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ABSTRACT 
 

Odysseus and the cute kittens - A qualitative study about three daily papers 

digital art journalism  

 

Author: Emilia Angel 

 

This study will highlight if and in that case, how art journalism/culture journalism in 

three Swedish daily papers, are changing as a result of digital publishing.  The context 

is the challenging economic situation for most daily papers due to diminishing 

subscribers and therefor less advertising revenue, in addition to the competition from 

the Internet, social media and webzines. Web publishing made it possible to 

constantly measure how the readers receive articles – if they are clicked and if they 

are read. Thru using a qualitative methodology where I interviewed three editors at art 

pages in three different daily newspapers, this study will focus on art editors 

publishing choices. The analyse will address several different question formulations 

concerning the journalistic content, language, text genres and journalistic approach 

towards how to write art journalism, and studies if there is specific issues that appear 

to be of great importance in relation to digital publishing. The theory is based on 

discussions about the two main paradigms in art journalism, the aesthetic and the 

journalistic, where I will argue that perhaps higher demands to be distinct in digital 

publishing leads towards a more dualistic division within the two paradigms.  

 

Course: Media and Communication studies C 

University: Lulea University of Technology, Institution for art, communication and 

education 

Pages: 

 

Key words: Arts journalism, culture journalism, arts criticism, art pages, daily 

newspapers, printed press, digital media. 
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SAMMANFATTNING 
 

Den här studien kommer belysa om kulturjournalistiken i tre svenska dagstidningar 

har förändrats till följd av deras digitala publicering och i så fall hur. Denna 

utveckling bör ses i en större kontext med en utmanande ekonomisk situation för 

dagspressen, färre prenumeranter och därför även vikande annonsintäkter, utöver 

ökad konkurrens från Internet, sociala medier och webbtidningar. Webbpublicering 

har gjort det möjligt att ständigt mäta hur läsare tar till sig artiklar, om texter blir 

klickade och om de blir lästa. Genom kvalitativa intervjuer med tre kulturredaktörer 

på tre olika dagstidningar kommer denna studie belysa kulturredaktörens publicistiska 

ställningstaganden. Analysen tar upp en rad frågeställningar som gäller det 

journalistiska innehållet, språk, typ av textgenres som publiceras, sätt att skriva, 

förhållningssätt hos kulturredaktören samt olika sätt att arbeta journalistiskt, och 

undersöker om det var något av detta som framstår som en extra tydlig utveckling i 

relation till digital publicering. Teorin baserar sig på resonemang om två 

huvudsakliga paradigm inom kulturjournalistik, det estetiska och det journalistiska, 

där jag kommer diskutera om vi går mot en alltmer dualistisk uppdelning av de två 

paradigmen.  

 

Nyckelord: Kultur journalism, kulturkritik, kultursidor, dagstidningar, dagspress, 

digital media. 
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1. INLEDNING 
 

En av redaktörerna jag intervjuade pratar om Odysseus, en annan om jonglerande 

katter, och så de ständigt lurande klickmonstren. Det låter onekligen rätt spännande 

att vara kulturjournalist. Jag ska återkomma både till antika myter och gulliga katter i 

analysen, men börjar i ett större sammanhang.  

 

Ett av kulturjournalistikens värden kan vara att ge oss en bild av vår samtid. Genom 

att provocera och rucka på vår världsbild, vidga vår horisont, slå hål på förutfattade 

meningar och en smula uppnosigt föra utvecklingen framåt. Alltså samma uppgift 

som konsten i sig självt kan tyckas, eftersom ett av konstens inneboende värden är att 

utveckla, tänka nytt och utmana. 

 

Samhället blir enligt många allt mer estetiserat och kulturaliserat (Bauman, 2011; 

Florida, 2001). Det skapas ständigt nya kulturella koder som vi förväntas tolka och 

förstå för att estetiseras in i identiteter och kollektiv via kommunikationens alla 

intersubjektiva sociala och kulturella underaspekter. Medias roll i denna utveckling 

skulle kunna ses som ett slags kollektivt medvetande, där webben numera kanske till 

och med spelar huvudrollen. Den estetik som produceras når allt snabbare ut, den 

mediala mottagaren och sändaren står i allt närmare förbindelse med varandra 

samtidigt som både geografiska och kulturella gränser suddas ut eller förändras. 

Media kan sägas fungera som både ”svamp” och ”motor” i den här utvecklingen, 

kanske specifikt när det kommer till kulturella processer (Gripsrud, 2002). 

 

Sven Nilsson (2003) skriver i förordet till Kulturens nya vägar ”Konsumtion, inte 

minst medie- och kulturkonsumtion, är den kanske viktigaste aktiviteten i samhället 

idag. Vi svenskar ägnar oss åt mediekonsumtion tre gånger längre tid än åt lönearbete, 

och en stor del av den mediekonsumtionen är fiktion, upplevelser och underhållning" 

(Nilsson, 2003, s. 7). En del av detta medieutbud är kulturjournalistiken. 

Utgångspunkterna för kulturjournalistikens framtidsutsikter framstår som ganska 

motsträviga, så här finns många intressanta utgångsvinklar. Genom 

kulturjournalistiken speglas samtiden på ett spännande sätt, och eftersom många 

också kommer i kontakt med kulturella upplevelser genom kulturjournalistik av olika 

slag, motiverar det att undersöka hur kulturen skildras och återges i kulturmedia. 
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Dagspressen har det senaste decenniet genomgått en tid av kommersialisering; 

organisationer slimmas och nya mediekoncerner bildas för att effektivisera och 

minska kostnader (Olsson, Karlsson & Ilshammar, 2007). Vissa hävdar att 

kulturjournalistiken i denna förändring inte längre har någon plats eftersom 

fundamentet för kulturfrågor är det långsamt reflekterande och utmanande. Andra 

talar om utökande möjligheter för kulturjournalistiken (Hemer & Forsare et al., 2010). 

En sådan möjlighet skulle kunna vara digitala plattformar, där numera det mesta av 

dagstidningarnas kulturmaterial publiceras. Samtidigt ställer detta nya krav på det 

journalistiska materialet att just lyckas nå mig i det gigantiska utbudet som webben 

erbjuder, krav som kan påverka både form, innehåll och sätten att skriva journalistik. 

 

Att vara kulturredaktör på en dagstidning har nog alltid varit utmanande, men är 

kanske ännu mer utmanande idag. Det finns så många olika aspekter att ta hänsyn till; 

ekonomiska avvägningar på grund av tightare resurser, innehållsmässiga vad gäller 

kulturjournalistikens kvalité och räckvidd, val av format, självständighet och 

populism är några infallsvinklar. Digital publicering ger också möjlighet att få 

uppdaterade rapporter om vad som blivit läst och inte, statistik många journalister nu 

tvingas förhålla sig till på ett eller annat sätt. Jag ville undersöka om 

kulturjournalistiken påverkas på grund av dessa förändrade förutsättningar och hur 

kulturredaktörerna ser på sin roll i denna process.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera kulturredaktörers uppfattning om, och i så fall 

hur, kulturjournalistiken har förändrats i tre dagstidningar sedan de startade sina 

digitala publiceringskanaler.   

 

De huvudsakliga frågeställningarna för uppsatsen är: 

     • Har kulturjournalistiken förändrats sedan dagstidningar började publiceras 

 digitalt, och i så fall hur?  

 • I vilken kontext har denna eventuella förändring skett? 

    • Hur påverkas innehållet i kulturjournalistik? 

     • Hur ser kulturredaktörerna jag intervjuat på sin arbetsroll? 
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 • Hur påverkas journalistiska genrer och språk? 
 

1.2 Disposition 
Jag kommer att i ett teoriavsnitt börja med att belysa den forskning som tidigare 

genomförts och vilka teorier som ligger till grund för denna studie, för att sedan 

beskriva det insamlade materialet och vilken metod jag använt. I en analys av 

materialet går jag igenom intervjusvar för att sedan sammanfatta resultatet. Detta följs 

av en avslutande diskussion av studiens resultat samt förslag till vidare forskning 

inom ämnet.  

  



 7 

2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
Här kommer jag att först beskriva hur statusen för forskningen av kulturjournalistik 

har sett ut de senaste årtiondena, för att sedan redogöra för de teorier som ligger till 

grund för analysen i denna studie samt titta på några olika begrepp som är relevanta 

för uppsatsen och på så sätt kontextualisera mitt syfte och mina frågeställningar.  

 

2.1 En svårplacerad journalistik 
Kulturjournalistik verkar vara ett relativt outforskat område inom de discipliner den 

främst berör; media och -kommunikationsvetenskap samt kulturvetenskap.  

 

 Cultural journalism has remained a ‘scholarly fallow’ (Reus & Harden, 2005, s. 

 153) and an ‘unrepresentative case of journalism’ (Hellman & Jaakkola, 2012), 

 a scientifically unexplored area approached only sporadically within the studies 

 of culture and arts as well as in communication studies during the last few 

 decades (Hurri, 1993, s.20; Knapskog & Larsen, 2008, s.7; Szántó et al., 2004, 

 s.13). (Jaakkola 2014, s. 2) 

 

Ett skäl till detta kan vara dualiteten inom kulturjournalistens område som bygger på 

både estetiska och journalistiska grundbegrepp, något jag återkommer till senare. 

Jaakkola (2011) menar vidare att kulturjournalistik inte har blivit föremål för något 

större vetenskapligt intresse eftersom det har ansetts vara en slags icke representativ 

journalism, i motsats till nyhetsjournalistik, utlandsbevakning eller ekonomisk 

journalistik som är exempel på väl undersökta områden (Jaakkola 2011, s. 2). 

