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The discussion about high culture and popular culture in our society has been going on for 

decades. In few places is it as loud as within culture journalism and the critics’ society, where 

the question of what is good taste and what is dumb entertainment constantly gets brought to 

the surface. Film is a particularly vulnerable area, since it is such a universally appealing and 

rather young medium. In America and England several studies have been performed of the 

reviewing society and reveiwers’ use of high and low art-discourse in their writing. The 

Swedish market is sorely lacking in this area.  

 

This study is an attempt to shed some light on the way Swedish culture journalism works, 

with the focus being Swedish film reviews. The goal is to explore the use of high culture and 

popular culture discourse within Swedish reviews by examining the movie reviews published 

in the two large Swedish newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet in 2013. The reviews 

were studied using a number of variables, some of which represented the high culture 

discourse, and some of which represented the popular culture discourse. The study showed 

that the reviewers of these newspapers tended to use both high art discourse and popular 

culture discourse within their reviews to almost the same extent. The news papers were also 

very similar in the way they used the variables for high culture and popular culture discourse. 
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1. Inledning 

Att massmedier spelar en viktig roll i vårt dagliga liv råder det lite tvivel i den moderna 

forskarvärlden. Inom politiken är massmedierna vårt främsta redskap för att skapa debatt och 

förmedla information mellan de styrande och befolkningen. Inom kulturen är det en viktig 

källa för att bygga gemensamma samhälleliga normer. I vardagen är det massmedierna som 

förser oss med underhållning och samtalsämnen, som hjälper oss bygga upp våra dagliga 

rutiner och personliga identitet (McQuail, 2010). Sedan början av 1900-talet har tidningar, 

magasin, radio, film och television snabbt utvecklats och intagit en klar position i vår vardag. 

Sedan början av 2000-talet har även internet gjort sitt intåg på marknaden och rört om 

ordentligt i grytan när det gäller massmediernas utseende och användning (McQuail, 2010). 

Det är ett turbulent område som har genomgått en rad stora och omvälvande förändringar, 

som till exempel när televisionen revolutionerade medielandskapet på 50- och 60-talet 

(Baumann, 2001). Nordicoms mediebarometer (2014) visar hur användningen av medier i 

Sverige har förändrats mellan 1979 och 2013. Där ser man bland annat att morgontidningarna 

har tappat läsare; 1999 läste 75 procent av Sverige befolkning morgontidningar varje dag. 

2013 har andelen svenskar som läser dagstidningen varje dag minskat till 56 procent. 

Samtidigt har internet gått från att användas av 31 procent av befolkningen till 77 procent av 

befolkningen under samma tidsperiod. 

Så gott som alla medier som ingår i Mediebarometern (2014) har haft skiftande siffror från år 

till år. Men det finns ett område som har legat stadigt enda sedan 1995 och det är 

biobesökandet. En procent av Sveriges befolkning går på bio dagligen. Detta är givetvis en 

mycket liten del av befolkningen, men det som är intressant i sammanhanget är att den siffran 

har förblivit oförändrad sedan 1995. Vårt biobesökande, och därmed också vår 

filmkonsumtion, förefaller stadig. 

Filmen är ett massmedium som har skapat både glädje och rädsla i samhället enda sedan sin 

födelse. Dess negativa påverkan på unga har diskuterats i decennier och fortsätter diskuteras 

än idag utan att några exakta svar kan ges (Gustafsson & Arnberg, 2013). Filmens framväxt 

har också gått hand i hand med utvecklingen av en filmkritikerkultur. Historiskt sett har 

professionella mediekritiker spelat en viktig roll för legitimeringen av kulturella områden och 

filmområdet är inget undantag (Verboord, 2013). Forskning visar att det är just utvecklingen 

av filmkritiken som har gjort att film har gått från ett medium som enbart åtnjöts av den 

lågutbildade ”pöbeln” till ett mer mångfacetterat medium som både kan ses som konst eller 
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ren underhållning (Baumann, 2001; 2007; Verboord, 2013). Publiken placerar ett visst mått 

av förtroende hos filmrecensenter eftersom de förväntas vara kunniga och ha auktoritet i 

ämnet. Publiken räknar med att kulturjournalisterna som skriver recensioner, mer eller 

mindre, guidar dem rätt och informerar om vilka filmer som är bra och vilka som är dåliga 

(Verboord, 2013). Således påverkas vi, publiken, inte bara av filmerna vi ser. Vi påverkas 

också av det som skrivs om filmerna vi ser. 

Samtidigt finns det en klyfta mellan kritikerna och publiken. Filmens utveckling mot ett allt 

finkulturellare medium (Baumann, 2001; 2007) har gjort att den breda publiken inte kan 

identifiera sig med recensenternas bedömningar. Recensenterna får en stämpel som elitistiska 

av den breda publiken, medan recensenterna själva argumenterar för att de endast försöker slå 

vakt om viktiga kulturella värderingar som annars skulle gå förlorade i havet av ”blind 

underhållning” som är populärkultur (Nordensen, 2013; Verboord, 2013; White, 2010). Detta 

är tydligt inte minst i den nutida utvecklingen där allt fler konsumenter överger de 

traditionella mediernas recensioner för att istället ta del av ”peer-to-peer”-producerade 

recensioner på internet. Där kritiseras filmerna av vanliga människor som använder 

populärkulturella värderingar, istället för de högkulturella värderingar som professionella 

filmrecensenter säger sig använda (Verboord, 2013). 

Av alla dessa anledningar är filmrecensioner ett område inom kulturjournalistiken som är värt 

att studera. Men det är också ett område som bör studeras för att fylla ett tomrum. I Sverige 

har det inte bedrivits mycket forskning inom opinionsjournalistik överhuvudtaget (Nordensen, 

2013). Och även om recensionen har studerats ur ett litteraturvetenskapligt och 

kulturjournalistiskt perspektiv, bland annat av docent Tomas Forser (2002), så har mycket lite 

svensk forskning fokuserat specifikt på filmrecensionen. 

Således kommer denna studie dels belysa ett område inom kulturjournalistiken som ännu inte 

har granskats särskilt noga, dels utforska de synsätt som finns inom recensionskåren. Grunden 

till studien bygger jag på tidigare forskning om hög- och lågkultur och hur recensenter 

fungerar som ett redskap för att förstärka ett mediums sociokulturella ställning. Jag kommer 

att granska hur två populära svenska papperstidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter, 

använder sig av högkulturell respektive lågkulturell diskurs i sina recensioner, därefter 

granska resultaten överlag och utifrån tidningarna var för sig. Min förhoppning är att den kan 

fungera som en indikator på huruvida svenska filmrecensenter skriver utifrån ett finkulturellt 

eller ett populärkulturellt perspektiv. 
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2. Problembakgrund 

Ämnet jag kommer att undersöka – filmrecensioner i svenska dags- och kvällspress – har sina 

rötter i flera olika forskningsområden. Det första av dessa är givetvis journalistiken, mer exakt 

kulturjournalistiken. Men min studie bygger också på ämnen som ligger utanför 

journalistikforskningen, till exempel filmvetenskap, samhällsvetenskap och sociologi. Men 

framförallt bygger min hypotes på en konflikt inom forskarvärlden, nämligen den mellan 

finkultur och populärkultur. 

Vart och ett av dessa områden har en lång historia och att återge dem till fullo i denna 

blygsamma studie skulle vara omöjligt. Istället kommer jag att redovisa, i stora drag, varje 

områdes historia, för att kunna ge en överblick av ämnet. 

 

2.1 Kulturjournalistiken: En förändringens genre 

”Kritiken är och förblir kulturjournalistikens hjärta.”  

– Oscar Hemer, Kulturjournalistikens gränser (2010). 

Kultur är ett av de bredaste uttrycken i hela svenska språket. Det kan innefatta allt ifrån 

människans beteende till hennes kläder och ägodelar. Det kan handla om livssituationer, om 

mat, om moral och etik (ne.se). I denna studie är kultur dock ett samlingsbegrepp för det 

samtal, idéarbete och skapande som sker inom konstvärldens olika genrer, det vill säga 

litteratur, musik, bildkonst, teater, film och dans. Det kan hända att jag använder uttrycket i 

den bredare bemärkelsen som omfattar den västerländska kulturen, det vill säga som ett 

samlingsuttryck för vårt samhälle i stort. Dock kommer det att framgå av sammanhanget om 

så är fallet. 

Följaktligen är kulturjournalistik den journalistik som bedrivs inom kulturområdet, det vill 

säga inom litteratur, musik, film, konst med mera. Det är inom denna typ av journalistik som 

recensioner vanligtvis skrivs. 

De första kultursidorna upprättades i Sverige 1918. Innan dess var kulturmaterialet ofta 

utspritt lite här och var i tidningen. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT), som var 

den första svenska tidningen att börja med kultursidor, hade under 1800-talet till största del 

nyhetsinriktat kulturmaterial, det vill säga om det skedde några stölder, olyckor eller andra 

oväntade händelser i kulturvärlden. Övriga kulturnyheter presenterades i osignerade listor 
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över veckans föreställningar, inte helt olikt de ”Detta händer i veckan”-spalter som är så 

populära i dagens dagstidningar (Forser, 2002:25). 

Även om GHT etablerade sina kultursidor 1918 dröjde det ända tills 60-talet innan 

kultursidan blev en självklarhet i den svenska dagspressen. Kultursidan då såg också mycket 

annorlunda ut jämfört med dagens praxis. Kultursidan, under större delen av 1900-talet, var 

ett forum för politisk debatt och samhällskritik lika mycket som för recensioner. Faktum är att 

debatt och samhällskritik ofta var invävda i recensionerna. Framförallt handlade det om 

recensioner inom litteratur och bildkonst. Denna typ av text hade hög status och placerades 

ofta bredvid tidningarnas ledare, vilket gav dem mer tyngd. Andra former av kultur, det som 

litteraturprofessorn och forskaren Tomas Forser kallar ”evenemangskultur”, placerades på 

mindre prestigefyllda platser i tidningen. Det kunde till exempel handla om film, opera eller 

teater (Forser, 2002:23). 

Under hela 1900-talet flyttades kulturmaterialet runt i tidningarna allt eftersom olika former 

av kultur fick högre status medan andra tappade. Det material som kvalificerades som ”fin” 

kultur tog upp mer plats och fick en bättre placering bredvid ledarna. Det som klassades som 

ren underhållning fick en mindre viktig sådan. ”Det var skillnad på kultur och kultur”, som 

Tomas Forser, professor i litteraturvetenskap, beskriver det i sin bok Kritik om kritiken 

(2002:25). Denna uppdelning är snarlik den skiljelinje som i dagens tidningar finns mellan 

kultur och nöje. 

På 90-talet gick kulturgenren igenom en stor strukturell förändring. Det skedde en drastisk 

degradering av kulturmaterialet inom den svenska dagspressen, från samhällskritiker till 

underhållare. Sydsvenskan är ett exempel på detta. Där flyttades kultursidan från fjärdesidan i 

A-delen, där den agerat forum för samhällsdebatt, till B-delen, där den enbart skulle fokusera 

på kulturbevakning i sin snävaste bemärkelse. Många svenska tidningar gjorde en liknande 

förändring. Därefter var steget inte långt för att kultur- och nöjessidorna skulle slås ihop. 

Klassificeringen ”Kultur och nöje” ter sig idag normal för de flesta läsare men så var långt 

ifrån fallet när omstruktureringen genomfördes (Forsare & Hemer, 2010:22). 

Författaren och journalisten Oscar Hemer var en av dem som jobbade på Sydsvenskans 

kulturredaktion under denna turbulenta tid. I antologin Kulturjournalistikens gränser (2010) 

beskriver han känslan bland kulturjournalisterna när de förstod att de, mer eller mindre, skulle 

bli likaställda med nöjesjournalistiken: 
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”Varför, undrade många av oss just då, måste just Kultur och Nöjen 

nödvändigtvis paras ihop? Ponera att man istället hade bestämt sig för kombinationen 

Kultur och Vetenskap! Eller Kultur och Debatt… Om åtminstone någon av de ledande 

dagstidningarna hade valt att gå sin egen väg, mot den mediala strömmen, så kunde 

den kulturella offentligheten ha sett annorlunda ut idag.” 

– Oscar Hemer, Kulturjournalistikens gränser (2010:31). 

Denna ovilja att blanda kultur och nöje är långt ifrån unik för Hemer och hans kollegor på 

Sydsvenskan. Samma ovilja är också intressant för grundidén bakom denna studie. Vi kommer 

att återanknyta till detta i den teoretiska diskussionen på sida 22. 

 

2.2 Recensionen: En statisk textstil 

”Traditionell form av presentation och bedömning i massmedier, framför allt i 

tidningar och tidskrifter, till en början av böcker, teaterföreställningar, 

konstutställningar och musikevenemang, senare även av filmer, grammofonskivor 

samt radio- och TV-program.” 

– Nationalencyklopedins definition, NE.se 

Så lyder Nationalencyklopedins definition av en recension. Den är passande för hur jag 

använder ordet i denna studie. I vissa fall kommer jag att använda lite smalare variationer, till 

exempel ”litteraturrecension” eller ”filmrecension”. Om det rör sig om dessa kommer det att 

framgå av sammanhanget. I övrigt kan läsaren anta att det handlar om den bredare 

definitionen som gäller för alla former av kultur, till exempel teater, böcker, konst, musik, och 

så vidare. 

Den första svenska recensionen sägs ha publicerats år 1767 av prästen Olof Bergklint och var 

en analys av Erik Branderberg-Skjöldebrands drama Habor och Signild. I texten förklarade 

Bergklint hur en bra dikt bör se ut genom att gå igenom dramats uppbyggnad och förklara hur 

dispositionen drog ner dess konstnärliga värde. Det var första gången som ett litterärt verk 

utsattes för systematisk kritik i den offentliga sektorn, men långt ifrån den sista. Samtidigt 

som Bergklint levde författaren och ledamoten i Svenska Akademien Henric Kellgren. Han 

skulle komma att bli känd som en av Sveriges pionjärkritiker (Rydén 1987). 

Flera skribenter skulle följa i Bergklints och Kellgrens fotspår, bland annat Lars Johan Hierta, 

som publicerade litteraturrecensioner från första början när han startade sitt Aftonbladet 1830. 

Carl Johan Love Almqvist och Wendela Hebbe var två skribenter som skrev recensioner i 
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Aftonbladet under 1800-talet, men recensionsmarknaden kom inte att blomma ut till fullo 

förens i slutet av 1800-talet, då Sverige började få en masspridd press. Innan dess hade 

tidningarna varit allt för få, men inom den växande borgarklassen uppstod efter hand en större 

efterfrågan av recensioner som kunde guida befolkningen i smakfrågor. En kår av 

yrkeskritiker växte under den här perioden fram, bland vilka vi finner namn som författarna 

Oscar Levertin och Fredrik Böök. Dessa yrkesrecensenter bedömde inte enbart ett område, 

utan skrev om såväl litteratur som teater och opera (Rydén 1987). 

Något som har förblivit relativt oförändrat under recensionens nästan 300 år långa liv är 

debatten runt hur en recensent bör bete sig. Förr i tiden kunde en dålig recension av en bok 

eller dikt avsluta författarens karriär innan den ens hade börjat. Många författare tog negativa 

recensioner som personliga förolämpningar (Nordensen 2011:182). Än idag blossar debatten 

upp med jämna mellanrum. Till exempel blev den kända svenska regissören Ingmar Bergman 

dömd till böter 1969 för ofredande efter att han hade slagit en recensent från Dagens Nyheter 

under en teaterrepetition. Dagen efter att Bergman klippt till recensenten förklarade han i en 

intervju med Expressen att han länge velat ge just den recensenten en snyting för dennes sätt 

att skriva (Nordensen 2011:182). Detta är ett ganska extremt exempel, men likväl långt ifrån 

den enda gången som recensenter har kommit på kant med kulturskaparna vars verk de 

bedömer. 

Något som dock har förändrats är publiken. I dag kan recensenter inte räkna med att få samma 

genomslag som under 1700-talet eller ens på 1920-talet. Utbudet är allt för stort, publiken allt 

för mångfacetterad. Förr skrev recensenterna för ”den bildade borgerligheten”, som var 

relativt liten. Idag är läsarkretsen mycket bredare. Människor från alla möjliga samhällsstånd 

och utbildningsnivåer läser de stora tidningarna. Publiken kan också i mycket större grad välja 

och vraka bland recensionsutbudet (Nordensen 2011:188). 

