiska paradigmet 

för att sedan kanske till och med jämföra deras svar med de slutsatser vår studie har 

resulterat i. Det hade möjligtvis kunnat peka på både intressanta likheter och intressanta 

motsägelser. 

 

Sist men inte minst så hoppas vi såklart att vår studie har varit givande läsning och har 

den väckt nyfikenhet så belyser också vi gärna hur underutforskat detta område är med 

uppmaningen om att nya idéer, infallsvinklar och utgångspunkter alltid behövs – att 

komplettera och validera vår studie med ett större material eller ett kvantitativt 

tillvägagångssätt kan till exempel vara ett sätt att bidra till området på. 
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