 

Journalistik delas ofta upp i hard news och soft news, för att på så sätt särskilja dem 

från varandra (Nørgaard Kristensen & From, 2011, s. 27). Svendsen tar upp i en 

recension av Kulturjournalistik - journalistik om kultur av Kristensen och From, att 

det är skrivet många avhandlingar om så kallade hard news, men betydligt färre om 

soft news trots att många läser kultursidorna med större intresse (Svendsen 2011, s. 

188). 
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Inom norden har vissa studier av kulturjournalistik genomförts; i Danmark har de två 

medieforskarna vid Köpenhamns universitet Nørgaard Kristensen och From (2011)  

undersökt hur kulturjournalistiken i dansk press förändrats under 1900-talet och fram 

till nu i forskarvolymen Kulturjournalistik - Journalistik om kultur. Här tar forskarna 

upp ämnen som återkommit inom forskning om kulturjournalistik både i Norden och 

internationellt; bland annat gränserna för kulturjournalistik, en ändrad syn på 

kulturbegreppet och hur detta i sin tur påverkat kulturjournalistiken, kulturjournalistik 

kontra kändisjournalistik, relationen mellan kulturlivet och kulturmedier samt 

professionen som kulturjournalist. 

 

Vid en intervju i Journalisten (2011, 14 nov) i samband med utgivningen 

kommenterar Nørgaard Kristensen den bristfälliga forskningen inom 

kulturjournalistik har att göra med att den journalistiska självförståelsen är så starkt 

förknippad med politik. Kultur är soft news, som inte rankas lika högt inom kåren 

eller forskarvärlden, inte lika högt som hard news, den maktgranskande 

journalistiken. Nørgaard Kristensen och From (2011) skriver också att en förklaring 

till att det forskats så lite om just kulturjournalistik, kan vara att själva ämnesområdet 

i sig, just kulturjournalistik, är svårt att avgränsa eller översätta (Nørgaard Kristensen 

& From, 2011, s. 21). Kulturjournalistik kan betyda olika saker i olika länder, termen 

är olika på olika språk, och i engelskan så används till exempel båda termerna art 

journalism och culture journalism. Just avgränsningsproblematiken är därför central i 

forskningen hos Nørgaard Kristensen och From. Frågan om vad som är signifikant för 

just kulturjournalistik, kompliceras alltså av att begreppet är så brett. 

Kulturjournalistik kan vara allt ifrån konsumentupplysande kulturinformation, 

livsstilsbilagor i dagstidningar, subjektivt grundade krönikor, debattartiklar, 

intellektuella resonerande artiklar, nöjesguider och mycket mer. Detta är också en del 

av problematiken för forskningen inom området, och en av anledningarna till varför 

den är så begränsad (Nørgaard Kristensen & From, 2011, s. 23). 

 

Jaakkola, lektor i journalistik vid University of Tampere, Finland, har genomfört flera 

studier där hon främst undersökt professionalismen inom yrket kulturjournalistik ur 

olika synvinklar och med utgångspunkt i den nordiska journalistiken. Jag kommer 

återknyta till hennes resultat både i teoriavsnittet och senare i analysen.  
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2.2 Kulturstudier och kulturbegreppet 
För att undersöka kulturjournalistik, krävs en förförståelse för hur kulturens uttryck 

formas. Nørgaard Kristensen och From (2011) beskriver olika ingångar till 

forskningen om kulturjournalistik; den del av forskningen om kulturjournalistik där 

diskursen länge har utgått från att utrymmet i kulturmedierna för finkultur har ersatts 

av populärkultur, där de publika kulturscenerna och kulturindustrin sätter agendan för 

innehåll samt där kulturkritiken har fått ge vika för kändisjournalistik och 

ratingslistor. "Det kan hange sammen med en overvejende normativ, eliæer eller 

snæver tilgang til kulturbegrebet og dermed til, hvad kulturjournalistikken bør eller 

skal beskæftige sig med" (Nørgaard Kristensen & From, 2011, s. 21). 

Istället ser de denna utveckling som en demokratiseringsprocess där kulturbegreppet 

står i centrum.  

 

Och om forskning av kulturjournalistik är bristfällig, så är forskningen inom 

kulturstudier desto större. Arthur Asa Berger är professor i radio/tv och datormedierad 

kommunikation vid San Francisco State University, och har forskat kring en mängd 

olika kulturbegrepp och redogör för teorier som ligger till grund för 

kulturvetenskapen. Kultur är ett gigantiskt begrepp, och används främst på två sätt; 

som beskrivning av olika kreativa gestaltningar samt socialantropologiska 

förklaringsmodeller av individ- och kollektivt skapande processer. Gemensamt i båda 

fallen är att det handlar om kommunikation, vare sig det handlar om att kommunicera 

något genom ett konstverk eller genom kollektivt skapade symbolvärden. Ulf 

Hannertz skriver ”Att kulturen också har en kommunikativ dimension innebär att 

dessa idéer måste kunna ges en yttre form, så att de blir tillgängliga för något av de 

mänskliga sinnena.” (Hannertz, 1990, s. 7). Här spelar medier en stor roll som 

medskapare till kultur. "Kommunikation hänvisar således till den process, som 

medierna gör möjlig i stor skala - utväxling av mening - och som över tid bidrar till en 

större, sammanhängande kultur" (Drotner, Jensen, Poulsen & Schröder, 1996, s. 16). 

Kulturbegreppet står i centrum för möjligheterna till vad kulturjournalistiken kan 

innehålla.  

 

Den tvetydiga förklaringen av kulturbegreppet skapar svårigheter att definiera 

medieforskning inom detta område, t.ex. nämner Ulf Hannertz (1990) dubbla 

målsättningar med projektet Medier och kulturer; dels att bredda medieforskningens 
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problemområde – dels att göra kulturvetenskaperna mera mediemedvetna (Hannertz, 

1990, s. 9).  

 

Den huvudsakliga användningen av begreppet kultur när det kommer till 

kulturjournalistik är som beskrivning av olika kreativa uttryck, även om också den 

socialantropologiska betydelsen är en viktig del inte minst inom den mer 

samhällsbetraktande kulturjournalistiken.  

 

2.3 Mediala texter och webben 
En annan ingång till syftet med den här studien, är att se hur kulturredaktörer ser på 

vilken typ av texter inom kulturjournalistik som ges utrymme för webbpublicering. 

Här finns flera kriterier värda att ta upp, men där en aspekt som kommer fram i de 

kvalitativa intervjuerna är affektiva texter. En stor empirisk studie som skulle kunna 

knyta an till detta är "What Makes online Content Viral?" där forskarna Berger och 

Milkman (2013) på Wharton School, University of Pennsylvania, analyserade 7000 

artiklar publicerade i The New York Times under tre månaders tid, först för att se 

vilka som blev mest socialt spridda via e-post, och sedan om det fanns specifika 

kännetecken som gjorde dessa artiklar till de mest delade. Detta gäller alltså artiklar 

som både blir klickade och sedan delade. Detta var en studie där syftet var att se hur 

material på nätet kan bli viralt i marknadsföringskampanjer, men eftersom det 

undersökta materialet var artiklar i dagstidningar så väljer jag att ta med denna studie 

här. Forskarna nämner hög synlighet som en av orsakerna till social spridning, men i 

denna studie vill forskarna hävda att innehållet är lika viktigt för att något ska bli 

viralt på webben. Genom att kvantifiera mängden emotionella ord, kunde de visa på 

att artiklar som hade ett högt affektivt värde, det vill säga väckte starka känslor i 

högre utsträckning, var mer troliga att läsaren skulle maila vidare till andra. Genom 

att sedan koda en dator att upptäcka ord som läsare uppfattar som positivt eller 

negativt laddade, såg forskarna att artiklar med positivt innehåll och som anspelade på 

positiva känslor var mer troliga att vidarebefordras till andra än artiklar med negativt 

innehåll som anspelade på negativa känslor. (Forskarna använde även människor till 

att koda för att särskilja ord som inte det datoriserade systemet kunde kvantifiera.) 

Utifrån denna teori är en hypotes Berger och Milkman får fram att affektiv mediatext 
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har större chans att bli spridd än texter som är sakliga, kunskapsbaserade och mer 

objektiva. Detta är en av de problemställningar som återkommer i analysen.  

 

2.4 En journalistik hybrid 
Nationalencyklopedins definition av ämnet:  

 

 Kulturjournalistik, benämning på ett brett spektrum av journalistiska genrer, från  den 

 litterära essän och recensionen till intervjun och nyhetsreportaget, som har ämnet 

 kultur, i vid mening, gemensamt och skiljer sig från annan journalistik genom att 

 skribenten/reportern tillåts vara subjektiv och inte representera någon annan än sig 

 själv och sin egen sakkunskap. 

 

Kulturjournalistiken har ofta beskrivits som en fri journalistik för att här tillåts 

kulturskribenter vara subjektiva, i jämförelse med nyhetsjournalistiken där 

objektiviteten, eller åtminstone strävan efter objektivitet, är en förutsättning för 

journalistikens demokratiska uppdrag. Daniel Sandström kommenterar i 

essäsamlingen Kulturjournalistikens gränser Nationalencyklopedins definition av 

kulturjournalistik att den just benämner att kulturjournalistiken skiljer sig från annan 

journalistik (Sandström, 2010, s. 38). Så vad är det då som är särskiljande?   