Likväl har recensionerna – och de som skriver dem – erhållit en viss särställning i samhället. I 

tv-soffan på TV4:s Nyhetsmorgon sitter tre tyckare och pratar om skräckromanerna de precis 

läst. En handfull bloggare avgör vilka klädesplagg som blir ’hot or not’ den här veckan. På 

YouTube tjänar allt fler sitt uppehälle genom att helt enkelt sitta och prata om film. Vi 

intresserar oss av vad recensenter tycker. Därför är det intressant att titta på denna bransch 

närmare. (Nordensen, 2011:12). 
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2.3 Fin och ful kultur 

Som jag nämnde tidigare skriver dagens recensent inte enbart för den bildade borgerligheten 

längre. Hög läskunnighet, förbättrad livskvalité och inflation har bidragit till att läsekretsen 

idag är mycket större än förut. Internets framgångar gör att publiken aldrig tidigare har haft så 

stora valmöjligheter när det gäller vad de vill konsumera. Journalisterna har på många sätt 

anpassat sig efter detta, jobbar ständigt för att förenkla, förkorta och göra tillgängligt sitt 

material (Nordensen 2011:191). 

Debatten om huruvida det är bra eller dåligt att medierna ”fördummar”, det vill säga förenklar 

och förkortar, sitt material är vida spridd. Men på få ställen är den så uppenbar som inom 

kulturjournalistikens recensionsområde. Vem skriver recensenten för? Ska hen spegla den 

breda publiken eller bör hen vara kunnigare, skriva för de kulturellt bevandrade? (Nordensen 

2011:195) 

Det den här debatten egentligen handlar om är huruvida recensionerna ska ha ett finkulturellt 

eller ett populärkulturellt perspektiv. Med finkultur menar jag den kultur som, historiskt och 

socialt, har utövats av de rika och/eller bildade i samhället. Gränsen mellan fin- och fulkultur 

är inte självklar. I modern tid kan nästan vilken form av kultur som helst tillhöra antingen fin- 

eller fulkultur, beroende på hur den presenteras. Litteratur, som till exempel alltid har haft en 

hög status inom finkulturen, har idag allt för många subgenrer och för många utövare för att 

kunna kallas finkulturell i sin helhet (Gans 1999). Poesi har, traditionellt sett, hög finkulturell 

status medan så kallade Harlequin-romaner – eller ”tantporr” som de ibland kallas – tillhör 

fulkulturen. 

Kort sagt skulle man kunna säga att finkultur är den typ av kultur som främst vill utbilda, 

informera och/eller filosofera om verkligheten genom konst. Det kan också vara den typ av 

kultur som är dyr att ta del av och/eller har ett klassiskt värde. Publiken består ofta av en liten 

skara väl bevandrade människor från övre medelklassen. Exempel på detta är opera och balett. 

Inom filmvärlden har vanligtvis dramafilmer ett högt finkulturellt värde medan till exempel 

actionfilmer inte har det, även om gränsen är svårt att dra (Gans 1999). 

Finkulturens raka motsats är ful- eller populärkulturen, det vill säga den kultur som utövas av 

de fattiga eller lågutbildade i samhället. En variation av uttrycket är masskultur, vilket har sitt 

ursprung i tyskans Massenkultur. ”Massen”, eller ”pöbeln” på svenska, är ett gammalt 

europeiskt uttryck som ofta används för att beskriva de fattiga, lågutbildade samhällsklasserna 

(Gans, 1999). 
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Precis som med finkultur är det inte helt lätt att definiera exakt vad som är populärkultur. 

Framförallt är det den typen av kultur som tagits fram för att underhålla tittaren, lyssnaren 

eller läsaren utan att denne nödvändigtvis behöver tänka eller bli utmanad intellektuellt. Den 

har tydligt kommersiella intressen; budget och marknadsföring är viktigt. Publiken är stor och 

mångfacetterad, utan att egentligen behöva vara så påläst inom kulturen. Populärkultur är den 

kultur som tilltalar många – därav namnet (Gans 1999). 

I min studie kommer jag använda fulkultur, populärkultur, lågkultur och masskultur som 

synonymer av varandra. ”Fulkultur” och ”masskultur” har en historiskt negativ konnotation, 

men det är absolut inget som jag anammar i denna studie. Då min studie riktar in sig på 

filmrecensioner kommer jag framförallt att använda uttrycken i samband med de genrer av 

film som anses vara fin- eller fulkulturella. 

Fin- och populärkulturen är väletablerade uttryck som har funnits i en eller annan form lika 

länge som det har funnits mänsklig kultur. Ämnet blev aktuellt inom sociologin och 

humanistvetenskapen på 70-talet men redan cirka tvåhundra år innan dess fanns den så kallad 

”Masskulturkritiken”. Forskaren Herbert J. Gans (1999) redogör för Masskulturkritiken i sin 

avhandling. Mer om detta på sida 13. 

 

2.4 Filmen: Där båda blir ett 

I Amerika började filmen som underhållning för arbetarklassen. Under sina första årtionden 

hade filmmediet ryktet att vara en ”suspekt” underhållningsmedium med stor problem både 

tekniskt och finansiellt (Bauman, 2001). Jämfört med dagens bild av film som både konst och 

underhållning kan detta te sig märkligt. Så gott som alla kulturella kritiker håller med om att 

film kan vara konst, även om långt ifrån all film är det (Bauman, 2001). Men om man tittar 

närmare på hur olika former av kultur har blivit konstnärligt erkända är utvecklingen ganska 

naturlig. 

Tre faktorer spelar roll för ett kulturmediums upphöjning till konstform. Den första av dessa 

är framväxten av konkurrerande medium samt en population av högkulturella sponsorer som 

agerar för att upphöja kulturformen. Flera forskare argumenterar till exempel att teater inte 

fick status som konstform förens efter filmens intåg. Teater hade tidigare, precis som film, 

varit ett medium för arbetarklassen. När det allmänna intresset för teater dalade i takt med att 

filmintresset ökade, blev teater allt mer beroende av rika sponsorer som kunde hålla mediet 

vid liv—biljettintäkterna räckte inte längre till. Således fick teater en ny kundbas och en 

finare status (Bauman, 2001). 
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På samma sätt som film tog arbetarklassens intresse från teatern gjorde teves intåg på 1950-

talet att allt färre människor gick på bio. 1945 gick omkring 90 miljoner amerikaner på bio 

varje vecka. Då ägde praktiskt taget ingen i arbetarklassen en teve. På 1950-talet hade 

biobesöken minskat till omkring 50 miljoner, medan 21 miljoner hushåll hade egen teve 

(Baumann, 2001). 

Baumann (2001) menar att denna minskande intressesfär öppnade dörren för att omvandla 

film till en mer exklusiv konstform, och hänvisar till Bourdieus (1993) teori om dynamiken 

inom kulturella områden. Kort sammanfattat menar Bourdieus teori att det finns en naturlig 

uppdelning inom kulturen mellan populärkulturella och finkulturella produktioner. 

Finkulturella produktioner är mindre kända, avsedda för en mycket mer bevandrad skara 

anhängare. Populärkultur produceras för att tilltala större grupper. Finkulturen styrs av regler 

där ekonomisk och kommersiell framgång står i direkt opposition mot symbolisk framgång, 

det vill säga prestige och beröm av kritiker. Med andra ord: ett kulturellt verk eller område 

som tjänar mycket pengar eller gör mycket reklam kan inte vara finkulturellt (Bourdieu, 

1993). 

Teorin är givetvis långt ifrån universal. Det finns många verk genom historien som har vunnit 

både kommersiell och kritisk framgång, inte minst inom filmvärlden. Men Bauman (2001) 

menar att Bourdieus teori är central för filmens omvandling till konstform. När film förlorade 

finansiellt kapitel på grund av teves framgång öppnades dörrarna för att ge film symboliskt 

kapital, det vill säga konstnärligt erkännande, istället. 

Filmens status kom också att höjas tack vare en ökande utbildningsnivå inom medelklassen i 

USA. En högre akademisk nivå hos filmens anhängare gjorde att flera institutioner kom att 

inrättas för att granska film. Kurser i filmvetenskap och filmframställning började dyka upp 

på de amerikanska universiteten under 60-talet och under de nästkommande decennierna blev 

också filmfestivaler och professionella filmkritikercirklar allt vanligare. Enligt Baumann 

(2001) var dessa viktiga för att höja filmens status: 

”Eftersom de är tävlingsinriktade och eftersom priser delas ut av 

jurys som har någon form av expertis inom sitt område, hjälpte även 

filmfestivaler till att ge filmfältet konstnärlig relevans.” 

– Shyon Baumann, Intellectualization and Art World 

Development: Film in the United States, (2001:408) American Sociological 

Review, Vol 66, No 3. 
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Den sista, och mest centrala faktorn för den här undersökningen, som gjorde att filmens status 

ökade var att filmrecensenternas och kritikernas diskurs kom att bli allt mer lik den som 

används av klassiska konstkritiker. Mer om detta på sida 16. 

Filmmarknadens framväxt såg mycket olika ut i USA och Europa. I Frankrike härskade den 

så kallade Cahiers du cinéma, där Auteurens, eller regissörens konstnärliga vision styrde 

filmarbetet istället för en filmstudios kommersiella intressen, så som marknaden såg ut i USA 

(Bauman, 2001). På 60-talet började Auteurkulturen importeras till USA och växte i 

popularitet bland både de journalistiska filmrecensenterna och de akademiska kritikerna. 

Auteurism gav dem ett kraftfullt redskap för att börja beskriva och bedöma film som en av de 

klassiska konsterna. Mer om detta på sida 16. 

Film i Sverige hade dock en utveckling som var mer lik den amerikanska än den franska. De 

första filmerna började visas i Sverige i slutet av 1800-talet. Runt 1905 hade mediet blivit 

mycket populärt bland under- och medelklassen och det öppnades otaliga nya biografer över 

hela Sverige – och resten av västvärlden. Precis som i USA var det ett billigt 

underhållningsmedium som sågs som lågkultur. I och med televisionens intåg och allt 

eftersom att biobesöken blev färre kom biografens – och därmed filmens – status att höjas i 

Sverige på samma sätt som den gjorde i USA. Till Sverige kom även influenser från den 

europeiska filmkulturen, vilket ledde till att kritikerkåren ”intellektualiserades” på samma sätt 

som den gjorde i USA (Gustafsson & Arnberg, 2013). 

Film är en av de former av kultur som är mest utsatt när det gäller diskussionen om låg- och 

högkultur. Dels eftersom detta medium fortfarande är relativt ungt. Till skillnad från musik 

och litteratur, där genrerna är väldefinierade och kriterierna för ”bra” eller ”dåligt” idag är 

ganska tydliga, så inbjuder film fortfarande till många olika blandningar när det gäller stil och 

uttryck. Men framförallt har filmmediet blivit centralt i diskussionen eftersom det är så 

tillgängligt. Vem som helst går inte på balett eller på konstmuseum. Men nästan alla går på 

bio, och de flesta har sett så många filmer att de känner att de vet ungefär vad de pratar om 

när de börjar diskutera och kritisera filmer (Nordensen, 2011:195). 

Detta har gjort att klyftan mellan högkultur och lågkultur har blivit ganska tydlig inom just 

film. Lågkulturella förespråkare, ofta publiken, hävdar ofta att de traditionella 

filmrecensenterna är snorkiga och elitistiska och söker sig därför till internet där nya, yngre 

recensenter dyker upp så gott som varje dag. Högkulturens förespråkare å sin sida vidhåller 

att dessa är ”anti-intellektuella” och att ”någon måste göra publiken uppmärksam på verk som 
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den annars inte skulle känna till”, som Ronald Bergen, vice ordförande i filmkritikers 

internationella organisation FIPRESCI, skrev i en debattartikel 2003 (Nordensen, 2011:196). 

Och här har vi kärnan till min studie; denna dissonans mellan publiken, som bygger upp en 

misstro mot recensenterna och därför söker sig till andra medium, och de traditionella 

recensenterna. Hur ligger det egentligen till? Är recensenterna verkligen elitistiska? Har de en 

tendens att skriva ner filmer som de inte anser är ”intellektuella” nog? 

Min enkla studie kommer inte kunna besvara de frågorna. Men min förhoppning är att den 

kan vara en indikator på hur det ligger till. 
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3. Litteraturgranskning 

3.1 Bourdieu: Ren och naiv blick 

Vad är det egentligen som gör ett kulturellt verk, som till exempel en tavla eller en film, bra 

eller dåligt? Vad skiljer ett konstverk från ett simpelt kulturellt verk bland en massa andra? 

Den framstående franske sociologen Pierre Bourdieu (1984) är en av dem som har spenderat 

många år med att försöka besvara dessa frågor. I sin studie från 1984, där han granskar den 

franska samhällsklassen känd som Haute Bourgeoisie, talar Bourdieu om ”kulturens 

aristokrati”. Med det menar han en liten, högt uppsatt samhällsgrupp som anser sig besitta en 

instinkt, ett organ, som folkmassan i sin helhet inte har. Detta organ ger dem förmågan att 

skilja på det som är ”riktig konst”, det vill säga den meningsfulla och viktiga konsten, och det 

som är ”billig” populärkultur. Som exempel på detta citerar Bourdieu bland annat Suzanne K. 

Langer, som har kallats ”en av världens mest inflytelserika filosofer”: 

“In the past, the masses did not have access to art; music, painting 

and even books were pleasures reserved for the rich. It might have been 

supposed that the poor, the “common people”, would have enjoyed them 

equally, if they had had the chance. But not that everyone can read, go to 

museums, listen to great music, at least on the radio, the judgment of the masses 

of these things has become a reality and through this it has become clear that 

great art is not a direct sensuous pleasure. Otherwise, like cookies and 

cocktails, it would flatter uneducated taste as much as cultured taste.” 

– Suzanne K. Langer, On Significande in Music, (1968). 

Från detta citat, menar Bourdieu, blir det tydligt att denna samhällsgrupp inte bara anser sig 

stå över den bredare folkmassan med en mer ”primitiv” smak, de anser sig också besitta en 

medfödd förmåga som vanligt folk aldrig kan uppnå, inte ens genom utbildning. Denna 

förmåga illustrerar Bourdieu genom termerna ”pure gaze” och ”naive gaze”. 

Naive gaze, eller naiv blick som det heter på svenska, beskriver sättet som ”vanliga 

människor”, i under- och medelklassen, ser på och bedömer kulturella verk. Inom till exempel 

film innebär naiv blick att tittaren känna igen sig i eller åtminstone sympatisera med 

karaktärerna. Tittarna kräver en handling som rör sig framåt logiskt och i god takt, gärna mot 

ett lyckligt slut. Tonvikten läggs på ”funktion över form”, det vill säga på att berätta en 

sammanhängande, gripande historia. Publiken vill bli medryckt, hänförd, berörd och 

underhållen av det som de ser på skärmen (Bourdieu, 1984:24). 
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Pure gaze, ren blick, är raka motsatsen till detta. Här tar esteten (Bourdieu beskriver aldrig 

utövarna av den rena blicken som ”publik”. Istället är de ”esteter”.) ett steg bort ifrån alla 

känslomässiga och mänskliga bedömningar. Ren blick innebär ett neutralt ställningstagande 

till allt vad kultur och konst heter. Esteten bryr sig inte om karaktärerna, handlingen eller 

upplevelsen. Istället bedöms det rent artistiska—symboliken och estetiken—på ett rationellt 

sätt genom jämförelser med andra verk.  Det innebär att åskådaren förkastar allt mänskligt 

känslospel och istället ser på kulturverket med en helt neutral blick och i ett bredare 

sammanhang. “Att avvisa människan betyder att man avvisar det som är allmänt, enkelt eller 

lättåtkomligt,” skriver Bourdieu (1984:24, min översättning). 

Bourdieus studie har en djup förankring i fransk kulturtradition och fokuserar främst på den 

övre medelklassen i Paris, på Haute Bourgeoisie ”som kombinerar alla former av prestige och 

ekonomiska och kulturella adelstitlar, och som inte har någon motsvarighet någonstans, 

åtminstone inte när det gäller dess arroganta kulturbedömningar”, som Bourdieu (1984:XIII, 

min översättning) själv beskriver dem. Med tanke på detta kan hans terminologi inte användas 

flytande över lands- och kulturgränserna. Likväl har Bourdieus studier legat till grund för 

mången sociologisk och kulturell forskning om hur olika samhällsgrupper gör sina 

bedömningar av kulturverk, inte minst filmer.  