 

Jaakkola beskriver kulturjournalism som en hybrid, som inte hör hemma varken i 

något journalistiskt eller konstrelaterat fält eller ideologi och räknar upp ett antal 

beskrivningar av kulturjournalistiken, inte alla så positiva.  

 

 Rather, it finds its location somewhere ‘in between’, as indicated by the 

 characterizations of cultural journalists as ‘double agents’ (Dickstein, 1992), ‘cultural 

 intermediaries’ (Bourdieu, 1993), ‘oddities in culture’ (Hurri, 1993), ‘better 

 journalists’ (Harries & Wahl- Jorgensen, 2007), ‘cultural eunuchs’ (Jowett and 

 Linton 1989) and ‘practitioners of a parasitic profession’ (Goldman, 1974). (Jaakkola 

 2014, s. 3) 

 

Kulturjournalistiken ter sig som ett svårdefinierat journalistiskt område och ett 

mångbottnat yrkesfält, som därför också kräver komplexa förklaringsmodeller.  
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2.5 Estetik och journalistik 
För att kunna analysera resultaten av de kvalitativa intervjuerna i denna studie 

kommer jag gå igenom några av de teorier som ligger till grund för analysen av de 

kvalitativa intervjuerna. Vissa frekvent återkommande begrepp i intervjuerna ställs på 

sin spets när det kommer till frågor som rör hur dagstidningarnas kulturredaktörer ska 

välja vilket material som ska publiceras på webben. Frågor om kulturkritikens vara 

eller icke vara, diskussionen om "klickmonster", ökad politisering och debatt på 

kultursidorna är några exempel på ämnen som tas upp i intervjuerna. Att hålla en hög 

kvalitativ nivå på kulturmaterialet och samtidigt ha angelägna kultursidor för många 

olika slags läsare, är en balansgång som alla tre redaktörer jag intervjuat beskriver.  

 

Denna balansakt kan sägas bygga på två återkommande paradigm inom det mesta av 

kulturjournalistisk forskning: estetik och journalistik, i viss mån kontrasterande ideal, 

då det estetiska syftar till det mer känslostyrda och subjektiva medan det 

journalistiska till det neutrala och objektiva. Estetik är ett konstbegrepp inom den 

klassiska filosofin, som grundar sig i förnimmelsen och läran om det sinnliga. Estetik 

som begrepp går ända tillbaks till antiken, men fick sin moderna form under andra 

halvan av 1700-talet då filosofen Baumgarten beskrev estetik som teorin om den 

sinnliga varseblivningen (Aesthetica 1750, 1758), och senare även filosofer som 

exempelvis Kant som tog upp frågor kring konstbegreppet (Wood, 1999).  

 

Den estetiska ingången till en text kanske märks tydligast inom kulturkritik, där 

kritikerns funktion kan vara både som recensent av kulturella uttryck, och som 

samhällsgranskande kulturskribent (Nørgaard Kristensen & From, 2011, s. 29). 

Titchener (2005) beskriver i boken Reviewing the Arts dessa två funktioner som "The 

critic" och "The reviewer" (Titchener, 2005).  

 

Universitetslektorerna Hellman och Jaakkola (2011) har i sin artikel From aesthetes 

to reporters - The paradigm shift in arts journalism in Finland redogjort för dessa två 

ideal i tabellform (se nedan). Här blir även den journalistiska utgångspunkten tydlig. 

Studien är gjord utifrån den professionella kulturjournalistens utgångspunkt, och den 

klargör hur dessa paradigm påverkar arbetsprocessen konkret; vilka referenssystem, 
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källor och metoder journalisten har att förhålla sig till, och även vad den egna 

yrkesidentiteten grundar sig på. 
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Ovanstående tabell visar att detta ur en metodologisk aspekt betyder att båda dessa 

principer behövs för att täcka upp en kulturmedial produktion som förväntas innehålla 

en bredd av recensioner, artiklar, kritik, nyheter, opinion, krönikor, reportage och mer 

därtill. Sandström beskriver i Kulturjournalistikens gränser både rapporterande och 

kommenterande journalistik och varför bägge behövs; "News och views är som 

siamesiska tvillingar, försöker man separera dem finns risken att båda dör". 

(Sandström 2010, s. 39) 

 

Sociologen och medieteoretikern Pierre Bourdieu (som jag återkommer till) skriver 

om kritikern som en slags kulturell mellanhand, någon som står mitt emellan konst 

och journalism. Det finns en spänning mellan dessa två fält, där det estetiska bygger 

på bildningsideal, opinionsbyggande, konstnärliga och personliga tolkningar, och det 

journalistiska på det informativa, faktabaserade, det som har ett nyhetsvärde (Jaakkola 

2011, s. 5). Gripsrud (2002) komplicerar dessa förklaringsmodeller med att ta upp att 

även estetiska bedömningar alltid sker i ett socialt samspel; "... alla estetiska 

kvalitetsnormer som används måste kunna försvaras med argument, vilket gör att de 

6 Journalism 13(8)

expected to report the various events and issues impartially and informatively. The informa-
tion is collected from external sources and, following a strategic ritual of objectivity 
(Tuchman, 1978), the reporter closes him/herself to the background by subscribing the 
expressions of opinions to his/her sources or by separating facts and opinions to different 
types of articles. According to the journalistic paradigm, reporting should be proactive and 
anticipatory, while, at the same time, the journalist is not specialized but is able to cover any 
issue and any event with his journalistic competences.

In terms of journalistic work process, the difference between the two paradigms is 
best demonstrated in the choice of journalistic genres and methods as well as in the posi-
tion of the journalist, which is a result of these choices. To a large extent, the aesthetic 
paradigm is tied to one journalistic genre and its method only: the review. In opposition, 
the journalistic paradigm celebrates the use of various approaches and methods.

The requirement of universalism in newspapers has always forced cultural journalism 
to balance between its two paradigmatic traits. Hurri (1993) noticed that criteria typical of 
the journalistic paradigm, such as timeliness, immediacy and diversity, were not intro-
duced into the culture sections until the 1970s and that it was during the 1980s that news-
oriented journalism started to replace the aesthetic approach. However, as Jaakkola (2005: 
135) has noted, as late as the early 2000s, the journalistic paradigm was still secondary, or 
even alien, to the newsroom culture of the arts reporters at Helsingin Sanomat:

The cultural department has – neither in terms of its organization nor its cultural capacity – 
sufficient tools for immediate, news-oriented reacting, which, admittedly, is not required every 
day in the cultural field. The deadline does not allow immediate covering of events that take 
place in the evening, and the formalistic, slow-paced daytime work does not favour the news 
orientation. Indeed, in the cultural department, a piece of news is often a ‘necessary evil’, a 
surprise, a by-product of another project.

In other words, earlier research suggests that the alleged shift of paradigms is still on 
its way (see also Knapskog and Larsen, 2008; Kristensen, 2010).

Table 1. Two paradigms of cultural journalism

Dimension Aesthetic paradigm Journalistic paradigm

Professional identity Reviewer, critic Journalist, reporter
Goal of action Promotion of the quality of arts Promotion of democracy
Role of audience Men-of-letters, segmented 

audience
Citizen, customer, universal 
audience

Means of thought Emotion and experience Common sense
System of reference Aesthetics Politics
Writer’s position Expert position: subjectivity 

based on epistemic authority
Outsider position: 
objectivity as strategic ritual

Position of sources Undisclosed Exposed
Relation to object Predefined, disciplined Open, problem-oriented
Relation to genres Monogeneric Polygeneric
Relation to methods Methodical monism Methodical pluralism
Time concept Retrospective Proactive
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hänvisar till en mer generell grundval än de rent subjektiva förnimmelserna" 

(Gripsrud, 2002, s. 128). 

 

Dessa två paradigm har även skapat två huvudsakliga inriktningar inom journalistiken 

som är särskilt tydliga inom kulturjournalistiken (Jaakkola 2014, s. 6); den Anglo-

Amerikanska och den Mellaneuropeiska, där den förstnämnda dominerar vårt sätt att 

se på nutida journalistik och är närmast hegemonisk (Williams, 2006, s. 44). Dessa 

två inriktningar skiljer sig både i form, i uttryck, arbetssätt och inte minst i 

förhållande till politiken; den Mellaneuropeiska journalistiska traditionen bygger på 

mer litterära, subjektiva, expressiva ideal och är kopplad till en mer elitistisk syn på 

kultur, medan den Anglo-Amerikanska bygger på ett mer egalitärt och observerande 

synsätt där större hänsyn tas till den rådande opinionen (Hallin och Mancini 2004; 

Jaakkola 2014; Williams 2006). 

 

2.6 Bourdieus inflytande 
Inom den kulturjournalistiska forskning som jag tittat på hänvisar många studier till 

de teorier som sociologen och medieteoretikern Pierre Bourdieu lagt fram, där han 

berör flera av ovanstående begrepp och teser; estetik, kulturkritik, kulturjournalistiska 

traditioner och kulturkritikerns roll i samhället. "Bourdieu har varit inflytelserik inom 

det gränsområde där sociologin möter estetiken, i frågor som rör smak och 

kvalitetsbedömningar" (Gripsrud, 2002, s. 90). Bourdieu är kanske mest känd för 

begreppen symboliskt och kulturellt kapital, habitus och fält som alla är relevanta att 

ge korta beskrivningar av i anknytning till kulturjournalistikens ämnesområde.  

Symboliska och kulturellt kapital menar Bourdieu anspelar på ekonomiskt kapital, där 

det kulturella kapitalet är ett av dem: "... dvs. den mängd av socialt erkända och 

värdefulla kunskaper och färdigheter som en person har i kulturellt avseende" 

(Gripsrud, 2002, s. 98). 

 

Habitus kan beskrivas som en uppsättning sociala regler som finns lagrade i oss och 

demonstreras bland annat genom livsstil och smak, "Bourdieu hävdar att vi alla 

införlivat en viss habitus genom det liv vi har levt under vissa speciella betingelser" 

(Gripsrud, 2002, s. 95). 
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Fält som begrepp finns beskrivet av Gesser (1991) i förordet till Bourdieus Kultur och 

kritik: "Som ett exempel kan nämnas det litterära fältet inom vilket författare, kritiker, 

redaktörer, förläggare, läsare etc. inom ramen för vad ett gemensamt värdesystem för 

en kamp om vad som kallas 'god' litteratur och vilka som skall anses som 'goda' 

författare". (Gesser 1991, s. 11) Utifrån denna beskrivning befinner sig alltså 

kulturjournalisten i det kulturella fält som hen också bevakar. Bourdieu (1993) 

beskriver i The field of cultural production: essays on art and literature hur alla parter 

innanför ett fält har att vinna på att upprätthålla rådande strukturer och normer för 

"sitt" specifika kulturella kapital. Denna fråga kan vara intressant att undersöka i 

förhållande till en större spridning av kulturjournalistik genom att nu dagstidningar 

även webbpubliceras, jag återkommer till detta i analysdelen.  

 

Även om de sociala system som ligger till grund för Bourdieus teorier har förändrats 

sedan hans studier publicerades, kan de i en mer utvecklad form anpassade till dagens 

samhälle, ha betydelse för förståelsen av dagens sociala positioneringar (Sundell, 

2011, 6 september). Ett sådant exempel kan vara att se på hur populärkulturen har nått 

en högre kulturell status i den rådande värdehierarkin, genom att intellektualiseras på 

samma sätt som den klassiska finkulturen tidigare har gjort och hur detta i sin tur har 

påverkat populärkulturens status, kanske främst negativt, inom den kontexten den 

verkar inom (Nørgaard Kristensen & From, 2011, s. 28). Detta grundar sig i att 

elitism idag snarare ses som något fult, att maktstrukturerna har förändrats (Sundell, 

2011, 6 september).  

 

2.7 Finkultur och populärkultur 
Att diskutera vad kulturjournalistik skall eller kan vara, har vid en historisk 

tillbakablick alltid varit en del av just kulturjournalistiken (Elam, 2010, Lundqvist, 

2012). Dagens innehåll och utformning av kultursidorna i svenska dagstidningar är 

långt ifrån någon självklarhet, kulturjournalistikens innehåll har alltid pendlat mellan 

att vara starkt politiskt driven, subjektivt essäist hållen, kändisfixerad, debatt-tung, 

estetiskt koncentrerad eller nyhetsinriktad. Att dagstidningar bör ha sina egna 

kultursidor har inte heller varit någon självklarhet, många lokala dagstidningar 

började separera detta som en egen del i tidningen först på 1980-talet (Elam, 

Kulturjournalistikens gränser, 2010, s. 18). Numera finns även tydliga gränser för 
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olika slags kulturtexter, en specialisering där genre och område är relativt tydligt 

(Elam 2010, s. 16). En mer samtida diskussion som fördes på kulturredaktioner under 

90-talet uppstod när Kultursidorna skulle bli Kultur & Nöje, en diskussion som till 

viss del bygger på synsättet att dela upp hög och låg kultur, finkultur och 

populärkultur (Hemer, 2010, s. 31). 

 

Begreppet och forskningen om populärkultur har sitt ursprung ur främst två skolor; 

Frankfurtskolan och Culture studies. Enligt marxisten Theodor Adorno, en av 

grundarna till Frankfurtskolan på 1930-talet, var populärkultur från början ett sätt att 

få arbetare att stå ut med ett enformigt industriarbete genom att på helgen få tillgång 

till underhållning som exempelvis musik. Repetitiva låtar och känslosamma texter 

skapade enligt Adorno katharsis – mental rening, i och med att musiken löser upp 

våra inre konflikter blir vi mer anpassningsbara medborgare.  

 

 Underhållning är verkligen flykt, men inte som den själv påstår flykt från en tröstlös 

 verklighet utan från den sista tanke på motstånd som denna verklighet ännu rymmer. 

 Den befrielse som underhållningen utlovar är befrielsen från tänkandet såsom 

 varande något negativt. (Adorno & Horkheimer, 1947, s. 170)  

 

Cultural studies växte fram på 50-talet som en slags motsats till Frankfurtskolan, då 

sociologen Raymond Williams ville få bort den värderande synen på kultur och lyfta 

fram individens förmåga till egen tolkning. Culture studies är den rådande 

inriktningen inom mediaforskning, ett sätt att beskriva samtiden och den skola där 

många av dagens kulturjournalister har sin grund (Hallin & Mancini 2004; Jaakola 

2014). 

 

Men att fortsätta definiera populärkultur som skild från övrig kultur skapade problem 

för kulturjournalistiken. När JMK, institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation vid Stockholms universitet firade 50 år 2010, hölls ett seminarium 

med rubriken ”Kulturjournalistiken igår, idag och imorgon”. En av deltagarna var 

Arne Ruth, bland annat tidigare chefredaktör DN Kultur 1982–1998, tar upp att det 

finns alltför fastlåsta förställningar om hur man skriver om populärkultur, och önskar 

att kulturskribenter skulle skriva på samma sätt oberoende av genre och inte göra en 

uppdelning mellan det kommersiella och det icke kommersiella. (Ruth, 2010, 10 
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februari) För att återgå till de två paradigm; estetik och journalistik som jag tidigare 

benämnt, behövs alltså en fot i båda läger. "Aesthetic tourism enables a transition 

from an elitist to a pluralist concept of arts and culture that embraces different tastes 

and lifestyles within the frame of daily journalistic reporting" (Jaakkola, 2012, s. 

493). 
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3. MATERIAL OCH METOD 
 

3.1 Material och avgränsning 
Materialet består av kvalitativa intervjuer med tre kulturredaktörer på tre olika 

dagstidningar i Sverige. Mitt urval av material är en lokal dagstidning; Västerbottens-

Kuriren, en regional dagstidning; Sydsvenskan och en nationell dagstidning; Dagens 

Nyheter. Jag har valt tidningar där kulturredaktionerna är olika stora och där de 

journalistiska förutsättningarna därför ser olika ut. Jag valde att intervjua just 

kulturredaktörer för att jag ville undersöka hur de ser på sin roll och för att de har 

större överblick på utvecklingen av deras kultursidor. De tre respondenterna var Sara 

Meidell, kulturredaktör på Västerbottens-Kuriren, Rakel Chukri, kulturchef på 

Sydsvenskan och Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter. De har alla en god 

journalistisk bakgrund och har deltagit frekvent i olika debattforum som rör 

kulturjournalistik.  Intervjuer med tre andra kulturredaktörer hade kunnat ge andra 

svar. 

Sara Meidell, född 1980, har jobbat som kulturredaktör på Västerbottens-Kuriren 

sedan 2009. Innan dess var hon frilansjournalist och nyhetsreporter och hon har även 

examen från Kulturjournalistprogrammet vid Umeå universitet. 

Rakel Chukri, född 1978, är journalist och författare och har arbetat som 

programledare på Sveriges Radio P1. Hon är sedan september 2008 kulturchef på 

Sydsvenskan och har också varit verksam på Malmö högskola inom fakulteten Konst, 

kultur och kommunikation.  

Björn Wiman, född 1969 är journalist och kulturchef på Dagens Nyheter sedan 2010. 

Mellan 2008 och 2010 arbetade Wiman som kulturchef på Expressen, efter att tidigare 

ha verkat som kulturjournalist på samma tidning från 2001. 

 

Förutom att välja tidningar med olika stor geografisk räckvidd är urvalet gjort på detta 

sätt för att få geografisk spridning, en tidning i Skåne, en i Norrland och en i 

Stockholm. Intervjuerna är gjorda den 31 mars, 2 april samt 7 april, alltså inom en 

relativt avgränsad tidsperiod. Jag valde att göra tre intervjuer för att jag ansåg att detta 

skulle generera ett rimligt stort material att undersöka i denna studie. Däremot finns 

goda skäl att för att studien hade gett ett mera utförligt resultat om urvalet hade varit 

större och gett mer material att bygga analysen på. 
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Jag har valt att avgränsa till dagstidningarnas kultursidor och det material som 

publiceras där. Jag har alltså valt bort att se på hur kulturjournalistik sprids på nätet 

och i sociala medier, även om detta samtidigt oundvikligen måste finnas med i 

bakgrunden när det kommer till vilka artiklar som blivit lästa på tidningarnas digitala 

kultursidor. Ett exempel på skillnaden är att diskutera antal klick en artikel genererar, 

inte vilka artiklar som blivit virala på webben.  

 

En faktor som är svår när det gäller att se på vilka förändringar som har skett på grund 

av digital publicering, är att nu kan man mäta hur mycket en artikel blivit läst digitalt, 

det kunde man inte på samma sätt med papperstidningen. Detta resonemang skulle 

alltså bli otillräckligt vid en direkt jämförelse mellan papperstidningar och digital 

publicering, något jag därför försökt att inte göra i denna studie.  