 

3.2 Gans: Masskulturkritiken 

Även Herbert J. Gans fastslår i sin Popular Culture and High Culture: An Analysis and 

Evaluation of Taste (1999) att det finns en tydlig klyfta mellan det som anses vara 

högkulturellt och det som är låg- eller populärkulturellt. Gans utgångpunkt, till skillnad från 

Bourdieu, är inte rent klassmässig. Även om sociala och ekonomiska samhällsklasser 

fortfarande spelar stor roll för frågan om hög- och populärkultur så visar flera studier att olika 

publiker, speciellt den högkulturella, blir allt mer mångsidig i sin smak. Klasskillnaderna 

håller på att försvinna i ett samhälle där utbildning och alla typer av medier är tillgängliga för 

alla (Gans, 1999). Likväl, menar Gans, lever ett ogillande mot populärkulturen kvar. Det har 

bara tagit en ny form. 

Gans inleder sin analys med att definiera den så kallade ”Masskulturkritiken”, en två hundra 

år gammal lista över varför populärkultur är dåligt: 

1. Populärkultur är dåligt eftersom det, till skillnad från finkultur, produceras av 

konsumtionsinriktade företag som bara vill tjäna pengar på den dumma pöbeln. 
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2. Populärkultur lånar från finkulturen, vilket gör att finkulturen tappar i värde. Samtidigt 

kan personer som annars skulle ha producerat finkulturellt material lockas till 

populärkulturen, där deras talang slösas bort. Detta bidrar också till att det 

finkulturella materialet blir allt mindre. 

3. Populärkultur leder i bästa fall till att publiken får en ytlig tillfredställelse. I värsta fall 

fördummas eller på annat sätt skadas publiken. 

4. Den utspridda masskonsumtionen av populärkultur skapar ett dumt, passivt samhälle 

där invånarna blir offer för totalitära diktatorer eller andra skadliga krafter (Gans, 

1999:29). 

Formuleringen har ändrats, anpassats för nya former av media—till exempel teve och 

internet—men i grund och botten är Masskulturkritiken mycket lik den kritik som dagens 

populärkultur får (Gans, 1999:77). Den moderna versionen av Masskulturkritiken handlar 

främst om ”fördummandet” av medierna. Detta är ett uttryck som uppstod någon gång på 80-

talet och har blivit ett samlingsuttryck för att medierna försöker göra sig mer tillgängliga för 

hela befolkningen. Ett annat argument mot populärkulturen som är slående likt 

Masskulturkritiken är att underhållning i allt större grad ersätter information och spegling av 

verkligheten. Eskapismen håller på att konkurrera ut realismen (Gans, 1999:80). 

Gans (1999) fortsätter sin analys med en rad olika argument för varför Masskulturkritiken är 

fel. Dessa är dock inte relevanta för min egen analys i nuläget. Det som är intressant med 

Gans forskning är att det lever kvar en föreställning om att vissa sorters kulturer är bättre än 

andra och att de sämre typerna av kultur rent av kan vara skadliga för befolkningen. Det är en 

åsikt som förekommer än, vilket Gustavsson och Arnbergs (2013) påvisar i sin analys av hur 

moralpanik uppstått i Sverige under hela 1900-talet och fortsätter göra det även på 2000-talet. 

Forskarparet har analyserat en rad debatter runt film, tv-spel, serietidningar och dator- och tv-

spel. I filmens fall, till exempel, infördes censur 1911, knappt 20 år efter att mediet ens hade 

uppstått. Då var argumentet att det var skadligt för barnen, som var den största 

konsumentgruppen av biofilmer. Gustavsson och Arnbergs (2013) menar dock att filmen inte 

var unik i att utsättas för den här typen av kritik. Under 1900-talets början genomgick Sverige 

stora industriella förändringar. Samhället urbaniserades allt mer. Konsumtions- och 

nöjeskulturen hade precis börjar importeras från USA. Det var inte bara biofilmerna som höll 

på att korrumpera barnen, det var även de nya dansställena, kaféerna och den 

massproducerade lågstatuslitteraturen. Således fungerade kritiken som ett sätt för de äldre 

generationerna att hantera stora samhälleliga förändringar. Eller, som man också kan uttrycka 

det, ”det var bättre förr-syndromet” (Gustavsson och Arnbergs, 2013). 
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3.3 Hur vill recensenterna recensera? 

Så har vi då kommit till recensenterna. Vad är egentligen viktigt i en recension? Vad tittar 

recensenten på? 

Både Bourdieus och Gans tankar går igen i forskarparet Kerstern och Verboods studie 

Dimensions of Conventionality and Innovation in Film: The Cultural Classification of 

Blockbusters, Award Winners, and Critics' Favourites (2014). Kerstern och Verboord 

granskade de 20 högst rankade filmerna kommersiellt (de som tjänat mest på bio), 

professionellt (de som vunnit flest filmfestivalpriser) och kritikermässigt (de som fått högsta 

betyg i årliga listor och/eller priser från högt uppsatta kritikerförbund och/eller 

kvalitetstidningar) i länderna USA, England, Frankrike och Nederländerna under 2007. 

Främst jämfördes filmerna utifrån sin nivå av konventionalitet eller innovation, det vill säga 

hur nyskapande filmen var eller hur mycket den följde den traditionella Hollywoodformulan. 

Kerstern och Verboord bedömde filmerna utifrån en rad olika faktorer, bland annat filmernas 

budget, regissörernas och skådespelarnas ”starpower”, filmens övergripande tema (Kerstern 

och Verboord definierade fyra överhängande teman: ”gott mot ont”, ”personporträtt”, 

”mänskliga relationer” och ”samhällsproblem”) samt hur ofta stereotypa knep användes i 

handlingen (till exempel tropen ”meet cute” som är vanligt i romantiska komedier och innebär 

att kärleksparet möts på ett ovanligt och humoristiskt sätt). Genom att granska dessa fann 

Kerstern och Verboord att kommersiellt framgångsrika filmer i mycket större utsträckning var 

konventionella, det vill säga hade en handling som var lätt att följa, karaktärer som var lätta 

att sympatisera med, fler stereotypa knep användes, en större, mer ”Hollywoodlik” budget 

samt att filmens tema vanligtvis hörde till de mer lättförståeliga, ”gott mot ont” och 

”personporträtt”. 

Kerstern och Verboords studie är relativt liten och dessutom fokuserar den på publikens 

perspektiv, inte recensenternas. Ändå ger den en indikator på vad recensenter värdesätter i 

sina recensioner; de filmer som hade blivit kritikerrosade var vanligtvis de som var mer 

innovativa. De hade en mer komplicerad, svårföljdbar handling och mer komplexa teman som 

till exempel social kritik. De kommersiellt framgångsrika filmerna och de kritikerrosade 

filmerna bildade tillsammans ett brett spektrum, en skiljelinje mellan konvention och 

innovation. De professionellt erkända filmerna låg någonstans i mitten av detta spektrum, och 

hade en jämn mix mellan innovativa och konventionella filmer. 
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Här ser vi ett eko av Bourdieus (1984) och Gans (1999) teorier. Kerstern och Verboord (2014) 

argumenterar själva för att filmkritiker verkar föredra mer komplicerade filmer medan 

publiken väljer dem med en handling och teman som är lätta att förstå, även om något sant 

kausalt samband inte går att etablera exakt genom denna studie. Det är inte helt olikt 

förhållandet mellan Bourdieus (1984) rena och naiva blick, där den rena blicken – estetens 

blick, förkastar det som är enkelt att förstå och relatera till medan den naiva blicken – den 

populärkulturella publikens blick – föredrar just det. Med andra ord verkar det som att 

filmkritikerna lutar mer åt den rena blicken i sina bedömningar av filmer. 

 

3.4 Baumann: Recensionens diskurs genom åren 

Baumann (2001) undersökte hur amerikanska filmrecensenters diskurs har förändrats över det 

senaste århundradet och teoretiserade om hur den förändringen kan ha hjälpt till att upphöja 

filmmediet till en konstform. Vid filmens födelse i slutet på 1800-talet var film i USA en 

underhållningsform för arbetarklassen. Idag är bilden mer nyanserad. De flesta kulturkritiker 

håller med om att film kan vara konst, även om långt ifrån all film är det (Bauman, 2001). 

Baumann fastslår en rad samhälleliga faktorer som har hjälpt till att förhöja filmens kulturella 

status, bland annat TV:s intåg och en ökad utbildningsnivå bland den amerikanska 

medelklassen (vilket går att läsa mer om på sida 8). Baumann och flera forskare med honom 

argumenterar även för att filmrecensionsdiskurs är en av dessa faktorer. Genom att använda 

sig av en allt mer intellektuell diskurs, som liknande den recensenter av traditionella medier 

så som litteratur, konst och opera använder, har filmrecensenter bidragit till att film har tagits 

på större allvar inom konstvärlden. Genom exempel visar Baumann att recensenter på 20-talet 

hade helt andra kriterier för vad som gjorde en bra film jämfört med dagens recensenter. Då 

möttes filmskapare som försökte inkorporera en allvarligare, konstnärligare eller mer 

samhällskritisk ton av hån från större delen av recensionsstaben. Film, menade den tidens 

recensenter, var till för att förse tittarna med eskapism. I konstrast får nutidens filmer kritik 

om de inte har ett drag av samhällelig betydelse (Baumann, 2001). 

Baumann studerade filmrecensioner från de tre stora amerikanska tidningarna New York 

Times, The New Yorker och Time mellan 1925 och 1985. Totalt ingick 468 filmrecensioner i 

analysen för att se hur filmrecensionernas diskurs förändrades allt eftersom filmens 

sociokulturella status också ändrades. Baumann fann att intellektuella ord och uttryck (som 

han valde ur recensioner av mer universellt accepterade konstformer, som litteratur och 

konstverk) blev vanligare i filmrecensioner allt eftersom att filmens kulturella status ökade. 
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Baumann definierade också, med hjälp av bland annat Bourdieu (1984), åtta tekniska redskap 

som ofta används för att bedöma ett objekts konstnärliga värde. Dessa åtta var (1) En mix av 

positiva och negativa kritik, (2) Namn på regissören nämns, (3) Regissören jämförs med 

andra regissörer, (4) Filmen i sin helhet jämförs med andra filmer, (5) Filmen tolkas som en 

metafor eller liknande, (6) ”Merit in failure”, dvs Filmen får god kritik även för sina brister 

(7) Konst vs underhållning samt (8) För lätt att tycka om. Han undersökte hur vanliga dessa 

tekniska redskap var i filmrecensionerna från de olika tidsåldrarna. Bland Baumanns fynd 

återfanns bland annat resultatet att teknik 5, det vill säga att filmen tolkas som något mer än 

bara sin handling, till exempel en metafor, började användas mer allt eftersom. 1925 användes 

teknik 5 bara i 2,1 procent av filmrecensionerna. 1975 användes samma teknik i 72,2 procent 

av recensionerna. 

Huruvida den allt mer intellektuella diskursen i filmrecensioner berodde på filmens ökande 

status eller vice versa är omöjligt att svara på. Likväl är Baumanns studie en indikator på att 

den diskurs som används i filmrecensioner spelar roll för hur mediet upplevs. Baumann bidrar 

även med viktig information om vad en filmrecension består av, vilka kriterier som 

recensenter sätter värde på samt en historisk bakgrund till hur filmmediet har fått sin kluvna 

definition dels som ett underhållnings-, dels som ett konstmedium. 

 

3.5 Kerstern och Bielby: Filmer bedöms olika 

Att filmer behandlas annorlunda beroende på om de anses vara populärkulturella eller 

finkulturella är något som forskarparet Kerstern och Bielby slog fast i sin studie Film 

Discourse of the Praised and the Acclaimed: Reviewing Criteria in the United States and 

United Kingdom (2012). De ställde frågan: Vilka faktorer fokuserar recensenter i USA och 

Storbritannien vanligtvis på i sina bedömningar av filmer och fokuserar de alltid på samma 

saker? För att svara på detta delade de in sitt urval av recensioner i tre grupper; filmer som var 

populära hos publiken (de utgick då ifrån de filmer som var mest framgångsrika på bio), 

filmer som var populära bland kritikerna, samt de filmer som fått störst erkännande av 

professionella filmvetare (de filmer som fått flest priser på filmfestivaler och akademier). De 

valde ut de 20 högst rankade filmerna bland publiken, kritikerna och professionella 

filmvetare, och jämförde sedan filmrecensioner från fyra stora tidskrifter, två i USA och två i 

Storbritannien, av dessa filmer. Sammanlagt studerade forskarparet 194 filmrecensioner för 

att leta efter återkommande teman och jämförde hur dessa teman användes i recensioner av 

filmer som var kommersiellt, professionellt och kritikermässigt framgångsrika. 
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Först och främst kom Kerstern och Bielby fram till att femton aspekter nämndes i mer eller 

mindre alla filmrecensioner. Dessa aspekter var Skådespelare, Komplexitet/Djup, 

Kontext/Bakgrund, Trovärdighet, Regissör, Filmen som produkt, Filminnehåll, 

Filmupplevelse, Filmmaterial, Formella/filmiska element, Tolkning, Stämning, Nymodighet, 

Placering i konst- eller nöjeskultur samt Plats i filmens egen kanon (översättningar är mina). 

Drygt åtta av dessa femton teman återfanns i varje recension. De andra sju återkom 

sporadiskt, vissa var vanligare förekommande bland till exempel de filmerna som var 

populära på bio, andra var vanligare bland de kritikerrosade. 

Bielby och Kerstern valde sedan att dela in dessa femton teman i fyra komponenter. Den 

första av dessa, ”Auteurism”, bestod av Regissör, Filminnehåll, Tolkning och Stämning och 

representerade den fokus som lades på regissören som kreativ visionär. Den andra 

komponenten var ”Upplevelse”, där Filmupplevelse, Nymodighet och Placering i konst- eller 

nöjeskultur ingick. Detta tema fokuserade på hur filmen var som upplevelse, antingen 

bokstavligt talat, jämfört med andra filmer eller som en typisk konst- eller 

underhållningsupplevelse. Det tredje temat var ”Process” och fokuserade på vilka kreativa 

processer som användes för att skapa filmen och hur filmens karaktärer, story och utseende 

kom att bli som de blev. I denna kategori ingick Skådespelare, Filmmaterial och 

Formella/filmiska element. Den sista komponenten var ”Kontext”, där Kontext/Bakgrund, 

Trovärdighet, Filmen som produkt och Placering i filmens egen kanon ingick. Denna kategori 

handlade om hur filmen hänger samman både i sin egen värld och i linje med den riktiga 

världen. 

Kort och mycket grovt sammanfattat: Auteurism handlade om hur bra eller dåligt regissören 

skött sig, Upplevelse handlade om hur känslomässigt engagerande filmen var, Process 

handlade om hur filmen framställdes och varför, och Kontext handlade om hur filmen 

speglade och mätte sig med resten av filmvärlden eller samhället i stort. Dessa fyra 

komponenter fanns alltid med i en recension, men till hur stor del varierade beroende på 

vilken kategori filmen tillhörde: biopopulära filmer, kritikerrosade eller professionellt 

erkända. Till exempel tog kommentarer om Auteurism mycket större plats i recensioner av 

filmer som blivit kritikerrosade än de gjorde i recensioner av populärkulturella filmer. Mer 

specifikt omnämndes regissören mycket sällan i recensioner av populärkulturella filmer. 

Detta går i linje med Bourdieus (1984) och Baumanns (2001) tidigare forskning. Baumann 

fastslog att konstnärliga begrepp så som att nämna regissören vid namn (det vill säga: 

Auturism), blev allt vanligare ju mer filmkritikernas diskurs började likna traditionella 
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konstkritikers. Därför är det logiskt att dagens recensenter skulle lägga mer vikt vid regissören 

i recensioner av det som anses vara ”konstnärliga” filmer. De speglar den konstnärliga 

diskursen när de recenserar konstnärliga filmer. 

Kerstern och Bileby gjorde dock en annan intressant upptäckt. Faktorn ”Upplevelse”, det vill 

säga hur känslomässigt involverad åskådaren blev i filmen, var vanligast i recensioner av 

kritikerrosade filmer. Eller, som Kerstern och Bielby formulerar det; filmrecensenter har en 

tendens att applicera en naive gaze, det vill säga att bedöma filmen känslomässigt här och nu, 

i större utsträckning på filmer som var kritikerrosade. 

Detta fynd är viktigt av två anledningar. För det första: det är en indikator på att 

filmrecensenter inte är begränsade till att bara använda sig av traditionellt konstnärliga 

värderingar (så som dem Baumann tog upp i sin studie) i sina bedömningar. De använder 

även populärkulturella värderingar (det vill säga de som ingår under komponenten 

”Upplevelse”). Och för det andra: de populärkulturella värderingarna används oftare på filmer 

som recensenterna själva anser är ”konstnärliga”. 

 

3.6 Teoretisk diskussion 

Bourdieus (1984) och Gans (1999) forskning visar att det finns en tydlig uppdelning mellan 

det som anses vara finkultur och det som är populärkultur. Bourdieu skiljer de båda åt genom 

begreppen Ren och Naiv blick, det vill säga två olika sätt att se på konstverk; antingen med ett 

helt neutralt ställningstagande och ett förkastande av mänskliga känslor, eller genom att 

omfamna de känslorna. Gans, å sin sidan, fokuserar mer på den kritik som ofta riktas mot 

populärkultur, som påstår att den fördummar och bidrar till samhällets förfall. Baumanns 

(2001) forskning om filmrecensionsdiskursens utveckling i takt med filmmediets upphöjning 

till en erkänd konstform visar att filmrecensenter i allt större utsträckning har kommit att 

namma en diskurs och ett synsätt som påminner om de traditionella litteratur- och 

konstkritikernas – det vill säga, som lutar mer åt Bourdieus rena blick. En ny studie från 

Kerstern och Verboord antyder att filmkritikerna har en tendens att föredra filmer med mer 

komplicerad handling och teman samt större innovation. Detta går helt i linje med Baumanns 

(2001) studie och påminner även om Bourdieus rena blick. Slutligen visar Kerstern och 

Bielbys (2007) forskning att filmrecensenter använder lika mycket naiv som ren blick, det vill 

säga de lägger lika stor fokus vid känslomässig upplevelse som vid neutral kritik, i sina 

filmrecensioner. Ett intressant fynd som Kerstern och Bielby gjorde är att recensenterna har 

en tendens att applicera en naiv blick – det vill säga, de prioriterade sina känslomässiga 
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upplevelser – i filmer som blivit kritikerrosade och som jag därmed antar bör ha en mer 

konstnärlig inriktning. 

Vad kan vi dra för slutsatser av detta? Det är givetvis omöjligt att försöka dividera om 

filmrecensenters exakta tankegångar. Men mycket tyder på, inte minst från den forskning som 

jag precis har nämnt, att filmrecensenter har anammat ett förhållningssätt till film som är likt 

Bourdieus rena blick. Baumanns (2001) historiska analys visar att kritikerna har gått från att 

se på film som ett underhållningsmedium till ett konstmedium, och i samma veva har de 

utvecklat sin diskurs för att mer likna den som traditionella kritiker använder. Även Kerstern 

och Verboords (2014) studie antyder att så är fallet. Filmrecensenterna verkar föredra filmer 

som lutar åt det komplicerade, samhällskritiska, mer konstnärliga hållet. De vill ha 

konstfilmer, inte Hollywoodproduktioner. 

Tecken på att filmrecensenter har ett finkulturellt perspektiv återkommer även utanför 

forskarvärlden. 2010 höll filmkritikersällskapet New Yorks Film Ciritc Circle sin årliga 

bankett och ordföranden för sällskapet, Armond White, höll ett tal som sedan har adapterats 

till en uppsats kallad Do Movie Critics Matter? (2010). Talet riktar skarp kritik mot såväl 

Hollywoods kommersiella filmkultur som Internets intåg på recensenternas mark. Armond 

White beskriver hur det kritiska tänkandet inom film är under attack och menar att det enda 

som står emellan samhället och förfall är kritikerna. 

“By offering an alternative deluge of fans' notes, angry sniping, 

half-baked impressions, and clubhouse amateurism, the Internet's free-for-all 

has helped to further derange the concept of film criticism performed by writers 

who have studied cinema as well as related forms of history, science, and 

philosophy. This also differs from the venerable concept of the "gentleman 

amateur" whose gracious enthusiasms for art forms he himself didn't practice 

expressed a valuable civility and sophistication, a means of social uplift. 

Internet criticism has, instead, unleashed a torrent of deceptive knowledge—a 

form of idiot savantry—usually based in the unquantifiable "love of movies".” 

– Armond White, ordförande, New York Film Critics Circle 

(2010). Cultural sociology, Vol. 4(16): 122-123. 

Whites diskurs går väl ihop med Gans analys av Masskulturkritiken. Att White ser vissa 

amatörkritiker som ”idiot savants” medan andra är ”gentleman amateurs”. Att den ena utövar 

en ”gracious enthusiams for art forms he himself didn’t prectice” som är ett tecken på ”a 

means of social uplift” medan den andra baserar sina åsikter på ”the unquantifiable ’love of 
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movies’”, vilket leder till ”a torrent of deceptive knowledge”. White känner inget behov av att 

definiera dessa uttryck närmare. Han antar att de är självklara för alla, vilket tyder på att hela 

konflikten är djupt rotad i vår kultur. Flertalet liknande exempel på hur det finns ett motstånd 

mot populärkulturen inom recensentkretsarna går att finna lite överallt. Till exempel bestämde 

sig vice-ordföranden för filmkritikernas internationella organisation FIPRESCI, Ronald 

Bergen, att ge svar på tal 2003 när filmrecensenter fick kritik för elitism från Peter Bart, 

chefredaktör på det amerikanska nöjesmagasinet Variety (Nordenson, 2011:196): 

”Ännu värre är det att filmkritiker på de flesta större 

dagstidningar är tvingade att inleda sin spalt med några ord om den senaste 

succéfilmen, oavsett hur förfärlig den är, och sedan lägga till några rader på 

slutet ”men veckans bästa film var en iransk film av…””  

– Ronald Bergen, A Ceremony of Ignorance, (2003). A ceremony 

of ignorance. www.fipresci.org. 

Bergen gör breda generaliseringar som, liksom Whites uppsats tidigare, tyder på en 

djupgående konflikt som anses självklar för de involverade. Det är självklart, enligt Bergens 

text, att okända iranska filmer är bättre än de stora succéfilmerna, och det är självklart att 

kritikerna måste återge dessa för publiken, annars skulle ingen känna till dem. Detta är endast 

två exempel på hur filmrecensenter ger uttryck för ett finkulturellt synsätt. Fler exempel finns 

återgivna i Magdalena Nordensons (2011) Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner 

och recensioner. 

Samtidigt som detta finkulturella synsätt ter sig väletablerat inom filmrecensionsvärlden visar 

Kerstern och Bielbys (2007) studie att filmrecensenter inte alls använder sig av endast 

finkulturella kriterier i sina bedömningar. De fann att recensenternas bedömningar påverkas 

av både en ren och naiv blick. Inte nog med det, de fann att den naiva blicken användes i 

större utsträckning på filmer som vanligtvis skulle klassas som finkulturella. Kerstern och 

Bielby reagerade på detta. Det hade tett sig mer naturligt, menar de, att recensenterna 

applicerar en ren blick, pure gaze, på filmer som har ett konstnärligt värde och en naiv blick 

på filmer som är populärkulturella. Det hade lett till en mer rättvis jämförelse; alla filmer har 

inte som mål att vara exklusivt konstnärliga eller exklusivt underhållande, men det behöver 

inte betyda att de är sämre; de har helt enkelt ett annat mål än den andra typen av film och bör 

därför bedömas utifrån olika synsätt (Kerstern och Bielby, 2007). 

Hur knyter då allt detta an till den svenska kulturjournalistiken?  

http://www.fipresci.org/
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Som jag etablerade tidigare på sida 4 finns det mycket som tyder på att den svenska 

kulturjournalistiken har sina rötter i ett finkulturellt perspektiv. ”Det var skillnad på kultur och 

kultur” (Forser, 2002:25). Vi har också etablerat att svenska kulturjournalister inte alls såg det 

som en självklarhet att kultur och nöje skulle slås ihop till ett och samma område när 

branschen genomgick stora förändringar på 90-talet (Forsare & Hemer, 2010:22). Man kan 

ana, av Oscar Hemers citat (Forsare & Hemer, 2010:31), att han såg kultur som något mer 

intellektuellt, något som stod över den billiga nöjeskulturen. ”Varför måste vi slås ihop med 

just nöje?” skriver Hemer. ”Varför kunde vi inte ha blivit hopbuntade med något mer 

intellektuellt, som vetenskap?” Kultur blev på många sätt en symbol för det finkulturella, 

medan nöje blev en symbol för det populärkulturella. Därmed såg kulturjournalisterna sig 

själva som representanter för det finkulturella. 

Det är här vi har kärnan till min studie. Jag undrar om denna fördelning av ren blick kontra 

naiv blick fortfarande förkommer inom den svenska kulturjournalistiken, främst då inom 

recensionskåren. Hur mycket märks den i så fall av på recensenternas publicerade arbete? Är 

det så att svenska filmrecensenter, liksom de amerikanska i Kerstern och Bielbys studie, 

blandar finkulturella och populärkulturella värderingar eller har de svenska 

kulturjournalisterna en striktare syn på kulturprodukter? Det kommer jag att undersöka i 

denna studie. 
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4. Syfte och frågeställning 

4.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att ge en närmare inblick den svenska filmrecensionskulturen 

utifrån recensionerna. Fokus kommer att ligga på vilket synsätt som filmrecensenter i två av 

Sveriges största papperstidningar, Dagens Nyheter och Aftonbladet vanligtvis utövar: en naiv 

blick, med fokus på känslomässiga upplevelser, eller en ren blick, med fokus på neutrala 

ställningstaganden till filmen som konstform. 

Studien kommer också att fungera som en jämförelse mellan hur recensenterna ser på olika 

filmgenrer, för att se om det finns någon skillnad i hur filmrecensenter bedömer olika genrer. 

Slutligen är den en jämförelse mellan de båda tidningarna, varav den ena är en dagstidning 

och den andra är en kvällstidning, för att se om det finns några skillnader i hur dagspress 

kontra kvällspress använder sig av den rena och den naiva blicken. 

Förhoppningen är att, genom denna studie, få en indikation på huruvida det finns en partiskhet 

mot vissa filmgenrer inom recensionskåren, likt den som forskarna Gans (1999) och Bourdieu 

(1984) har funnit inom sociologin mellan olika former av kulturutövning samt huruvida en 

dagstidning visar mer prov på detta än en kvällstidning eller vice versa. 

 

4.2 Definitioner: Ren och Naiv blick 

Dessa uttryck tillhör från början Bourdieu (1984) men kommer att omdefinieras något för att 

kunna användas i denna studie. Grunden är dock densamma som Bourdieu använde, där den 

rena blicken blir ett uttryck för det som anses vara högkultur och den naiva blicken blir ett 

uttryck för det som anses vara populärkultur. Även Bourdieus definition av naiv blick som 

känslomässig hängivenhet och ren blick som känslomässigt avstånd lever kvar i denna 

definition. Baumann (2001).  

I sin studie fastslog Kerstern och Bielby (2012) en rad olika aspekter som en recensent mer 

eller mindre alltid bedömer i sina recensioner. Bland dessa fanns upplevelse, som har en klar 

lutning mot den naiva blicken. I upplevelsetemat ingick komponenterna Filmupplevelse, det 

vill säga vilken känslomässig reaktion filmen frambringade i recensenten. 

Denna komponent utgår från bedömarens eget känsloliv. Det stämmer väl överens med 

Bourdieus (1984) definition av den naiva blicken. I min analys kommer jag därför att utgå 
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från just aspekten Filmupplevelse som ett uttryck för den naiva blicken. Filmupplevelse, i min 

analys, kommer bestå av uttalanden från recensenten som handlar om recensentens egen 

känslomässiga reaktion på filmen. 

På den andra sidan av spektrumet finns Auteurism, Tolkning och ”Merit in Failure”, tre 

komponenter som är tydliga uttryck för den rena blicken. Baumann (2001) belyser hur vanligt 

det är för recensenter att nämna konstnären—eller i filmens fall: regissören—då hen vill ge 

sin bedömning en mer finkulturell och därmed mer legitim ton. Även Kerstern och Bielby 

(2012) kom fram till att Auteurismen var överrepresenterad i de kritikerrosade filmerna, vilket 

indikerar att recensenter lägger stor vikt vid filmens regissör då filmer anses vara 

finkulturella. Därför kommer jag att använda benämningar av regissören som ett mått på den 

rena blicken. 

I den rena blicken ingår även Tolkning av filmen på ett djupare plan. Vanligtvis handlar det 

om att tolka filmens handling som en metafor för något annat, till exempel ett 

samhällsförhållande. Enligt Baumann (2001) är detta en teknik som recensenter vanligtvis 

utnyttjar för att ge ett mer finkulturellt intryck i sina recensioner. Därför är även tolkning ett 

uttryck för den rena blicken. ”Merit in failure” är ett koncept som myntades av Baumann 

(2001) och innebär att recensenten ser på olika aspekter av filmen med en bredare blick. 

Något som från början kan te sig som ett misslyckande är egentligen inte det när man 

granskar det djupare. 

Med dessa aspekter som utgångspunkt kommer jag alltså att bedöma hur vanligt det är att 

svenska filmrecensenter använder den rena eller den naiva blicken i sina bedömningar. 

Samtliga kommer att definieras närmare i metodförklaringen på sida 26. 

 

4.3 Frågeställningar 

Jag kommet att utgår från följande frågeställningar i min analys: 

- Hur ofta används den rena respektive den naiva blicken för att bedöma 

filmrecensioner som publicerades i de två svenska tidningarna Aftonbladet och 

Dagens Nyheter under år 2013? 

- Hur ofta används den rena respektive den naiva blicken inom olika filmgenrer? 

- Hur stora skillnader är det på morgontidningen Dagens Nyheter och kvällstidningen 

Aftonbladets tillämpning av den rena respektive den naiva blicken? 
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5. Metod och forskningsetik 

5.1 Urval 

Denna studie var en kvantitativ fallstudie där jag ganskade filmrecensioner från 

pappersupplagorna av de svenska tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet. Jag valde 

dessa båda eftersom de har den största upplagan och den bredaste spridningen i landet. År 

2011 hade Dagens Nyheter en upplaga på nästan 300 000 (Källa: Tidningsstatistik AB:s 

hemsida: ts.se), vilket gör den till landets största morgontidning. 2014 hade Aftonbladet en 

upplaga på över 150 000, (källa: PWC:s Medieintygs hemsida pwc.se), vilket gör den till en 

av landets största kvällstidningar. Min förhoppning var att dessa tidningar skulle ge mig 

inblick i hur såväl morgon- som kvällspressens recensioner ser ut. 

Jag tittade endast på de filmrecensioner som publicerades i dessa tidningar under år 2013. 

Detta eftersom jag ville att studien skulle vara så nutida som möjligt; jag ville veta hur 

filmrecenserandet ser ut i Sverige i nutid. Den historiska aspekten var inte intressant för mig. 

Anledningen att jag valde 2013 och inte 2014, vilket ju givetvis skulle ha legat ännu närmare i 

tiden, var för att år 2014 inte var avslutat under den här studiens gång. Risken fanns att 

tidningarna inte hade recenserat alla filmer från 2014. För att få ett så fullkomligt urval som 

möjligt ville jag använda ett år som var ordentligt avslutat. 

Jag studerade tidningarnas upplägg och upptäckte att de följde samma mönster. De 

publicerade endast filmrecensioner på fredagar. Aftonbladet publicerade sina recensioner i 

Nöjesbladet under vinjetten ”Film” medan Dagens Nyheter använde vinjetten ”Filmfredag”. 

Därför blev mitt urval per automatik systematiskt, det vill säga: jag kom endast att titta på 

tidningarnas fredagsupplagor. Jag bedömde dock att risken för periodicitet var liten eftersom 

tidningarna själva gjorde sitt filmurval kontinuerligt allt eftersom nya filmer utkom. Deras 

urval var också blandat – hur många och vilken typ av filmer som recenserades varierade från 

fredag till fredag. 

Av praktiska skäl ställde jag vissa krav på recensionerna för att de skulle komma med i mitt 

urval. För det första måste filmerna som recenserades vara nysläppta, det vill säga den måste 

ha haft eller ska ha premiär på svensk bio inom den närmaste månaden från recensionens 

publiceringsdatum. Recensionen måste vara över 100 ord lång och innehålla recensentens 

byline samt någon form av betygsättning, antingen genom stjärnor, tärningar, fyrar eller 

liknande. Fokus i recensionerna skulle vara en bedömning av filmen kvalité. Detta för att 
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undvika att av misstag få med bredare artiklar eller reportage om filmens succé eller fall, 

regissören, skådespelarna och/eller någon annan omständighet runt filmen själv. 

När det gäller genrer kom jag att exkludera animerade filmer, dokumentärfilmer, kortfilmer 

och musikaler. Dessa typer av filmer innehåller andra berättarmässiga redskap än det som vi 

idag tänker på som traditionella långfilmer. Således ser bedömningen av dessa filmer 

annorlunda ut än bedömningen av ”vanliga” filmer och därför skulle en jämförelse som 

innehåller dessa filmer ej vara legitim för typiska långfilmer. 