 

För att få förkunskaper om den kontext som omger min frågeställning, har jag genom 

en litteraturstudie försökt utkristallisera vad som är karaktäriserande för just 

kulturjournalistiken och kortfattat redovisa vilken funktion den fyller idag. Detta 

gjorde jag både i en tidigare förstudie till denna uppsats Bland nyskapande kreatörer 

och PR-styrda patrioter – Om kulturjournalistikens särmärke och speciella villkor, 

där jag undersökte vad det är som är särskiljande för just kulturjournalistik, jämfört 

med andra typer av journalistik. Genom att se på några då aktuella diskussioner inom 

kulturjournalistiken, tog jag upp frågor som berör hur kulturjournalisten kan förhålla 

sig till bland annat globalisering, fragmentisering samt en intellektualisering av 

populärkulturen. Jag har även samlat relevanta dokument, tagit del av de diskussioner 

som förts inom mitt valda ämne, gått igenom tidigare forskning och även försökt läsa 

så mycket kulturjournalistik som möjligt, och framför allt kulturjournalistik i de tre 

dagstidningar där jag valt att intervjua kulturredaktörer.   

 

3.2 Metodbeskrivning 
I denna uppsats har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod, för 

att med hjälp av medierepresentanter kunna ringa in vilka frågeställningar som är 

mest väsentliga. "Forskaren studerar upplevelser och uppfattningar av ett fenomen 

hos personer som representerar något i samband med fenomenet." (Ekström, Larsson, 
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2010, s. 55). Jag ville fokusera på formen och innehållet i kulturjournalistiken, och se 

hur förändringen av detta uppfattas av några utvalda kulturredaktörer.  

 

Frågeställningen som studeras här finns i en större kontext som handlar om 

förändrade villkor för dagspressen, kanske främst förändrade ekonomiska villkor 

(Ekström, Larsson, 2010, s. 56-57). Därför har jag samlat in en mängd övrigt material, 

som artiklar, radioinslag, blogginlägg och samtal med personer som har gett mig 

bakgrunds- och faktauppgifter. I samtal med Marianne Söderberg, frilansande 

kulturjournalist som tidigare jobbat som kulturredaktör på Norrbottens-Kuriren, har 

jag kommit fram till tematiseringar och avgränsningar och hon har även hjälpt mig 

med urval av intervjupersoner. Jag gjorde en pilotintervju med Anders Mildner, 

frilansjournalist och mediekännare med fokus på digitala medier, där jag kunde testa 

mina tematiseringar och ringa in mina frågeställningar. Jag har tagit fasta på det 

Kvale och Brinkman (2009) kallar "den "kvalitativa forskningsintervjuns 

förståelseform" när jag har genomfört mina intervjuer, jag ville höra respondentens 

beskrivning och uppfattning om ämnet och jag har försökt vara öppen för ny 

information inom på förhand bestämda teman (Ekström & Larsson, 2010, s. 57-58). 

 

Jag har utgått från intervjustudiens sju faser; tematisering, planering, urval, intervjuer, 

utskrift och bearbetning, redovisning och analys samt rapportering (Ekström & 

Larsson, 2010, s. 58). Som frågestrategi använde jag semistrukturerade intervjuer som 

är "temamässigt upplagda och baseras på de frågeställningar som uppsatsen utgår 

ifrån" (Ekström, Larsson, 2010, s. 60). 

 

Intervjuerna blev mellan 30-50 minuter långa, en av intervjuerna gjordes genom 

personligt möte, de andra två fick göras via telefon av praktiska skäl. Jag tillämpade 

samtalsordning som frågeteknik (Ekström & Larsson, 2010, s. 66). Efter att ha 

redogjort för min frågeställning och mitt syfte med intervjun, började jag med att 

fråga om det var något specifikt tema respondenten ville ta upp i första hand. Detta 

för att möjliggöra att få fatt på nya infallsvinklar utan att styra respondenten till en 

början, för att sedan gå vidare med de följdfrågor som jag förberett och planerat för. 

Det visade sig vid alla tre intervjuerna att respondenten självmant kom in på de flesta 

av de teman jag ville fråga om utan att jag egentligen behövde ställa direkta frågor, 

något jag tolkade som att tematiseringen jag gjort var relevant.  
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3.3 Transkribering och analysmetod 
Jag valde att transkribera intervjuerna för att lättare få överblick och kunna ringa in de 

teman som skulle bli bärande i analysen. Som analysmetod valde jag att använda 

Bricolage, en relativt allmän metod där man kan använda olika typer av tekniska 

diskurser och olika analytiska tekniker och begrepp. Att skapa tematik utifrån att 

använda flera olika ad hoc metoder och teoretiska ansatser är en vanlig form av 

intervjuanalys (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 251). De olika Ad hoc-teknikerna för 

intervjuanalys är:  

 

 1) Lägga märke till mönster och teman  

 2) se rimligheten 

 3) ställa samman  

 4) skapa metaforer  

 5) räkna 

 6) skapa kontraster, göra jämförelser 

 7) åtskilja variabler 

 8) underordna enskildheter det allmänna 

 9) dela upp i faktorer 

 10) konstatera relationer mellan variabler 

 11) hitta mellanliggande variabler 

 12) bygga en logisk kedja av belägg 

 13) skapa ett begreppsligt/ teoretiskt sammanhang  

(Eklund, Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa, 2012)  

 

Det är svårt att redogöra för ifall någon av ovanstående Ad hoc-tekniker kom före 

någon annan, snarare skedde dessa parallellt både genom att lyssna och läsa igenom 

de transkriberade intervjuerna flertalet gånger. Ekström och Larsson har även de 

samlat ihop en lista med råd inför analysmomenten av kvalitativa intervjuer (Ekström 

& Larsson, 2010, s. 71). Till exempel försökte jag att tolka materialet utifrån det som 

teorin bygger på, jag grupperade materialet utifrån min intervjuguide, gav arbetsnamn 

åt de olika teman jag tyckte återkom i intervjusvaren och sökte efter det generella i de 

specifika. I de fall intervjusvaren skiljer sig åt har jag försökt att kommentera detta 
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snarare än att sträva efter konsekvens. I analysen försökte jag samspela för att hitta 

citat som stämde ihop med frågeställningarna jag valt ut, samtidigt som 

frågeställningarna givetvis bygger på intervjusvaren. Alla citat är försedda med en 

källa.  

 

3.4 Validitet 
Kvalitativ metod kan beskriva komplicerade fenomen och detta var något som 

passade väl in på mitt syfte, att undersöka redaktörernas bild av om och hur 

journalistiken förändrats sedan deras digitala publicering startade. Kvalitativa 

intervjuer ger utrymme för både motsträviga och mångtydiga svar. Det är viktigt att 

vara uppmärksam på detta när materialet analyseras så att inte respondentens svar 

ändras för att passa in i studiens syfte eller skapa allmänna slutsatser. Detta är en risk 

med kvalitativa intervjuer eftersom intervjuaren i allra högsta grad är delaktig i 

samtalet som frågeställare och därmed också påverkar informationsutbytet. (Ekström 

& Larsson, 2010, s. 74). 

 

Metoden kräver även att intervjuaren är väl insatt i ämnet på förhand för att kunna 

sätta påståenden i förhållande till en helhetsprocess, och även det som Starrin och 

Svensson (1994) kallar för empirisk förankring (Starrin & Svensson et.al. 1994, s. 

180). Detta är också viktigt för att skapa förtroende till respondenten vid 

intervjutillfället.  

 

Det finns också en normproblematik vid kvalitativa intervjuer av journalister, där 

respondentens ideal kan skapa filter för trovärdiga svar. I denna studie skulle detta 

kunna representeras av respondenternas försvar för den tidning de arbetar för. 

(Ekström & Larsson, 2010, s. 78). 

 

Valet att göra tre intervjuer kan ses som ej tillräckligt fylligt. Endast tre intervjuer har 

genomförts med tre respondenter som representerar sin profession. Tillförlitligheten 

uppvägs till viss del av att intervjupersonerna var mycket relevanta och kunde ge 

utförliga och djuplodande svar. Ur intervjuerna går att utläsa mönster men det är svårt 

att göra generella slutsatser utifrån ett så pass begränsat material. (Ekström & 

Larsson, 2010, s. 77). 
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4. ANALYS OCH RESULTAT 
 

I analysen av de kvalitativa intervjuerna har jag utifrån mitt syfte – att studera 

kulturredaktörers uppfattning om, och i så fall hur, kulturjournalistiken har 

förändrats i tre dagstidningar sedan de började publiceras på webben – och utifrån 

min intervjuguide valt ut ett antal huvudfrågor: 

 

• Situationen för dagspressen 

• Rollen som kulturredaktör 

• Klick och kvalité 

• Kritiken krisar, igen 

• Debatt och polemik 

• Agendasättande 

 

I analysen kommer jag börja med att redogöra för intervjusvaren inom dessa valda 

teman, och samtidigt knyta ihop respondenternas resonemang med teoriavsnittet. Jag 

bygger min analys och resultatet på teorier som främst handlar om två paradigm inom 

kulturjournalistiken; det politiska och det estetiska, samt för in mottagarens perspektiv 

genom Bourdieus kultursociologiska teorier om kulturellt kapital, fält och habitus. 

 

Olika aspekter av huvudfrågorna återkommer men med varierande tematik, 

intervjusvaren kan därför passa in i flera olika teman. Detta för att huvudfrågorna i 

mångt och mycket hänger ihop med varandra.  

 

Analysen sammanfattas i en avslutande resultat-del, för att utifrån mina tre intervjuer 

sammanfatta de största förändringarna jag sett för kulturjournalistiken som en del av 

digital publicering.  