Under min analys tittade jag endast på recensionernas brödtext. Rubrik, bildtexter, faktarutor 

och annan text som ej finns i brödtexten exkluderades. Rubriken valde jag att exkludera av två 

anledningar. Av egen erfarenhet ute på en typisk tidningsredaktion vet jag att rubriker ofta 

sätts av tidningens redigerare. Det är alltså svårt att avgöra om recensenten själv är den som 

har bestämt rubrik. Men den största anledningen att jag valde bort rubrikerna var eftersom de 

var överflödiga för analysen. Rubriker har som uppgift att spegla och sammanfatta det som 

står i brödtexten. De gör det bara på ett mycket vagare och kortfattat sätt. Det var därför min 

bedömning att rubrikerna inte bidrog något till min analys. Av samma anledning bortsåg jag 

från bildtexter. Faktarutor är av sin natur neutrala – de ska kortfattat räkna upp diverse fakta 

om filmen. Eftersom min analys handlade om recensenternas sätt att bedöma filmerna var 

därför faktarutorna överflödiga för analysen. 

 

5.2 Neutrala och rena variabler 

I min analys granskade jag huruvida recensenterna gjorde sin bedömning utifrån en ren eller 

en naiv blick. För att avgöra det utgick jag från fjorton variabler. Dessa fjorton finns 

sammanfattade i bilaga A, tillsammans med den kodbok som anvädes under kodningen. En 

kortare beskrivning av variablerna följer här under. 

Av dessa fjorton var fyra det som jag kallar ”neutrala variabler”. Dessa var Analysenhet, 

Tidning, Genre och Betyg. De utgick helt enkelt från vilken recension jag granskade, vilken 

tidning recensionen kom ifrån, vilka genrer filmen som recenseras tillhörde samt vad 

recensenten själv gav filmen för betyg. 

De nästkommande fyra variablerna var det som jag kallade ”rena variabler”, det vill säga de 

var ett uttryck för den rena, finkulturella blicken så som jag definierade den på sida 23. Här 

ingick två stycken ”Auteurvariabler”; Regissörens bakgrund och/eller personliga stil, samt 

Regissörens insats i den egna filmen. Dessa utgick helt enkelt från huruvida regissören 
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nämndes vid namn, och om recensenten nämnde något om regissörens tidigare arbete, 

personliga stil eller hur regissören lyckats med filmen.  

De två andra rena variablerna var Tolkning och Merit in Failure. Tolkning innebar att 

recensenten studerar filmen på ett djupare plan. Uttryck för detta var att recensenten drog 

paralleller mellan filmens handling och ett djupare koncept eller samhällsproblem, antingen 

genom en metafor, liknelse eller ett konkret samband. Recensenten kunde även göra samma 

sak med specifika händelser eller repliker. 

En situation då recensenten använde sig av tolkningsvariabeln fanns till exempel i Dagens 

Nyheters recension av fantasyfilmen The Hobbit: Smaugs ödemark: 

”Om du redan i filmens första scen fastnar i föreställningen att 

dvärgarna (…) är en metafor för judar och att deras krossade dröm om Erebor 

heter Israel, blir det inte helt lätt att tanka om. Man fastnar tveklöst i att av bara 

farten spä på, läsa in, fylla ut, fylla i.” 

— Johan Croneman, Ödesmättad färd mot drakberget, Dagens 

Nyheter 131213, s. 10. 

Här drog recensenten en klar linje mellan filmens handling och saker som händer i den 

verkliga världen, han gjorde alltså en tolkning. 

Variabeln Merit in failure innebar att recensenten såg på något som från början kunde te sig 

som ett misslyckande och hävdade att det egentligen inte var det när man granskade filmen 

djupare. Grovt uttryck kan man säga att recensenten hittade ursäkter, eller förklaringar, för 

något som från början verkade dåligt i filmen, och detta gjorde att misstaget omvandlades till 

en fördel. Uttryck för detta kunde till exempel vara: ”Filmen är ful, obehaglig och det är det 

som gör den så fantastisk”. Enligt Baumann (2001) är detta en av de tekniker som recensenter 

ofta tar till för att ge ett mer finkulturellt intryck. Liksom Tolkningsaspekten innebar Merit in 

Failure att recensenten tittade djupare, gav filmen fler aspekter utöver de uppenbara känslorna 

som den frambringade, alltså såg på filmen med en ren blick. 

 

5.3 Naiva variabler 

Därefter följde två ”naiva variabler”, bestående av Filmupplevelse och Scenupplevelse. Dessa 

bestod av uttalanden från recensenten som handlade om recensentens egen känslomässiga 

reaktion på filmen. Det som stod i centrum var känslomässiga bedömningar antingen av 
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filmens handling i sin helhet, eller av specifika scener. Till exempel gjorde Aftonbladets 

recensent en känslomässig bedömning av filmen Beasts of the Southern Wild när hen skrev: 

”En flitigt prisbelönad (…) amerikansk independentsaga som är 

omöjlig att få ur skallen. Som växer ju mer man tänker på den.” 

— Jan-Olov Andersson, En ren sensation, Aftonbladet 130111, s. 

13. 

Ett exempel på en känslomässig bedömning av en scen fanns i Aftonbladets recension av 

filmen Flight, då recensenten skrev: 

”Det börjar med filmhistoriens kanske allra mest realistiskt 

skildrade flygkrasch. Nästan så man krampaktigt tar tag i biofåtöljens armstöd.” 

— Jan Olov Andersson, Ett fullödigt porträtt, Aftonbladet, 

130125, s. 17. 

Här beskrev recensenten en känslomässig reaktion på filmen, antingen som hen själv upplevt 

eller som tittarna i stort fick av filmen. Det viktiga var hur tittaren reagerade på filmen. 

Observera att uttryck för känslomässiga reaktioner inte var detsamma som uttalanden om 

filmens stämning. Ett exempel på uttalande om stämning var: 

”Ingredienserna till trots lyfter det aldrig över låtsas-noir, och det 

lutar mer åt pojkaction än något annat.” 

— Emma Gray Munthe, Lyfter Aldrig över låtsas-noir, 

Aftonbladet, 130111, s. 13. 

Eller: 

”Han har gjort en spännande, tät och välspelad film om 

engagemang, politik och journalistik. (…) Mixen av journalistik, politik och nerv 

påminner om 70-talsklassiker som ”Alla presidentens män.” 

— Jens Petersson, Spännande om politik och journalistik, 

Aftonbladet, 130118, s. 13. 

Känslomässiga påståenden riktade sig specifikt till en person, det vill säga recensenten talade 

antingen om sin egen reaktion på filmen (”Krampaktigt ta tag om biofåtöljens armstöd”) eller 

den som tittaren fick av att titta på filmen (”är omöjlig att få ur skallen”). Uttalanden om 

stämning var mer generella påståenden om hur filmen var, det vill säga ”Han har gjort en 

spännande film” eller ”Filmen lyfter aldrig”. 
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5.4 Tekniska variabler 

De sista fyra variablerna kallade jag för de ”tekniska variablerna”. Här ingick Skådespelares 

bakgrund och Skådespelares insats i filmen, Teknik samt Produktion. Skådespelarvariablerna 

innebar att recensenten uttalade sig om skådespelarna, antingen deras insats i den recenserade 

filmen, eller deras tidigare karriär eller personliga bakgrund. Teknikvariabeln inkluderade 

kommentarer om filmens kameraarbete, specialeffekter, scenografi, kostym, rekvisita 

och/eller musik. Produktionsvariabeln innebar att recensenten talade om filmens bakgrund i 

form av marknadsföring och budget. 

Varför inkluderade jag denna tredje kategori? Det hade sitt ursprung i Kerstern och Bielbys 

(2012) studie. Där fastslog de att filmer som blivit populärkulturellt erkända, det vill säga 

filmer som tjänat mest på bio, till mycket större grad bedömdes utifrån dessa tekniska 

aspekter än en känslomässig eller ens konstnärlig vinkel. Jag ville se om detta var något som 

återkom även bland svenska recensenter, nu med utgångpunkt i olika genrer snarare än 

erkännande från publiken. 

I min analys utgick jag alltså från sex olika variabler för att avgöra om en film bedömdes med 

en naiv blick eller en ren blick. Den naiva blicken kännetecknades av Filmupplevelse- och 

scenupplevelsevariablerna. Den rena blicken kännetecknades av Auteurism-, tolknings- och 

Merit in Failure-variablerna. Jag använde mig samtidigt av en tredje kategori, nämligen 

Tekniska variabler. Dessa bestod av Skådespelare, Teknik och Kontext.  

 

5.5 Metod 

Jag använde mig av programmet IBM SPSS Statistics Viewer för att skapa min datamataris. 

Där ställde jag helt enkelt upp de olika variablerna i varsin kolumn. Sedan studerade jag 

samtliga filmrecensioner som ingick i mitt urval utifrån de parametrar jag definierade på sida 

25 och tog ställning till de variablerna som jag definierade på sida 26. Tidningssidorna hittade 

jag i mediearkivet Retriever. 

Sammanlagt analyserade jag 376 filmrecensioner av 191 olika filmer. Cirka 51 procent av 

recensionerna, totalt 191 stycken, kom ifrån Aftonbladet, medan de återstående 49 procenten, 

185 recensioner, kom från Dagens Nyheter. Uppdelningen var inte exakt lika eftersom 

Dagens Nyheter helt enkelt inte hade recenserat precis samma filmer som Aftonbladet. 
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Filmernas genre slog jag fast utifrån tidningarna egna angivelser. Angav tidningen att en film 

var en dramakomedi angav jag alltså filmens genre som sådan. Av praktiska skäl slog jag ihop 

en del genrer där det bara förekom en eller två filmer med en större kategori, för att göra 

analysen lite lättare. ”Deckare” hamnade till exempel under thrillergenren. ”Historiskt drama” 

och ”biografiskt drama” hamnade under ”drama”.  ”Western” hamnade under ”action” och 

”barnfilmer” hamnade under ”familj”. I slutändan kom jag fram till elva genrer. Dessa var: 

drama, thriller, kärlek, komedi, action, familj, kärlekskomedi, fantasy, science fiction, skräck 

och dramakomedi. 

 

5.6 Forskningsetik 

Denna studie följer Vetenskapsrådets rekommendationer rörande forskningsetik. Det innebär 

att jag granskade studien ur ett etiskt perspektiv och bedömde att undersökningen följde de 

fyra forskningsetiska huvudkraven, det vill säga: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Eftersom studien inte innehöll några deltagare i 

from av intervjupersoner, enkätsvarare eller experimentutövare var varken informationskravet 

eller samtyckeskravet relevanta i detta fall. 

Undersökningsmaterialet bestod endast av publika uppgifter i form av filmrecensioner som 

hade publicerats i tidningar sedan tidigare och som vem som helst kunde ta del av. Materialet 

hämtades inte från någon myndighet och innehöll inte heller känslig information om enskilda 

personer, så som läkarjournaler, ekonomi, personuppgifter eller liknande. Slutligen användes 

materialet endast i forskningssyfte och inte för kommersiellt bruk eller i andra icke-

vetenskapliga syften. Därmed uppfyllde studien även konfidentialitets- och nyttjandekraven, 

och var lagligt enligt Personuppgiftslagen, PUL. 

Slutligen följde studien Vetenskapsrådets rekommendationer när det gäller plagiat och 

referenser. Alla formuleringar och resultat var mina egna, förutom i de fall då referenser och 

citat klart och tydligt angav vart informationen kom ifrån. 

 

5.7 Metodutvärdering 

Denna studie var inte representativ för hela Sverige. Detta eftersom analysenheterna ej valdes 

ut genom ett representativt urval utan ett strategiskt sådant. Istället bör den granskas som en 

kvantitativ fallstudie där fokus låg på att visa hur det kan se ut inom kulturjournalisten med 
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utgångpunkt inom filmrecensioner. Den belös hur filmrecensionerna såg ut i två av Sveriges 

största tidningar under 2013. Detta var inte representativt för recensionskulturen i stort. 

Med tanke på studiens syfte, , vilket var att ge inblick i hur filmrecensioner kunde se ut med 

utgångspunkt i användningen av fin- respektive populärkulturella värderingar, hade studien en 

hög validitet. Variablerna som användes för att mäta hög- respektive populärkulturella 

värderingar i recensionerna baserades på koncept och metoder som etablerats av trovärdiga 

sociologer så som Pierre Bourdieu och Herbert J. Gans. När det gäller analysenheterna var 

validiteten också hög, då de publicerades i två av landets största tidningar. Urvalet var så pass 

stort att slutsatser kunde dras om det. Även studiens reliabilitet var stor, tack vare noggranna 

definitioner och undersökningsmetod. 

Det finns dock en del ändringar jag skulle ha gjort i studien om jag hade haft mer tid och 

större resurser. Den första av dessa är att jag hade tagit med ett större urval av analysenheter 

och eventuellt gjort det representativt. Idealet hade dock varit att undersöka fyra av Sveriges 

största tidningar, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen. 

Tidsaspekten var framförallt det som satte stopp för detta. 

Hade tid och resurser tillåtit det hade jag även använt mig av ytterligare två variabler i själva 

undersökningen. Det framkom under undersökningens gång att det hade varit fördelaktigt att 

använda sig av en ”längdvariabel”, det vill säga hur lång en recension var mätt i antal ord. Jag 

fick nämligen känslan av filmrecensionerna i Dagens Nyheter var längre än de i Aftonbladet, 

och tror att detta kan ha påverkat resultatet på frågeställning nummer tre, där jag jämför 

tidningarna. 

En annan förändring som jag skulle ha gjort i studien om jag fått chansen hade varit att 

inkludera en frågeställning som fokuserade på användningen av hög- respektive 

populärkulturella värderingar beroende på vilket betyg recensenten gav en film i sin 

recension. I resultatanalysen upptäckte jag nämligen en del intressanta mönster beroende av 

tidningarnas betygsättning. 
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6. Resultat och analys 

6.1 Genreuppdelning 

Av de 376 filmrecensioner som har ingått i min analys har genreuppdelningen sett ut så som 

anges i Tabell 1 här under. I tabell 1 ser man tydligt att den vanligaste filmgenren bland de 

recenserade filmerna är drama. 39 procent av alla filmerna som har recenserats tillhör 

dramagenren, medan actiongenren och komedigenren kommer på en delad andraplats med 13 

procent av filmerna. Thriller ligger på tredje plats med 12 procent av recensionerna. Övriga 

genrer ha sämre representation, med kärlekskomedi i klar minoritet med bara 1 procent av det 

totala antalet recensioner. Dessa siffror är viktiga att hålla i sinnet eftersom procenttal som 

redovisas i senare grafer annars lätt kan bli missvisande. 

Tabell 1: 

Uppdelning efter genre av de recenserade filmerna i Aftonbladet och Dagens Nyheter 2013 

Genre (Angivet av 
tidningarna) 

Antal filmer (i 

båda tidningarna) 

Procent av alla 

filmerna (%) 

 Drama 145 39 

Thriller 44 12 

Kärlek 8 2 

Komedi 48 13 

Action 50 13 

Familj 11 3 

Kärlekskomedi 5 1 

Fantasy 12 3 

Science Fiction 15 4 

Skräck 17 5 

Dramakomedi 21 6 

Totalt antal filmer 376 100 

 

6.2 Auteurism 

Låt oss börja med att titta på de fyra variabler som har utgjort grunden för den rena blicken i 

analysen. Här ingår Regissörens bakgrund och/eller personliga stil, Regissörens insats, 

Tolkning och Merit in Failure. Resultatet för dessa fyra variabler presenteras i tabell 2, 3, 4 

och 5 här under. Notera att dessa tabeller visar det totala resultatet för båda tidningarna. En 

uppdelning och analys av tidningarna var för sig kommer att göras senare. 
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Det är vanligare att regissörens insats nämns i recensionerna än att hens bakgrund eller 

personliga stil gör det. Tabell 2 visar att regissörens bakgrund eller personliga stil inte nämns i 

59 procent av recensionerna. Det innebär att regissörens bakgrund eller stil endast nämns i 

cirka 40 procent av recensionerna. Bakgrund eller stil nämns i 19 procent av fallen på ett 

neutralt sätt, det vill säga recensenten räknar bara upp regissörens tidigare meriter utan att 

värdera dessa. Regissörens bakgrund eller stil nämns positivt i runt 17 procent av 

recensionerna, negativt i 3 procent och blandat i 2 procent. 

Tabell 2: 

Regissörens bakgrund och/eller personliga stil nämns i recensionen 

Variabelvärde 

Förekomst  

(i antal recensioner) 

Procent av alla 

recensioner (%) 

 Nämns ej 220 59 

Nämns neutralt 73 19 

Nämns positivt 65 17 

Nämns negativt 11 3 

Nämns blandat 7 2 

Totalt antal recensioner 376 100 

 

Tabell 3 visar att regissörens insats för filmen inte nämns i 42 procent av recensionerna, vilket 

betyder att regissörens insats nämns till närmare 60 procent. Regissörens insats nämns 

vanligtvis i positiv bemärkelse; 24 procent av tillfällena när regissören nämns består av 

positiva kommentarer. Det är också relativt vanligt att kritiken mot regissörens i en recension 

är blandad: i 16 procent av fallen. I endast 8 procent av recensionerna nämns regissörens 

insats neutralt. Det är även ovanligt att regissören får enbart negativ kritik: i 10 procent av 

fallen har kritiken mot regissören bestått av enbart negativa kommentarer. 

Tabell 3: 

Regissörens insats i den recenserade filmen nämns 

Variabelvärde 

Förekomst (i antal 

recensioner) 

Procent av alla 

recensioner (%) 

 Nämns inte 158 42 

Nämns neutralt 30 8 

Nämns positivt 89 24 

Nämns negativt 39 10 

Nämns blandat 60 16 

Totalt antal recensioner 376 100 
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6.3 Tolkning och Merit in Failure 

Överlag är det ganska vanligt att recensenter drar paralleller mellan filmens handling och ett 

djupare koncept eller samhällsproblem genom en metafor, liknelse eller ett konkret samband. 

Tolkning är en variabel som användes i 43 procent av recensionerna, som vi kan se i tabell 4 

här under. 

Tabell 4: 

Recensenten använder Tolkning i recensionen 

Variabelvärde 

Förekomst (i antal 

recensioner) 

Procent av alla 

recensioner (%) 

 Tolkas inte 213 57 

Tolkas 163 43 

Total 376 100 

 

Merit in failure, å andra sidan, är den rena variabel som användes klart minst i 

filmrecensionerna. I 93 procent av alla recensioner förekom inte Merit in failure. Endast 7 

procent av recensionerna, det vill säga 25 stycken, innehöll Merit in failure. 

Tabell 5: 

Recensenten använder "Merit in Failure" i recensionen 

Variabelvärde 

Förekomst (i antal 

recensioner) 

Procent av alla 

recensioner (%) 

 Förekommer inte 351 93 

Förekommer 25 7 

Totalt antal recensioner 376 100 

 

6.4 Naiva variabler 

Att recensenter ofta gör en känslomässig bedömning av filmen, och alltså använder sig av den 

naiva blicken i sina recensioner, visar tabell 6. I 41 procent av fallen avstod recensenterna från 

att uttala sig om filmens känslomässiga påverkan. Det innebär att i över hälften av fallen, 59 

procent, gjorde recensenterna känslomässiga bedömningar av filmerna som recenserades. 19 

procent av recensionerna innehöll positiva känslomässiga bedömningar av filmen, medan 22 

procent innehöll negativa känslobedömningar. I 18 procent av recensionerna bestod 

bedömningarna av filmens känslomässiga påverkan blandat positiva och negativa. 
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Tabell 6: 

Recensenten gör en bedömning av filmens känslomässiga påverkan 

Variabelvärde 

Förekomst (i antal 

recensioner) 

Procent av alla 

recensioner (%) 

 Bedöms inte 154 41 

Bedöms positivt 73 19 

Bedöms negativt 83 22 

Bedöms blandat 66 18 

Totalt antal recensioner 376 100 

 

Betydligt ovanligare var bedömningar av specifika sceners känslomässiga påverkan. I 88 

procent av recensionerna bedömdes inte specifika scener efter hur känslomässigt starka de 

var. Det innebär att endast 12 procent av recensionerna innehöll känslomässiga bedömningar 

av specifika scener. När sådana uttalanden väl förekom ser vi att de bestod till 6 procent av 

positiv kritik och 6 procent av negativ kritik. Endast i 1 procent av recensionerna var kritiken 

en blandning av båda. 

Tabell 7: 

Recensenten för en bedömning av vissa sceners känslomässiga påverkan 

Variabelvärde 

Förekomst (i antal 

recensioner) 

Procent av alla 

recensioner (%) 

 Bedöms inte 329 88 

Bedöms positivt 22 6 

Bedöms negativt 21 6 

Bedöms blandat 4 1 

Totalt antal recensioner 376 100 

 

6.5 Tekniska variabler: Skådespelare 

Det var mycket vanligt att recensenterna nämnde skådespelarna i sina filmrecensioner. Bara 

omkring 17 procent av recensionerna innehöll inte referenser till skådespelarnas insats i 

filmen. Det innebär att kommentarer om skådespelarnas insats förekom i 83 procent av 

recensionerna. I 45 procent av fallen fick skådespelarna beröm för sina insatser, och endast i 8 

procent av fallen fick de enbart dålig kritik.  Blandad kritik, där både bra och dåliga 

kommentarer förekom, fick skådespelarnas insatser i 11 procent av recensionerna. 
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Tabell 8: 

Skådespelarnas insats bedöms i recensionen 

Valid 

Förekomst (i antal 

recensioner) 

Procent av alla 

recensioner (%) 

 Nej 65 17 

Ja, neutralt 69 18 

Ja, positivt 169 45 

Ja, negativt 30 8 

Ja, blandat 43 11 

Totalt antal recensioner 376 100 

 

Betydligt ovanligare var det att skådespelarnas bakgrund kommenterades. I 76 procent av 

recensionerna nämnde inte recensenten skådespelarnas bakgrund. När det väl kom upp skedde 

det vanligtvis, i 13 procent av fallen, på ett neutralt sätt, det vill säga recensenten redogjorde 

för skådespelarens tidigare karriär utan att lägga några värderingar vid den. I 9 procent av 

fallen tog recensenten ställning positivt, och i 2 procent av fallen tog hen ställning negativt. 

Recensenten var blandat positiv och negativ i mindre än 1 procent av recensionerna. 

Tabell 9: 

Skådespelarnas bakgrund kommenteras i recensionerna 

Variabelvärde 

Förekomst (i antal 

recensioner) 

Procent av alla 

recensioner (%) 

 Nej 287 76 

Ja, neutralt 48 13 

Ja, positivt 32 9 

Ja, negativt 6 2 

Ja, blandat 3 1 

Totalt antal recensioner 376 100 

 

6.6 Tekniska variabler: Teknik och marknadsföring 

Teknikvariabeln, det vill säga att recensenten bedömde filmens kameraarbete, kostym, 

rekvisita, scenografi, specialeffekter, musik eller ljud, förekom i 50 procent av recensionerna. 

Vanligtvis var de tekniska bedömningarna positiva; i 31 procent av fallen. I 7 procent av 

fallen var bedömningarna negativa, och i 6 procent vardera var kritiken av filmens teknik 

antingen neutral eller blandat positiv och negativ. 
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Tabell 10: 

Tekniken kommenteras i recensionerna 

Variabelvärde 

Förekomst (i antal 

recensioner) 

Procent av alla 

recensioner (%) 

 Nej 188 50 

Ja, neutralt 21 6 

Ja, positivt 116 31 

Ja, negativt 28 7 

Ja, blandat 23 6 

Totalt antal recensioner 376 100 

 

Ovanligare var det att filmens budget bedömdes, vilket vi kan se i tabell 11. I 77 procent av 

recensionerna nämndes inte filmernas budget eller marknadsföring alls. I 11 procent av 

recensionerna var kommentarerna neutrala. I 8 procent av fallen riktade recensenten negativ 

kritik mot marknadsföringen eller budgeten. I endast 2 procent av fallen var kritiken av 

filmens budget eller marknadsföring god sådan. Likaså i de fall där kritiken var blandat bra 

och dålig. 

Tabell 11: 

Marknadsföring och budget bedöms i recensionerna 

Variabelvärde 

Förekomst (i antal 

recensioner) 

Procent av alla 

recensioner (%) 

 Nej 289 77 

Ja, neutralt 43 11 

Ja, positivt 7 2 

Ja, negativt 30 8 

Ja, blandat 7 2 

Totalt antal recensioner 376 100,0 

 

6.7 Jämförelser av genrer: Rena variabler 

Följande tabeller, nummer 12 till och med 21, visar hur ofta de olika variablerna förekom 

inom varje filmgenre. Tabell 12 till och med 15 visar hur ofta de rena variablerna förekom, 

tabell 16 och 17 visar hur ofta de naiva variablerna förekom och tabell 18 till 21 visar hur ofta 

de tekniska variablerna förekom. Notera att procentsatserna är anpassade efter varje genre för 

sig. Alltså: om 100 procent av familjefilmerna inte nämner regissören, så gäller det alltså 

endast familjefilmerna. Notera även att procentsatserna kan innebära mycket olika siffror från 
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genre till genre. Detta beror helt enkelt på att antalet filmer i varje genre varierar, vilket man 

kan se i kolumnen längst till höger, ”Antal recensioner i denna genre”. 

Tabell 12: I dramagenren omnämns regissörens bakgrund eller stil i runt 53 procent av 

recensionerna. I cirka 20 procent av dramafilmsrecensionerna nämns regissörens bakgrund 

eller stil neutralt, i 20 procent nämns det positivt. I runt 5 procent av dramarecensionerna 

nämns stil eller bakgrund negativt eller blandat. I dramakomedi och actiongenrerna nämns 

regissörens bakgrund eller stil i lite drygt 47 procent av recensionerna. Även fantasy och 

science fiction har en relativt hög grad av kommentarer om regissörens bakgrund eller stil, 

runt 40 procent av recensionerna. De kategorier där regissörens bakgrund eller stil oftast får 

negativ kritik är action- och fantasygenren. Runt 10 procent av recensionerna i dessa genre 

innehåller negativ kritik. Familjefilmer och kärlekskomedi är de genrer där regissörens 

bakgrund eller stil nämns mest sällan, i mellan 80 och 100 procent. Även inom kärleksgenren 

är det ovanligt, runt 75 procent. 

Tabell 12: 

Regissörens bakgrund och/eller personliga stil nämns i recensionen 

Genre 

Nämns ej  

(i %) 

Nämns neutralt  

(i %) 

Nämns positivt 

(i %) 

Nämns negativt  

(i %) 

Nämns blandat 

(i %) 

Antal recensioner i 

denna genre 

 Drama 47 23 20 5 5 145 

Thriller 65 17 13 5 0 44 

Kärlek 75 0 25 0 0 8 

Komedi 68 16 16 0 0 48 

Action 53 22 11 11 3 50 

Familj 100 0 0 0 0 11 

Kärlekskomedi 80 0 20 0 0 5 

Fantasy 57 23 10 10 0 12 

Science Fiction 60 25 15 0 0 15 

Skräck 65 28 7 0 0 17 

Dramakomedi 53 27 10                         0                       10 21 

 

Tabell 13: I graf 2 kan vi se att regissörens insats nämns inom så gott som alla genrer. 

Vanligast är det dock inom drama- och dramakomedigenrerna, där den nämns i runt 70 

procent av recensionerna. Den större delen av kritiken inom dessa genrer, runt 30 procent, är 

positiv. Även thriller, action, kärlekskomedi, och fantasy hade en relativt stor andel 

recensioner som innehåller kommentarer om regissörens insats, runt 60 procent. Mest negativ 

kritik mot regissörens insats får action- och skräckgenrerna. Där förekommer negativ kritik i 



  
 

42 

 

runt 20 procent av recensionerna. De genrer där regissören nämns mest sällan är familj- och 

skräckgenrerna, med komedi på tredjeplats. 

Tabell 13: 

Regissörens insats nämns i recensionen 

Genre 

Nämns ej  

(i %) 

Nämns neutralt  

(i %) 

Nämns positivt 

(i %) 

Nämns negativt  

(i %) 

Nämns blandat 

(i %) 

Antal recensioner i 

denna genre 

 Drama 30 9 33 11 17 145 

Thriller 41 5 24 10 20 44 

Kärlek 50 0 50 0 0 8 

Komedi 58 8 8 8 18 48 

Action 40 5 15 20 20 50 

Familj 90 0 0 10 0 11 

Kärlekskomedi 40 0 40 0 20 5 

Fantasy 42 17 7 7 27 12 

Science Fiction 50 5 30 5 10 15 

Skräck 67 5 10 18 0 17 

Dramakomedi 33 15 33                        0                                 19                                       21 

 

Tabell 14: När det gäller tolkningsvariabeln kan vi se att tolkningar förekommer inom alla 

genrer. Vanligast är de dock inom dramagenren, där runt 60 procent av recensionerna 

innehåller någon form av tolkning. Ovanligast är tolkningar inom familje- och fantasygenren, 

där bara en femtedel av filmerna som recenserades har tolkats. 

Tabell 14: 

Recensenten tolkar filmen i recensionen 

Genre 

Tolkas inte  

(i %) 

Tolkas 

(i %) 

Antal recensioner i 

denna genre 

 Drama 38 62 145 

Thriller 68 32 44 

Kärlek 50 50 8 

Komedi 74 26 48 

Action 75 25 50 

Familj 83 17 11 

Kärlekskomedi 60 40 5 

Fantasy 82 18 12 

Science Fiction 55 45 15 

Skräck 70 30 17 

Dramakomedi 53 47                             21 
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Tabell 15: Den sista rena variabeln, Merit in failure, är som bekant ovanlig inom 

recensionerna över lag. Endast i 6 procent av alla recensioner förekommer den. I Graf 4 kan 

vi dock se att spridningen av denna variabel är relativt stor. Den förekommer inom genrerna 

drama, thriller, komedi, action, kärlekskomedi och dramakomedi. Vanligast är den inom 

kärlekskomedier, där den förekommer i cirka 20 procent av filmrecensionerna. 

Tabell 15: 

Recensenten använder sig av Merit in failure i recensionen 

Genre 

Används inte  

(i %) 

Används 

(i %) 

Antal recensioner i 

denna genre 

 Drama 90 10 145 

Thriller 97 3 44 

Kärlek 100 0 8 

Komedi 92 8 48 

Action 96 4 50 

Familj 100 0 11 

Kärlekskomedi 80 20 5 

Fantasy 100 0 12 

Science Fiction 100 0 15 

Skräck 100 0 17 

Dramakomedi 92 8                             21 

 

6.8 Jämförelser av genrer: Naiva variabler 

Tabell 16: Precis som inom de rena variablerna är förekomsten av de naiva variablerna 

mycket spridd över olika genrer. Den genre där känslomässiga bedömning förekommer mest 

sällan är science fictiongenren, där uppemot 60 procent av recensionerna inte innehöll några 

känslomässiga uttalanden. Även fantasygenren och dramagenren hade få recensioner med 

känslomässiga uttalanden; runt 50 procent av fantasygenrens recensioner hade inga 

känslomässiga uttalanden och runt 45 procent av dramagenrens recensioner hade inga 

känslomässiga uttalanden. Kärlekskomedi var den genre där känslomässiga uttalanden var 

vanligast; uppemot 80 procent av recensionerna inom denna genre innehöll känslomässiga 

uttalanden. Därefter följde bland annat dramakomedi, thriller och skräck, med runt 65 procent 

känslomässiga uttalanden. 
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Tabell 16: 

Recensenten gör en bedömning av filmens känslomässiga påverkan 

Genre 

Bedöms inte  

(i %) 

Bedöms positivt 

(i %) 

Bedöms negativt  

(i %) 

Bedöms blandat 

(i %) 

Antal recensioner 

i denna genre 

 Drama 45 24 15 16 145 

Thriller 36 15 28 23 44 

Kärlek 37 37 26 0 8 

Komedi 37 13 20 30 48 

Action 42 17 30 11 50 

Familj 35 17 35 13 11 

Kärlekskomedi 20 40 0 40 5 

Fantasy 50 0 30 20 12 

Science Fiction 60 14 18 8 15 

Skräck 33 12 30 25 17 

Dramakomedi 30 30                          25                                                     15                                                21 

 

Tabell 17: Precis som Merit in failure var sällan förekommande var känslomässiga 

bedömningar av specifika scener ovanlig bland recensionerna över lag. I tabell 17 kan vi dock 

se vart de vanligtvis förekom. Känslomässiga bedömningar av scener var vanligast inom 

kärlekskomedigenren, där cirka 40 procent av recensionerna innehöll känslomässiga 

bedömningar av scener. Även familjegenren innehöll en del känslomässiga bedömningar av 

scener, runt 25 procent, men överlag rör det sig om enstaka fall utspridda över genrerna. 