 

Analysen bör ses i större kontext som har med dagspressens situation att göra, och 

som inte enbart har med övergången till digital utgivning att göra. Det kan vara svårt 

att särskilja vilka förändringar som har skett just på grund av det digitala formatet i 

sig självt, och vilka faktorer som beror på utvecklingen i ett större perspektiv. Det 

finns förändringar som skett tack vare, eller till trots den digitala utvecklingen, och 
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det finns förändringar som har med medieutvecklingen att göra. När de digitala 

medierna har slagit igenom betyder det även att de traditionella medierna, i det här 

fallet papperstidningen, också har förändrats (Dahlgren et al., 2002, s. 41). När 

respondenterna har gett exempel på hur utvecklingen har skett, så har det i några fall 

gått att tydliggöra vad som skett på grund av digitala formatet i sig, i andra fall är det 

mer otydligt vad som beror på vad.  

 

4.1 Situationen för dagspressen 
Det som kanske har påverkat dagspressen mest det senaste årtiondet är den 

ekonomiska situation tidningarna har befunnit och befinner sig i, en situation som är 

tätt sammanbunden med utvecklingen av internet och digital publicering som hade sitt 

startskott 1997 (Olsson, Karlsson & Ilshammar, 2007, s. 36). Jag börjar därför med att 

redogöra för i vilken kontext dagspressen befinner sig. 

 

Jag valde att intervjua redaktörer på tre olika dagstidningar; en lokal, en regional och 

en nationell morgontidning; Åsa Meidell på Västerbottens-Kuriren, Rakel Chukri på 

Sydsvenskan och Björn Wiman på Dagens Nyheter. Det blev snabbt tydligt att 

utmaningarna på sikt ser olika ut beroende på dagstidningarnas storlek och upplaga. 

Däremot finns det också många likheter i dagstidningarnas situation, där ett tightare 

ekonomiskt läge på grund av både sinande annonsintäkter och tappade prenumeranter 

länge har varit ett faktum för all dagspress. Redaktionerna har blivit mindre och 

tidningshusen har varit tvungna att avskeda allt fler anställda, mediekoncernerna blir 

allt större, redaktörens och reportrarnas arbetsuppgifter blir alltmer heltäckande – 

detta är något som tydligt märks i intervjuerna. 

 

 Ja, det stora är ju det som händer nu att pappersupplagorna viker dramatiskt, det är 

 ju fritt fall nästan. Den stora, stora utmaningen är ju att ställa sig på en digital 

 plattform och behålla intäkterna, det är ju som hela branschens stora.., att hitta en 

 affärsmodell som funkar för att få nån ekonomi i digital publicering. (Meidell, 2015, 

 2 april) 

 

 För att det ser man ju nu att antalet pappersprenumeranter minskar, printannonserna 

 minskar, vi har ju tappat hundratals miljoner i intäkter de senaste åren.., så vi har 

 mycket mindre pengar än vi hade förut, budgeten har ju minskat markant. Och att 
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 hela tidningsföretaget har krympt, sparkade ju 30 % av journalisterna i december, 20 

 % året dessförinnan, så vi är färre som ändå ska försöka göra lika mycket, men med 

 mindre resurser. (Chukri, 2015, 31 mars) 

 

Chukris svar visar på en effektivisering av journalistiken, och ökade krav på 

prioriteringar. En mer journalistiskt inriktad kulturjournalistik framför en mer 

estetiskt orienterad kan ses som en följd av detta. Debatt är helt enkelt billigare 

journalistik att producera än att köpa in exempelvis eftertänksamt skriven 

litteraturkritik av en frilansande skribent. (Jag återkommer till både debatt och 

kulturkritiken längre fram.) 

 

Det har länge förts en diskussion om papperstidningens vara eller icke vara, ett 

resonemang där ekonomin verkar ha fått sista ordet nu, i alla fall för de flesta svenska 

dagstidningar undantaget DN. Kulturcheferna på de regionala och lokala 

dagstidningarna är tydliga med att de inte ser någon framtid för papperstidningen. 

 

 ... den här frågan om papperstidningen kommer finnas kvar, jobbar man i ett sånt här 

 mediehus, den viktiga frågan är inte om vi kommer sluta att göra en papperstidning 

 utan när. (Chukri, 2015, 31 mars) 

 

 Man måste på nåt sätt tänka att, vi måste överleva även utan papperstidningen, det är 

 det man riktar energin till, att hitta former för tilltalande journalistik som folk är redo 

 att betala för på nätet. (Meidell, 2015, 2 april) 

 

Kulturchefen på den nationella dagstidningen Dagens Nyheter ser däremot att webb 

och papperstidning kommer komplettera varandra framöver, och framstår som trygg i 

att deras prenumeranter kommer stanna kvar, till och med om deras morgontidning 

kommer att börja distribueras med posten.  

 

 Men att DN kommer finnas kvar som papperstidning det är jag helt säker på, och jag 

 tror inte att någon i redaktionsledningen egentligen kan se någon bortre gräns för det, 

 utan jag tror det finns utrymme för en prenumererad morgontidning i pappersform i 

 Sverige även i framtiden, det tror jag. (Wiman, 2015, 7 april)  
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DN har en upplaga nu på 270 000 tidningar varje dag, och spridning på 850 000, 

vilket ger en större möjlighet att satsa på både papper och nätet.  

 

 ... det som är vår utmaning idag kan man ju säga, som tidning generellt och även då 

 på kulturredaktionen, är ju att" gasa och gasa samtidigt, att satsa allt på att göra 

 framtidens digitala dagstidning, men vi måste också satsa allt vi har på att göra 

 dagens prenumererade papperstidning. (Wiman, 2015, 7 april) 

 

Alla tre respondenter tycks numera se sin digitala site som den ledande 

publiceringskanalen, framför papperstidningen. 

 

 Man har i många år talat om att man ska göra online först, som att det kallas, så för 

 istället för att fråga sig vad man ska ha i tidningen i morgon så har man börjat fråga 

 sig; vad gör vi på nätet nu, och hur kan vi i så fall återanvända det vi gör på nätet nu 

 till morgondagens printtidning. Och det där är väl på väg att börja materialiseras nu 

 faktiskt. Vi försöker ju nu att se nätet nu som vår huvudsakliga, vår första 

 publiceringskanal. (Wiman, 2015, 7 april) 

 

På DN:s kulturredaktion har de nyligen skapat en ny tjänst som digital redaktör med 

uppgift att skapa online journalistik, en tjänst som även Expressen tidigare tillsatt, 

något som Wiman, kulturchef på DN, ser som "symptomatiskt för utvecklingen" 

(Wiman, 2015, 7 april). 

 

Att utveckla webbjournalistiken har också lett till positiva spridningseffekter, kanske 

främst för de lokala och regionala dagstidningarna jag intervjuade. Chukri på 

Sydsvenskan ser en ökad spridning som den största förändringen sedan deras digitala 

utgivning startade.  

 

 De som pratar om gammelmedier är ju oftast lite korkade höll jag på att säga, de är 

 ju inte särskilt insatta. De tror ju att det är en läsarflykt från gammelmedier, det är 

 det ju inte, tvärtom, vi har ju fler läsare än vi någonsin har haft. Sydsvenskan var 

 verkligen en skånsk angelägenhet när jag började här för ett decennium sen, det är det 

 inte idag. Det skulle jag säga har varit den viktigaste förändringen. (Chukri, 2015, 31 

 mars) 
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4.2 Rollen som kulturredaktör 
En av mina intervjufrågor handlade om hur de ser på sin egen roll som 

kulturchef/kulturredaktör, och vad de anser ligger i det redaktionella ansvaret. Och 

arbetsuppgifterna ser olika ut beroende på redaktionens storlek. Rollen som redaktör, 

att driva och utveckla tidningens kultursida, planera redaktörskapet och välja ut texter 

är densamma oavsett om det är en lokal eller nationell dagstidning. Meidell på en 

lokal dagstidning beskriver sig som en enmansfabrik där hon gör alltifrån 

textproduktion, planeringsarbete, opinionsbildning, men också det rent tekniska, 

redigerar tidningssidor och lägger ut material på webben. Något som ger henne 

kontroll över alla led. Ju större redaktionen är och ju mer material de själva 

producerar, desto mer uppdelade är arbetsuppgifterna.  

 

En förändring i arbetsuppgifter som Chukri beskriver är att du förut skrev texten, 

lämnade över till redigeraren, den publicerades och sen var du färdig med den. Nu 

tillkommer även ett efterarbete att sprida texten i sociala medier.  

 

Att förhålla sig till statistik, allt mer detaljerade mätningar om vad och hur folk läser 

och att trots detta stå självständig var något som återkom i intervjuerna. En 

intervjufråga handlade om hur själva mätningen gick till om vad som blir mest läst av 

det material som publiceras på webben. Det skiljer sig lite mellan tidningarna vad de 

mäter men huvudsakligen är det antal sidvisningar (klick), vilken tid på dygnet 

besökaren läser mest, de kan se vilka enheter som besökaren läser ifrån – mobila eller 

stationära, hur länge en besökare stannar på siten och hur de rör sig mellan olika 

artiklar på siten – alltså hur olika artiklar lockar till vidare läsning, hur länge 

besökaren stannar vid varje artikel, engagement time – det vill säga om de verkligen 

läser hela artikeln. De tittar även på flödet av publicerade texter i sociala medier och i 

hur stor omfattning det länkas till deras artiklar i andra forum på nätet. Det görs också 

en trafikrapport varje dag i form av utskick till alla journalister på redaktionen, där de 

kan följa hur besöken har sett ut på siten.  