Tabell 17: 

Regissörens gör en bedömning av specifika sceners känslomässiga påverkan 

Genre 

Bedöms inte  

(i %) 

Bedöms positivt 

(i %) 

Bedöms negativt  

(i %) 

Bedöms blandat 

(i %) 

Antal recensioner 

i denna genre 

 Drama 85 8 5 2 145 

Thriller 82 9 9 0 44 

Kärlek 100 0 0 0 8 

Komedi 90 45 5 0 48 

Action 88 5 7 0 50 

Familj 74 0 26 0 11 

Kärlekskomedi 60 20 20 0 5 

Fantasy 100 0 0 0 12 

Science Fiction 100 0 0 0 15 

Skräck 90 10 0 0 17 

Dramakomedi 95 5                           0                                                                      0                                                          21 
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6.9 Jämförelser av genrer: Tekniska variabler 

Tabell 18: De tekniska variablerna, skådespelare, teknik och marknadsföring, förekom också 

spritt över de olika genrerna. När det gäller skådespelarnas insats i filmen kan vi se av tabell 

18 att detta var en mycket återkommande variabel i så gott som alla genrer. Ovanligast var 

kommentarer om skådespelarnas insats i familj- och skräckgenren. I båda dessa kategorier 

förekom kommentarer om skådespelarinsatsen i cirka 50 procent av recensionerna. I övriga 

genrer var det betydligt vanligare med kommentarer om skådespelarnas insatser – och en stor 

del av dem var positiva kommentarer. Vanligast var skådespelarkommentarerna i 

kärleksgenren. Där förekom dessutom positiva skådespelarkommentarer i 87 procent av 

recensionerna. Dramakomedigenren låg på andra plats när det gäller positiva 

skådespelarkommenterarer, med 76 procent. 

Tabell 18: 

Recensenten bedömer skådespelarnas insats i den recenserade filmen 

Genre 

Bedöms inte  

(i %) 

Bedöms neutralt  

(i %) 

Bedöms positivt 

(i %) 

Bedöms negativt  

(i %) 

Bedöms blandat 

(i %) 

Antal recensioner 

i denna genre 

 Drama 22 12 53 1 12 145 

Thriller 9 20 45 11 15 44 

Kärlek 0 0 87 0 13 8 

Komedi 8 22 40 16 14 48 

Action 14 23 31 17 15 50 

Familj 52 28 10 10 0 11 

Kärlekskomedi 20 20 40 0 20 5 

Fantasy 17 42 9 9 23 12 

Science Fiction 8 32 32 20 8 15 

Skräck 51 23 12 7 7 17 

Dramakomedi 5 5 76                           5                                                         9                                   
                                    

21 

 

Tabell 19: Kommentarer om skådespelarnas bakgrund förekom relativt sällan inom de olika 

genrerna. Vanligast var den inom kärlekskomedigenren, men även där innehöll bara cirka 40 

procent av alla recensionerna kommentarer om skådespelarnas bakgrund. Även action och 

komedi hade ganska många recensioner med kommentarer om skådespelarnas bakgrund, runt 

35 procent. Ovanligast var kommentarer om skådespelarnas bakgrund inom familjegenren, 

där inte en enda sådan kommentar återfanns. Även fantasy-, kärleks- och skräckgenrerna 

innehöll få kommentarer om skådespelarnas bakgrund; bara runt 10 procent. 
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Tabell 19: 

Recensenten bedömer skådespelarnas bakgrund i recensionen 

Genre 

Bedöms inte  

(i %) 

Bedöms neutralt  

(i %) 

Bedöms positivt 

(i %) 

Bedöms negativt  

(i %) 

Bedöms blandat 

(i %) 

Antal recensioner 

i denna genre 

 Drama 80 9 8 2 1 145 

Thriller 69 11 17 3 0 44 

Kärlek 88 0 12 0 0 8 

Komedi 66 14 12 5 3 48 

Action 66 26 5 0 3 50 

Familj 100 0 0 0 0 11 

Kärlekskomedi 60 20 20 0 0 5 

Fantasy 90 10 0 0 0 12 

Science Fiction 72 20 8 0 0 15 

Skräck 88 12 0 0 0 17 

Dramakomedi 77 9 9                           5                                                                                   0                                                     
                                    

21 

 

Tabell 20: Teknikvariabeln är ovanligast inom komedi, kärlekskomedi och dramakomedi, där 

mellan 100 och 70 procent av recensionerna inte innehöll några kommentarer om teknik. Inte 

helt oväntat var teknikvariabeln vanligast inom fantasygenren, där den förekom i runt 75 

procent av alla recensionerna, samt i skräckgenren, där den förekom i lite drygt 60 procent av 

recensionerna. Även inom science fiction och action var teknikvariabeln vanlig. Mer oväntat 

var hur vanligt förekommande den var bland drama och thrillers. Runt 60 procent av alla 

recensioner inom dessa genrer innehöll kommentarer om teknik, vanligtvis positiva.  

Tabell 20: 

Recensenten kommenterar filmens teknik i recensionen 

Genre 

Kommenter

as inte  

(i %) 

Kommenteras 

neutralt  

(i %) 

Kommenteras 

positivt 

(i %) 

Kommenteras 

negativt  

(i %) 

Kommenteras 

blandat 

(i %) 

Antal recensioner 

i denna genre 

 Drama 42 8 38 8 4 145 

Thriller 40 3 40 3 14 44 

Kärlek 62 0 38 0 0 8 

Komedi 84 2 7 2 5 48 

Action 42 7 29 17 7 50 

Familj 54 10 10 26 0 11 

Kärlekskomedi 100 0 0 0 0 5 

Fantasy 25 25 30 10 10 12 

Science Fiction 39 0 39 8 14 15 
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Skräck 34 13 27 13 13 17 

Dramakomedi 70 0 20                          5                                                                                                             5                                                                    
                                    

21 

 

Tabell 21: Den sista tabellen visar ur vanligt kommentarer om marknadsföring och budget 

var i de olika genrerna. Oftast dök denna typ av kommentarer upp inom action- och 

familjefilmer, där omkring 55 procent av recensionerna innehöll kommentarer om 

marknadsföring eller budget. Även fantasy och science fiction innehöll en del kommentarer 

på temat. Omkring 40-50 procent av recensionerna inom dessa genrer innehöll kommentarer 

om marknadsföring och budget. Den genre som innehöll minst kommentarer på ämnet var 

dramafilmer och komedier. 

Tabell 21: 

Recensenten kommenterar filmens marknadsföring och/eller budget i recensionen 

Genre 

Kommenteras 

inte  

(i %) 

Kommenteras 

neutralt  

(i %) 

Kommenteras 

positivt 

(i %) 

Kommenteras 

negativt  

(i %) 

Kommenteras 

blandat 

(i %) 

Antal recensioner 

i denna genre 

 Drama 88 6 1 4 1 145 

Thriller 77 9 2 7 5 44 

Kärlek 74 13 0 13 0 8 

Komedi 84 9 0 5 2 48 

Action 47 26 0 22 5 50 

Familj 44 20 9 27 0 11 

Kärlekskomedi 80 20 0 0 0 5 

Fantasy 59 25 8 8 0 12 

Science Fiction 52 20 20 8 0 15 

Skräck 83 0 0 11 6 17 

Dramakomedi 82 18 0                           0                           0                                                                                              
                                    

21 

 

6.10 Jämförelser av genrer: Sammanfattning 

Av dessa resultat kan vi dra en rad slutsatser. Först och främst ser vi att auteurism 

förekommer i så gott som alla genrer förutom familjegenren. Hur ofta och på vilket sätt 

regissörens bakgrund, stil och insats nämns varierar dock. Vanligast är auteurism inom 

drama- och dramakomedier, men även action- och fantasyfilmer är auteurism relativt vanligt. 

Actiongenren är också den genre där regissören får mest negativ kritik. 

Även tolkningsgenren är vanligast förekommande inom dramagenren. Här är actiongenren 

betydligt ovanligare. Baserat på detta resultat kan vi dra kan slutsatsen att de rena variablerna 
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är vanligast inom dramagenren, även om de återkommer i så gott som alla genrer. Merit in 

failure används så sällan att den knappt är relevant för undersökningen. 

Samtidigt ser vi att de tekniska variablerna är vanligast inom genrerna action, fantasy, science 

fiction och skräck, men teknikvariabeln återkommer också relativt ofta inom drama och 

thrillergenrerna. När det gäller de naiva variablerna bedömdes kärlekskomedier, thrillers, 

dramakomedier och skräckfilmer oftast utifrån känslomässig påverkan. 

 

6.11 Jämförelser av tidningar 

Graferna under denna rubrik jämför Aftonbladet med Dagens Nyheter när det gäller 

användningen av de olika variablerna. Observera att dessa grafer inte längre handlar om 

uppdelningen av variabler över specifika genrer. 

 Förutom de rena, naiva och tekniska variablerna har jag valt att inkludera de båda 

tidningarnas betygsättning, eftersom det finns ett intressant mönster där. Graf 1 visar att 

tidningarnas betygsättning ser ungefär likadan ut. Graf 1 visar inte hur tidningarnas 

recensenter ha betygsatt separata filmer, men överlag kan man se att Aftonbladet och Dagens 

Nyheters recensenter har gett ut ungefär lika många treor i betyg under 2013, nästan lika 

många tvåor, och skillnaderna på de andra betygen är inte heller stora. Dagens Nyheters 

recensenter har gett någon femma och några ettor extra. De har gett lite fler tvåor än fyror, till 

skillnad från Aftonbladets recensenter som har gett nästan lika många tvåor och fyror. 

Skillnaderna är dock minimala. 

Graf 1: Tidningarnas betygsättning 
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Graf 2 visar på en liten men intressant skillnad mellan tidningarna. Den visar att Dagens 

Nyheters recensenter var lite mer benägna att nämna regissörens bakgrund eller stil i sina 

recensioner. I runt 50 procent av sina recensioner nämnde DN:s recensenter regissören. 

Samma mönster återfinns i graf 3, som visar hur ofta recensenterna bedömde regissörens 

insats. Även här gör DN oftare bedömningar. DN:s kritik är dessutom oftare blandad än 

Aftonbladets. 

Graf 2: Regissörens bakgrund eller personliga stil 

 

Graf 3: Regissörens insats 
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Graf 4 visar en intressant skillnad i hur ofta recensenterna tolkar filmerna i sina recensioner. 

Här är det uppenbart att DN oftare tolkar än Aftonbladet. DN:s recensioner innehåller 

tolkningar av filmen i cirka 50 procent av fallen. Aftonbladet tolkar bara filmerna i omkring 

35 procent av fallen. 

Graf 4: Tolkning 

 

Graf 6 visar att över 60 procent av DN:s recensioner innehåller känslomässiga bedömningar 

medan bara runt 50 procent av Aftonbladets innehåller känslomässiga bedömningar. 

Graf 6: Känslomässig bedömning av filmen 
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Graf 8 visar att Dagens Nyheter oftare, i omkring 85 procent av recensionerna, bedömer 

skådespelarnas insats, och då även ger mer negativ och bladad kritik än Aftonbladet.  

Graf 8: Skådespelarnas insats 

 

När det gäller kommentarer om marknadsföring och budget, som redovisas i graf 11, ser man 

att Aftonbladet och Dagens Nyheter båda nämner dessa ämnen i ungefär lika mång fall; lite 

drygt 20 procent av recensionerna. Något som är värt att notera här är att Dagens Nyheter 

oftare uttrycker sig negativt om marknadsföring och budget när kommentarerna väl 

förkommer, i lite drygt 10 procent av recensionerna. 

Graf 11: Marknadsföring och budget 
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Utöver dessa skillnaden finns det en rad områden där tidningarna var mycket lika varandra. 

Bland annat i graf 5, som visar användningen av Merit in failure, graf 7, som visar hur ofta 

tidningarna gjorde känslomässiga bedömningar av scener, graf 9, som visar kommentarer om 

skådespelarnas bakgrund, samt graf 10, som visar kommentarer om teknik. Dagens nyheter 

har varit något positivare än Aftonbladet när det gäller kommentarer om teknik. Ännu en gång 

är skillnaderna dock inte stora. 

Graf 5: Merit in failure 

 

Graf 7: Känslomässig bedömning av specifika scener 
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Graf 9: Skådespelarnas bakgrund 

 

Graf 10: Teknik 
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6.12 Jämförelser av tidningar: Sammanfattning 

Av dessa grafer kan vi utläsa att det fanns en rad områden där Aftonbladet och Dagens 

Nyheter liknade varandra i sitt sätt att skriva recensioner under 2013, men de var långt ifrån 

tvillingar. 

Likheter mellan de båda tidningarna var bland annat deras övergripande betygsättning samt 

deras användning av Merit in Failure. De var också lika varandra när det gällde 

känslomässiga bedömningar av filmscener och skådespelarnas bakgrund. En mindre skillnad 

är att Dagens Nyheter var något positivare än Aftonbladet när det gäller kommentarer om 

teknik, samtidigt som Dagens Nyheter var negativare än Aftonbladet i kommentarer om 

budget och marknadsföring. 

När det gäller de rena variablerna var Dagens Nyheters recensenter mer benägna att använda 

sig av Auteurism i sina recensioner. De använde också tolkningar av filmens handling oftare. 

Slutsatsen som vi kan dra av detta är att Dagens Nyheter, med undantaget Merit in failure-

variabeln, oftare använder sig av rena variabler i sina recensioner. 

Samtidigt var Dagens Nyheter också den tidning som använde bedömningar av filmens 

känslomässiga påverkan oftast. Det vill säga: Dagens Nyheter var mer benägen att använda 

både de rena och de naiva variablerna i sina recensioner än vad Aftonbladet gjorde. 
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7. Diskussion och sammanfattning 

7.1 Sammanfattning 

Genom denna kvantitativa tvärsnittsstudie har jag granskat och jämfört hur tidningarna 

Aftonbladet och Dagens Nyheters filmrecensioner har sett ut under 2013. Totalt har jag 

granskat 376 filmrecensioner av 191 filmer. I studien har jag använt mig av fjorton variabler 

för att avgöra dels hur tidningarna använder sig av den rena och den naiva blicken inom olika 

filmgenrer. Jag har också gjort en jämförelse mellan de båda tidningarna för att se i vilken 

utsträckning de använder den rena och den naiva blicken. 

Resultaten visar oss att både den rena och den naiva blicken var mycket vanliga i 

filmrecensioner som publicerades i Aftonbladet och Dagens Nyheter under 2013. Auteurism 

förekom i 40 till 60 procent av alla recensioner, och tolkning förekom i runt 40 procent. 

Endast Merit in failure följde inte de andra rena variablernas mönster. Den förekom endast i 

runt 6 procent av fallen. Samtidigt fanns uttalanden om filmens känslomässiga påverkan, den 

naiva variabeln, i runt 60 procent av recensionerna. 

Även de tekniska variablerna, skådespeleri, teknik och marknadsföring, var ständigt 

återkommande. Skådespelarnas insats bedömdes i närmare 80 procent av recensionerna och 

tekniken i 50 procent av fallen. Skådespelarnas bakgrund samt marknadsföring och budget 

var de två tekniska variablerna som återkom mest sällan, men även de fanns med i lite drygt 

20 procent av recensionerna. 

Slutsatsen jag drar av detta är att recensenter varken håller sig till en ren eller naiv blick i sina 

filmrecensioner. De blandar den ena blicken med den andra. Svaret på min första 

frågeställning, ”Hur ofta användes den rena respektive den naiva blicken för att bedöma 

filmrecensioner som publicerades i de två svenska tidningarna Aftonbladet och Dagens 

Nyheter under år 2013?” är således detta: recensenterna använde både den naiva och den rena 

blicken i ungefär varannan recension. 

Hur är det då men min andra frågeställning: ”Hur ofta används den rena respektive den naiva 

blicken inom olika filmgenrer?” 

Auteurism, det vill säga regissörens bakgrund, stil eller insats, var vanligast i dramagenren 

och även i dramakomedier. Även tolkningsvariabeln är vanligast inom dramagenren. 

Dramagenren var dessutom en av de genrer där känslomässiga uttalanden förekom mest 

sällan, i 45 procent av fallen, medan teknikvariabeln förekom i 60 procent av fallen. Detta 
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innebär i praktiken att den rena blicken var vanligast inom dramagenren, med större inslag av 

den tekniska blicken, medan den naiva blicken var ovanligast inom dramagenren. 

Resultaten indikerar att kärlekskomedier är den genre där uttalanden om filmens 

känslomässiga påverkan förekommer oftast. Dock är kärlekskomediernas recensioner inte 

befriade från den rena blicken för det. Auteurism är relativt vanligt inom recensionerna av 

kärlekskomedier. Intressant nog var det även inom kärlekskomedier som skådespelar-

variablerna, både när det gäller skådespelarnas bakgrund och insats i filmen, var vanligast 

förekommande. Samtidigt var det inom kärlekskomedierna som teknikvariabeln var 

ovanligast. Man kan med andra ord säga att recensionerna av kärlekskomedier var en salig 

blandning, men uttalanden om filmernas känslomässiga påverkan, det vill säga den rena 

blicken, dominerade. 