 

Själva förhållningssättet till informationen redaktören nu får i olika mätningar var 

något jag tolkade som ett huvudtema i samtliga tre intervjuer, och som hör tätt ihop 

med uppdraget som redaktör. Kulturcheferna på alla tre dagstidningarna talar om 

kampen att hålla stånd mot det lättviktiga, klickvänliga och det med hög 
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spridningspotential, samtidigt som de också vill publicera texter som engagerar 

många.  

 

 Och jag skulle säga att det som är viktigt på en morgontidning, när jag pratar med 

 webbchefen om det här, för alla är så oroliga nu för klickmonster och att det bara ska 

 va gulliga katter överallt, men här så skulle jag säga att det finns ändå en medvetenhet 

 om att vi kan inte ha den typen av klickmonster som man har på en kvällstidning. För 

 att det är inte vår journalistiska idé, det är inte heller vår affärsidé, vi är en 

 morgontidning, det är framförallt den lokala journalistiken och opinionsmaterialet 

 som är kärnan, det är inte att visa bilder på katter som jonglerar med möss. (Chukri, 

 2015, 31 mars) 

 

 ... jag tänker att det fanns nog ganska mycket rädslor och osäkerhet för kanske 5, 6, 7 

 år sen när vi inte var lika vana att publicera oss digitalt, och då fanns det en stor 

 skräck att det skulle bli förflackning, att det skulle bli spekulativt, och man skulle 

 med uppsvärtade, tillskruvade rubriker jaga klick, att det skulle bli nån slags 

 förytning och fördumning av kulturjournalistiken, det tycker jag var en påtaglig 

 rädsla då. Nu känner jag inte, nu tycker jag ändå att kulturjournalistiken generellt har 

 hittat en trygghet och en form som man vet funkar, det finns inte samma skräck inför 

 det här att nu går vi mot nån slags fördumning. Jag tycker tiden har visat att det görs 

 så otroligt mycket bra, seriös och fördjupande kvalitets-kulturjournalistik som finns 

 ute på nätet så det blev inte... ja det finns ju avarter, men det finns en stomme som är 

 gedigen som visar att det går att ha en seriös bevakning även på nätet. (Meidell, 

 2015, 2 april) 

 

 Och det viktiga när man har såna här instrument, och det har jag hela tiden vart 

 väldigt tydlig med när vi har satt upp dem, det är ju att man inte låter sig förledas att 

 tro att höga trafiksiffror är detsamma som journalistisk kvalité och därmed detsamma 

 som journalistisk framgång. Det är klart att det är jättekul om våra artiklar ibland 

 väcker starkt engagemang bland läsarna och därmed får höga trafiksiffror, men det är 

 inte detsamma som en bra publicering eller en bra journalistik, det är vi väldigt 

 tydliga med att samtala om faktiskt ofta här på redaktionen. (Wiman, 2015, 7 april) 

 

Samtliga tre kulturchefer säger att de har en relativt stor frihet från tidningsledningen 

att publicera både smalare texter som få kanske läser och som får en begränsad 
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spridning, samt bredare texter som de vet kommer få en stor spridning och engagera 

många.  

 

 Jag vill publicera artiklar ibland som väcker starkt engagemang och som får stort 

 avtryck i offentligheten, det är en del av min arbetsuppgift, om jag inte gör det då och 

 då så har jag misslyckats. Men det är viktigt att skilja detta från att det är inte min 

 arbetsuppgift att varje dag göra detta, och att varje dag till varje pris eftersträva det 

 här. (Wiman, 2015, 7 april) 

 

 Sen jag ju tycka att det är kul ibland att jag kan se att vissa texter bara exploderar, vet 

 jag själv att jag har gjort en bra bedömning och sållning och kan stå för att vi 

 publicerar texterna då behöver jag aldrig fundera på om jag är ute och spekulerar, och 

 skjutsar ut texter bara för att få klick, utan kan jag stå för varje text då är det ju bara 

 bra om de delas mycket. (Meidell, 2015, 2 april) 

 

4.3 Klick och kvalité 
Effekten av mätningarna och trafikrapporterna kan vara att det blir allt lättare att 

förutspå vilka texter som kommer klickas, därför ville jag även ta upp frågan om vad 

redaktörerna anser vara kvalitativ kulturjournalistik. Sättet att se på kvalité kan 

eventuellt påverkas av att en text blir klickad, spridd och debatterad, så att en mer läst 

text anses vara ha större kvalité. Det kan också tvärtom innefatta ett synsätt på att 

smala texter anses som mer kvalitativa, och de breda texterna som lättillgängliga och 

ytliga, grundat i ett synsätt där unika och exklusiva texter som endast riktar sig till 

grupper med stort kulturellt kapital där individerna har att vinna på att befinna sig i 

samma fält som de andra i samma grupp (Bourdieu, 1993).  

 

Debatten om vad som skapar klick på nätet har förts frekvent i media de senaste åren, 

och ifall insikten om vad som gör en text klickvänlig och/eller viral hjälper eller 

snarare stjälper journalistiken. Jag vill hänvisa till en stor diskussionen som satte 

igång i mars 2013 i samband med Jonas Hassan Khemiris text "Bästa Beatrice", som 

blev Dagens Nyheters mest spridda artikel hittills, och uttryck som klickmonster och 

Khemirieffekt började användas frekvent i medierna. Khemiris text handlade om 

REVA (Rättssäkert Effektivt Verkställande Arbete), en satsning polisen gjorde för att 

hitta papperslösa flyktingar som uppehöll sig i Sverige. I samband med debatten som 
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följde publicerade journalisten och medieskribenten Anders Mildner en lista på sin 

blogg med förutsättningar som han menade var det som gjorde Khemiris text så 

spridd; att det var ett aktuellt ämne som diskuterades mycket, att texten är skriven av 

en känd författare, att det är en konfrontativ, enkel och polariserande text och att det 

även är en personlig och intim text. Emmanuel Karlsten (2013), en annan skribent 

som ofta skriver om sociala och digitala medier, kommenterar även han den stora 

spridning Khemiris artikel fick och nämner tre kriterier; rörande, roligt eller viktigt, 

för att en text ska få spridning på nätet i artikeln "Vad skapar en viral succé?" på den 

numera nedlagda nättidningen Ajour. Detta knyter även an till den studie Berger och 

Milkman gjorde när de i sin studie kvantifierade antalet emotionella ord kunde visa att 

de artiklar med högt affektivt värde, starkt emotionellt språk, blev mer spridda än de 

med ett lågt affektivt värde, mer objektivt och sakligt språk.  

 

Jag märkte i intervjuerna att det verkar finnas en stor medvetenhet hos respondenterna 

om vad som gör en text klickad, en medvetenhet som det sedan gäller att inte utnyttja 

sig av för att få ett högt trafikflöde på tidningens webbsida. Meidell på 

Västerbottenskuriren svarar att hon kan se ganska väl på förhand vad som kommer gå 

bra på nätet, skapa stort engagemang och generera många klick; det är främst 

politiska och lokala debattfrågor.  

 

Att inte underskatta läsarna är en annan viktig utgångspunkt, Chukri på Sydsvenska 

Dagbladet ger tre exempel på texter de publicerat som gått bäst på nätet; en analys av 

Wilhelm Agrell om NSA om övervakningssamhället med exempel från Stasi och 

DDR-Tyskland, en artikel av Katarina Wennstam som handlar om en 

uppmärksammad våldtäktsdom i Lund samt en starkt polemisk krönika av Ann 

Heberlein som handlade om en vän till henne som hade blivit utförsäkrad. Chukri 

resonerar kring dagstidningarnas uppgift att fördjupa aktuella sammanhang för 

läsarna.  

 

 "Det handlar om att det är ämnen i tiden men fördjupande texter, och jag blev 

 faktiskt rätt förvånad först för jag trodde inte att, det visar ju att man ibland kan ha 

 lite förklenande syn på läsarna, när man tror att det är det här, att man hetsar efter 

 nästa kick. Men jag tror att hela den fördumningen av medielandskapet som vi också 

 ser på många håll med rent förströelsematerial.., motreaktionen mot det är väldigt 
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 stark, att det finns en längtan efter fördjupning, och det är ju det vi vill erbjuda.  

 (Chukri, 2015, 31 mars) 

 

Wiman på Dagens nyheter ger en målande bild med utgångspunkt i en av de antika 

myterna, kring hur han ser på sin roll som redaktör och sitt förhållningssätt till 

klickstatistik. Myten handlar om när Odysseus ska segla förbi sirenerna på havet som 

försöker locka ner sjömän i havet med sin vackra sång. Odysseus binder då fast sig i 

masten och säger åt besättningen att sätta vaxproppar i öronen, på så sätt kan de segla 

förbi utan att gå under.  

 

 Och där kan man kanske se en parallell till situationen för oss som jobbar med 

 opinionsjournalistik idag, att det vore väldigt lockande att hoppa i vattnet efter den 

 här sirensången som då representeras av stark trafik på sociala medier, och då bara 

 publicera artiklar som garanterat genererar många klick, men det skulle vara 

 förödande för oss i längden. (Wiman, 2015, 7 april) 

 

Detta visar på att det spänningsfält, som tidigare varit så starkt mellan en mer elitistisk 

kultursyn grundad i den Mellaneuropeiska traditionen kontra en mer egalitär Anglo-

Amerikansk tradition, är mera upplöst nu. Det går inte längre att utgå ifrån att 

kulturella motstrategier bidrar till det nyskapande. Inte finns heller den värderande 

elitistiska kultursynen kvar i så hög utsträckning. En relativistisk syn på konst och 

kultur genomsyrar kulturjournalistiken, därför blir öppenhet, självständighet och 

analyserande viktigt. Det är intressant att fråga sig vad en typ av förhållningssätt ger 

för resultat på längre sikt. 