Science fiction, fantasy och action är genrer där auteurismen var starkt representerad. Det är 

också de genrer där kommentarer om teknik och marknadsföring oftast förekom, samtidigt 

som de innehöll minst känslomässiga uttalanden och tolkades sällan. Med andra ord kan man 

säga att den rena och den tekniska blicken var vanligast förekommande inom dessa genrer.  

Således är svaret på min andra frågeställning följande: den rena och den naiva blicken 

användes blandat i så gott som alla recensioner. Dock finns det en tendens som säger att den 

rena blicken var vanligast förekommande i dramagenren, den naiva blicken var vanligast 

förekommande inom kärlekskomedier och den tekniska blicken vanligast inom science 

fiction, skräck, action och fantasygenrerna. 

Så till min sista frågeställning: ”Är det någon skillnad på hur morgontidningen Dagens 

Nyheter och kvällstidningen Aftonbladet tillämpar den rena respektive den naiva blicken?” 

Svaret på denna fråga är att det finns både skillnader och likheter. De båda tidningarna är lika 

varandra i sin betygsättning och sin användning av Merit in failure. De gör ungefär lika ofta 

bedömningar av specifika sceners känslomässiga påverkan och de nämner ungefär lika ofta 

skådespelarnas bakgrund, teknik samt marknadsföring och budget. Över lag kan man dock se 

att både auteurism och tolkning oftare förekommer i Dagens Nyheter. Det kan leda en att tro 

att Dagens Nyheter lutar mer åt den ren rena blicken och därmed också åt det mer 

finkulturella hållet. Samtidigt visar siffrorna att Dagens Nyheters recensenter är mer benägna 

att göra uttalanden om filmens känslomässiga påverkan. Med andra ord använder 

recensenterna på Dagens Nyheter både den rena och den naiva blicken oftare än Aftonbladets 

recensenter. 
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7.2 Slutdiskussion 

Denna studie visar tydligt att när det gäller den rena och den naiva blicken förekommer båda 

inom svenska filmrecensioner. Recensenterna på Dagens Nyheter och Aftonbladet är inte 

bundna till det ena perspektivet eller det andra, utan blandar konstnärliga angreppspunkter 

med känslomässiga uttalanden. Denna studie är inte representativ för hela den svenska 

recensionskåren. Ändå ser vi tydligt att på två av landets största tidningar har det, nyligen, 

funnits en tendens att blanda en ren och naiv blick. Detta visar i alla fall att den svenska 

kulturjournalistiken inte är helt befriad varken från den rena eller den naiva blicken. 

I den teoretiska diskussionen nämnde jag att den svenska kulturjournalistiken verkar har sina 

rötter i ett finkulturellt perspektiv. Huruvida föreställningen om kulturjournalistik som ett 

högkulturellt kall förekommer inom den svenska kulturjournalistiken idag är omöjligt att 

svara på, i alla fall genom den här studien. Men en sådan föreställning går i alla fall inte att 

utröna genom filmrecensenternas arbete. Om filmrecensenterna på Dagens Nyheter och 

Aftonbladet anser sig göra sina bedömningar utifrån ett finkulturellt perspektiv, så märktes i 

alla fall inte det på deras recensioner under år 2013.   

Med det är det inte sagt att man inte kan se vissa tendenser mot ett finkulturellare perspektiv i 

bedömningen av vissa filmgenrer. Den rena blicken förekom oftast i recensioner av 

dramafilmer, vilket väcker några intressanta frågor. Finns det, inom kulturjournalistiken, en 

tendens att se det som är dramatiskt och realistiskt som mer konstnärligt än det som vid första 

anblicken kan verka vara ren eskapism? Eller är det helt enkelt så att dramagenren oftare 

innehåller fler konstnärliga filmer? Båda frågorna skulle gott och väl kunna ligga till grund 

för framtida studier. 

Den tekniska blicken, å andra sidan, var vanligast inom science fiction, skräck, action och 

fantasygenrerna. Det kan finnas ett antal förklaringar till detta. En trolig förklaring till att 

teknikvariabeln är så överrepresenterad inom science fiction, skräck, action och fantasy är att 

dessa genrer helt enkelt innehåller mer tekniska element än till exempel en dramafilm eller 

komedi. Specialeffekter, datoranimeringar, jättelika stuntscener med exploderande bilar och 

liknande förekommer vanligtvis inom dessa genrer. Därför förefaller det naturligt att tekniken 

ges större utrymme i denna typ av filmer. 

Det är också intressant att kommentarer om marknadsföring och budget oftare förekommer 

inom action-, fantasy- och science fiction-genrerna. Återigen är en trolig förklaring att dessa 

filmer helt enkelt har en större budget – det måste de ha, för att ha råd med alla specialeffekter 

och jättelika stuntscener. Teknik och budgetvariablerna går med andra ord hand i hand. 
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Det går att dra paralleller mellan dessa resultat och Kerstern och Bielbys (2007) amerikansk-

engelska studie. Även Kerstern och Bileby drog slutsatsen att filmrecensenter inte enbart 

använder sig av finkulturella kriterier i sina bedömningar. De fann, precis som jag har gjort, 

att recensenternas bedömningar påverkas av både en ren och naiv blick. Kerstern och Bielby 

fann även att den naiva blicken användes i större utsträckning på filmer som var 

kritikerrosade och därför i mycket större utsträckning var finkulturella. 

Någon sådan slutsats kan inte jag dra av min studie. Det man kan se är att de svenska 

filmrecensenterna på Dagens Nyheter och Aftonbladet i stor utsträckning applicerade den rena 

blicken på dramafilmer – en genre som är mycket vanlig inom just finkulturella och 

konstnärliga filmer. Skulle man göra en sådan generalisering, att dramafilmer alltid är 

finkulturella, kan man se en skillnad mellan Kerstern och Bielbys studie och min: 

recensionerna av finkulturella filmer innehöll den naiva blicken i stor utsträckning i Kerstern 

och Bielbys studie. Recensionerna av finkulturella filmer i min studie innehåller till större del 

den rena blicken. Det skulle innebära att de svenska recensenterna i Dagens Nyheter och 

Aftonbladet är annorlunda än de engelska och amerikanska recensenterna i Kerstern och 

Bielbys studie. 

Ett sådant resonemang bygger dock på en mycket grov generalisering och håller inte. Därför 

ligger det inte heller till grund för några av mina slutsatser, utan det är mer en intressant 

reflektion. Det hade varit intressant att granska, i framtida studier, vilka samband som finns 

mellan finkulturella filmer och genreindelning. 

Även Baumanns (2001) studie går att jämföra med min. En upptäckt som Baumann gjorde i 

sin studie var att tolkningsaspekten blev allt vanligare i filmrecensionerna allt eftersom 

filmens kulturella status höjdes. 1925 användes tolkningar i 2,1 procent av filmrecensionerna. 

1975 användes samma teknik i 72,2 procent av recensionerna. 

2013 i Sverige används inte tolkningsaspekten fullt så mycket, åtminstone inte på två av 

landets största tidningar. I Aftonbladet och Dagens Nyheter förkommer tolkningar i lite drygt 

40 procent av alla recensionerna som publicerades 2013. Antalet tolkningar har alltså gått ner 

lite, om man antar att utvecklingen i Sverige speglade den amerikanska, som Baumann 

undersökte i sin studie. Det skulle i utsträckningen innebära att det finkulturella har blivit 

något minde framstående inom den svenska kulturjournalistiken. Just den historiska aspekten 

av svenska filmrecensioner, hur de har utvecklats över åren, är ännu ett ämne som skulle vara 

intressant att undersöka i framtida studier. 
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Slutligen finns det en aspekt som min studie inte belyser, men som skulle vara mycket 

intressant att belysa i framtida studier. Det handlar om recensenternas syn på sitt eget arbete. 

Denna studie har utgått ifrån recensionerna, men det hade varit intressant att i framtiden utgå 

från recensenterna istället. I den teoretiska diskussionen på sida 22 reflekterade jag över att 

mycket tyder på att kulturjournalister har anammat ett mer finkulturellt förhållningssätt. Den 

hypotesen får bland annat stöd från Baumanns (2001) forskning, från Hemers (2010) egna 

upplevelser och en rad exempel från den verkliga världen. 

Just därför skulle det vara intressant att se om detta synsätt går igen bland kulturjournalisterna 

på svenska tidningar. Det hade också varit intressant att göra en jämförelse mellan 

recensenternas egen syn på sitt arbete, och hur det arbetet kommer till uttryck i deras 

publicerade arbete. Ponera till exempel för ett ögonblick att svenska kulturjournalister har en 

bild av sig själva som mycket högkulturella, de använder sig av den rena blicken och 

konstnärliga värderingar så som de variabler jag använt i min metod. Hur väl stämmer den 

bilder överens med de resultat jag har fått fram av min studie, där det finkulturella och 

populärkulturella, den rena och den naiva blicken, båda är ständigt återkommande? 
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Bilagor 

Bilaga A: Kodbok 

Variabler: 

1. Analysenhet 

2. Tidning 

3. Genre 

4. Betyg 

5. Regissörens bakgrund och/eller personliga stil 

6. Regissörens insats i filmen 

7. Tolkning 

8. ”Merit in failure” 

9. Upplevelse av filmen i sin helhet 

10. Upplevelse av scener 

11. Skådespelarnas insats 

12. Skådespelarnas bakgrund 

13. Teknik 

14. Marknadsföring och budget 

 

Variabelvärden: 

1. Analysenheter 

1. 1 - 376 

 

2. Tidning 

1. Aftonbladet (AB) 

2. Dagens nyheter (DN) 

 

3. Genre 

1. Drama 

2. Thriller 

3. Kärlek 
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4. Komedi 

5. Action 

6. Familj 

7. Kärlekskomedi 

8. Fantasy 

9. Science Fiction 

10. Skräck 

11. Dramakomedi 

 

4. Betyg 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

 

5. Regissörens bakgrund och/eller personliga stil 

1. Regissörens bakgrund och/eller stil nämns inte 

2. Nämns neutralt 

3. Nämns positivt 

4. Nämns negativt 

5. Nämns blandat 

 

6. Regissörens insats 

1. Regissörens insats i filmen nämns inte 

2. Nämns neutralt 

3. Nämns positivt 

4. Nämns negativt 

5. Nämns blandat 
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7. Tolkning 

1. Recensenten drar inte paralleller mellan filmens handling och ett djupare koncept 

eller samhällsproblem, antingen genom en metafor, liknelse eller ett konkret 

samband 

2. Recensenten drar paralleller mellan filmens handling och ett djupare koncept eller 

samhällsproblem, antingen genom en metafor, liknelse eller ett konkret samband 

 

8. ”Merit in failure” 

1. ”Merit in failure” förekommer inte i recensionen 

2. ”Merit in failure” förekommer i recensionen 

 

9. Upplevelse av filmen som helhet 

1. Recensenten gör inte en bedömning av filmens känslomässiga påverkan 

2. Gör bedömning positivt 

3. Gör bedömning negativt 

4. Gör bedömning blandat 

 

10. Upplevelse av specifika scener 

1. Recensenten gör inte en känslomässig bedömning av specifika scener 

2. Gör bedömning positivt 

3. Gör bedömning negativt 

4. Gör bedömning blandat 

 

11. Skådespelarnas insats 

1. Kommentarer om skådespelarnas insats förekommer inte 

2. Förekommer neutralt 

3. Förekommer positivt 

4. Förekommer negativt 

5. Förekommer blandat 
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12. Skådespelarnas bakgrund 

1. Kommentarer om skådespelarnas bakgrund förekommer inte 

2. Förekommer neutralt 

3. Förekommer positivt 

4. Förekommer negativt 

5. Förekommer blandat 

 

13. Teknik (Kameraarbete, specialeffekter, scenografi, kostym, rekvisita och/eller 

musik) 

1. Kommentarer om teknik förekommer inte 

2. Förekommer neutralt 

3. Förekommer positivt 

4. Förekommer negativt 

5. Förekommer blandat 

 

14. Marknadsföring och budget 

1. Kommentarer om filmens marknadsföring och/eller budget förekommer inte 

2. Förekommer neutralt 

3. Förekommer positivt 

4. Förekommer negativt 

5. Förekommer blandat 
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Definitioner: Variabler 

Analysenhet = Recension 

Tidning = Vilken tidning recensionen publicerats i 

Genre = Den genre som tidningen själv har angett att filmen som recenseras tillhör  

Betyg = Det betyg, på en skala från 1 till 5, som recensenten ger till filmen, där 1 betyder att 

det är en mycket dålig film och 5 betyder att det är en mycket bra film.  

Regissörens bakgrund eller personliga stil = Recensenten nämner regissören vid dess fulla 

namn och uttalar sig om regissörens tidigare karriär, privatliv, eller personliga stil som 

regissör. 

Regissörens insats = Recensenten nämner regissören vid dess fulla namn och uttalar sig om 

hur bra eller dåligt regissören har lyckats förmedla rätt känsla, fått fram bra 

skådespelarprestationer och/eller göra en underhållande film. 

Tolkning = Recensenten drar paralleller mellan filmens handling och ett djupare koncept eller 

samhällsproblem, antingen genom en metafor, liknelse eller ett konkret samband. 

Merit in failure = Recensenten tar något som uppfattas som negativt och uttalar sig om det 

som något positivt. 

Filmupplevelse = Recensenten gör en bedömning av filmens känslomässiga påverkan med 

inriktning på hur den antingen påverkade recensenten själv, eller hur tittaren i allmänhet 

kommer påverkas av filmen. Bör ej förväxlas med stämningsuttalanden, det vill säga 

uttalanden om hur filmen är, utan att göra en anknytning till tittarens känslomässiga reaktion. 

Scenupplevelse = Samma som ovan, men med inriktning på specifika scener. Recensenten 

gör en bedömning av hur vissa scener i filmen påverkar tittaren känslomässigt. Bör ej 

förväxlas med stämningsuttalanden, det vill säga uttalanden om hur scenerna är, utan att göra 

en anknytning till tittarens känslomässiga reaktion. 

Skådespelarnas insats = Recensenten nämner skådespelare vid deras fulla namn och uttalar 

sig om hur bra eller dåligt deras skådespel i filmen är. Kan också röra sig om uttalanden om 

skådespelarens utseende eller mer generella uttalanden som till exempel ”det är många 

duktiga sidoskådespelare”. 

Skådespelarnas bakgrund = Recensenten nämner skådespelare vid deras fulla namn och 

uttalar sig om deras tidigare karriär och/eller privatliv. 
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Teknik = Recensenten uttalar sig om filmens kameraarbete, specialeffekter, scenografi, 

kostym, rekvisita och/eller musik.  

Marknadsföring och budget = Recensenten uttalar sig om filmens marknadsföring och 

budget. 

 

Definitioner: Variabelvärden 

Neutralt = Om recensenten uttalar sig neutralt innebär det att hen endast informerar läsaren 

om att det ena eller det andra förekommer i filmen. Till exempel ”Shia LeBeouf spelar en 

journalist som granskar fallet” eller ”det här är regissörens första film”. Observera dock att 

om recensenten följer upp ett sådant neutralt påstående med en bedömning, till exempel: 

”…och han är mycket duktig i rollen” eller ”…och det märks” är påståendet ej neutralt längre. 

Det har då gått över till att vara ett positivt eller negativt påstående. 

Positivt = Innebär att recensenten uttalar sig överläggande positivt om filmaspekten som 

bedöms. Det kan förekomma ett enstaka påstående som är negativt, till exempel ”Jamie Foxx 

gör inget spektakulärt av sin roll men resten av skådespelarna är fantastiska” men resten av 

kritiken är positiv.  

Negativt = Innebär att recensenten uttalar sig överläggande negativt om filmaspekten som 

bedöms. Det kan förekomma ett enstaka påstående som är positivt, till exempel ”Sissela Kyle 

och Peter Andersson är bra som Sebastians föräldrar men alla karaktärer runt Sebastian är 

endimensionella”, men resten av kritiken är negativ. 

Blandat = Det förekommer mer än ett positivt påstående bland den negativa kritiken eller 

vice versa. Om ration av kritik är till exempel två positiva påståenden mot tre negativa är 

kritiken blandad. Ett negativt påstående mot två positiva innebär dock att kritiken hamnar i 

den positiva kategorin och vice versa. 