 

 "Det kanske är fult att säga så, men att vi har en fostrande uppgift, jag tycker faktiskt 

 det. Om vi inte värnar den litteraturen, vem kommer då att göra det? Och gör inte vi 

 det, vad är då Sverige för land? Ett obildat, akulturellt samhälle. ... och det där 

 handlar om att värna kvalitet, att värna ett intellektuellt samtal, sen om det var så att 

 ingen av våra kulturtexter nånsin skulle bli väldigt klickade på nätet, ja det skulle 

 vara ett problem, men vi är inte där nu." (Chukri, 2015, 31 mars)  

 

Alla respondenter uttrycker att de ser det som självklart att de vill att deras texter ska 

bli lästa av många, men att det därmed inte får påverka urvalet. 
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 "Det är jättesvårt att inte värdera materialet utifrån aktivitet, läsaraktivitet. Nånstans 

 tycker jag ändå... men det är ju självklart att man vill att texter ska bli lästa, annars 

 skulle man ju inte skriva. Man vill ju se att det händer saker, och att folk tar till sig 

 materialet. Det vore ju dumt att säga att man struntar i det, då skulle man ju spärra in 

 sig i nåt slags elfenbenstorn och inte bry sig omvärlden. Men sen att det aldrig får 

 vara avgörande när man sitter med värdering och bedömning av materialet. Jag skulle 

 aldrig... ibland har jag bromsat texter... vid många tillfällen som jag vet att hade jag 

 lagt ut den här, det hade blivit sån enorm skjuts, den hade blivit delad tusentals 

 gånger, men jag gör det inte för att det hade blivit spekulativt och grovhugget. Och i 

 andra änden så finns det ju texter som jag, ja den här kanske är 10 personer som 

 verkligen läser och tar till sig den här, men den motiverar ändå sin plats på sidan. 

 (Meidell, 2015, 2 april) 

 

4.4 Kritiken krisar, igen 
Det mest angelägna för redaktörerna på de tidningar jag intervjuat, är att försvara 

kritikmaterialet på kultursidorna då alla tre respondenter ser detta som kärnan i 

kulturjournalistiken. Debatten om kulturkritiken har förts länge, ett exempel är ur 

programmet Kritiken i P1 (2015, 7 april), där de hänvisade till en diskussion kring den 

krisande kritiken som har förts de senaste månaderna. Forskaren Lina Samuelsson, 

doktorand vid Karlstads universitet, pekar där på att krisen inom kritiken har 

återkommit med jämna mellanrum och att kulturkritikens existensberättigande på 

kultursidorna har värnats och försvarats i många olika sammanhang, så länge det har 

funnits kulturkritik. Hon resonerar om detta har att göra med att kritiktexter är 

parasitära och inte står för sig själva utan alltid knyter an till ett tidigare uttryck, 

konst, litteratur, musik exempelvis. Utifrån både tidigare diskussioner i media och 

från respondenternas svar tycks  det i alla fall som att kulturkritik är en genre inom 

kulturjournalistik som har svårare att hävda sig på de digitala kultursidorna än i 

pappersformatet. 

 

 Men, det som bekymrar mig, det är att man märker att bokrecensionerna inte är 

 speciellt lästa på nätet, det är kulturdebatten, opinionstexterna som går väldigt bra. 

 (Chukri, 2015, 31 mars) 

 

 Alltså vi har två teaterrecensioner varje dag, ett helt uppslag med konstrecensioner 

 varje vecka, ett helt uppslag med skivrecensioner och klassisk musik, det är ju 
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 ingenting som väcker några avtryck i debatten, det är aldrig nåt som diskuteras utan 

 det ju bara finns där och det är väldigt viktigt att det finns där. När man talar om 

 kritiken idag så talar man ju oftast bara om litteraturkritiken, vilket är lite orättvist 

 faktiskt för att det är ju, kritikens roll i kulturlivet är ju mycket större än bara 

 litteraturkritiken. Det finns inget fungerande teaterliv utan att det inte heller finns en 

 fungerande kritik som tar emot den nya uppsättningen och i konstens fall så handlar 

 det ju dessutom att vara med och definiera vad som är konst, det är en kritikens 

 uppgifter. (Wiman, 2015, 7 april) 

 

 Vi kan göra både och, vi har texter som är, jag skulle inte säga publikfriande för det 

 tycker jag inte att dom är, vi har längre polemiska texter som ligger rätt i tiden och 

 sen har vi en recensionsverksamhet som aldrig kommer bli lika sexig eller het som 

 det andra, men jag har inget problem med att försvara den, än så länge så finns det en 

 insikt i tidningsledningen om att den typen av texter är viktiga för en kvalitativ 

 morgontidning. (Chukri, 2015, 31 mars)  

 

I inledningen till Kulturjournalistikens grunder tar skribenterna Loman, Sjöberg & 

Volovic (2007) upp den demokratiska roll kulturjournalistiken spelar (Loman, 

Sjöberg & Volovic, 2007, s. 9). En recension grundar sig i ett subjektivt tyckande, 

men för att detta ska bli intressant för mottagaren krävs att det får betydelse även ur 

en objektiv aspekt. Uppgiften för kulturjournalisten är densamma som för alla 

journalister – att göra ämnet åtkomligt, intressant och gripbart för mediekonsumenten. 

Mycket av konsten och kulturen hanterar stora och komplexa ämnen, vilket så också 

blir fallet för kulturjournalisten. Loman, Sjöberg och Vulovic illustrerar hur ”… en 

artikelförfattare hämtar oss i vår egen värld för att sedan ta oss med bortom vår egen 

horisont och in i hans eller hennes expertvärld” (Loman, Sjöberg & Vulovic, 2007, s. 

27-28). Det handlar om att börja i något som känns igen hos den som läser, för att när 

intresset fångats presentera något nytt och bjuda på ny kunskap. Loman, Sjöberg och 

Vulovic gör en liknelse med en magnet, om avståndet blir för stort till magneten 

upphör dragningskraften (Loman, Sjöberg & Vulovic, 2007, s. 21). Alltså att anpassa 

språk och innehåll efter mediekonsumenten, det gäller inte minst om det är 

komplicerade processer som ska förklaras. För att återknyta till teoriavsnittet och 

beskrivningen av Bourdieus begrepp kulturellt kapital, är kulturkritiken något som i 

stor utsträckning bidrar till att läsaren tillåts erövra sig kulturellt kapital, men därmed 

riskeras också vissa grupper i samhället utestängas.  
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4.5 Debatt och polemik 
Kulturjournalistik har de senaste åren beskrivits som en andra ledarsida, där 

kulturchefen har fått en roll som en slags opinionsbildare jämte ledarskribenten 

(Hemer & Forsare, 2010, s. 40). Debatten är en genre som verkar göra sig väl på 

nätet, kanske på grund av att den ger tydliga svar, väcker känslor och är något du som 

läsare själv kan relatera till och skapa sig en egen åsikt - du blir på så sätt mer delaktig 

och engagerad. Debatten passar också väl in på en mer interaktiv journalistik har 

blivit följden av digitaliseringen av medierna (Karlsson, 2007, s. 42). 

 

Hos respondenterna finns en medvetenhet kring att debatt och opinion tar stort 

utrymme på kultursidorna, till viss del på bekostnad av den klassiska kulturkritiken. 

 

 Ja, det är väl en generell utveckling som gäller nog för dom flesta kultursidor, att man 

 går lite mer åt nån slags hybrid mellan ledarsidor och kultur, att de här 

 åsiktstexterna som inte är traditionell kulturkritik, de är ju väldigt attraktiva och 

 delas och läses mycket, och det är ju lite förrädiskt för att det är ju extremt gynnsamt 

 för medieägarna, sånt material eftersom det är ju så lätt och billigt att producera och 

 du behöver inte sätta nån litteraturkritiker och det går snabbt och explosivt och det 

 delas. (Meidell, 2015, 2 april) 

 

 ..."det finns en väldigt stark längtan efter debatter... Och då kan jag känna ibland att 

 det där tar ju utrymme från viktiga texter, en debatt kan ju pågå hur länge som helst. 

 (Chukri, 2015, 31 mars) 

 

Chukri på Sydsvenska dagbladet påpekar även att många debatter på senare tid 

grundar sig på en känsla mer än rationella argument, det personliga märker hon är 

texter som genererar många läsare på nätet.  

 

Wiman på Dagens Nyheter beskriver förhållandet mellan kritik och opinionsbildning, 

där just paradigmen estetik och politik inom kulturjournalistiken blir tydliga.  

 

 Jag är traditionalist i den bemärkelsen att jag tror på att kritiken och 

 opinionsbildningen, det är det absolut grundläggande, det är själva ryggraden, och 
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 man kan heller inte bedriva en trovärdig opinionsbildning om man inte i grunden har 

 en stabil kritik som ryggrad, det måste vara den bas varje dag finns i en 

 kulturjournalistisk verksamhet för att annars blir det bara larm och buller av 

 opinionsbildningen också. Så att den här estetiken och politiken måste hela tiden 

 samverka med varann, det kan inte bara bli politik, för att då blir det ingen kärna 

 bakom det som yttras i debatten. (Wiman, 2015, 7 april) 

 

Chukri säger att "Man kan inte lyfta bort kritiken från konsten, för då är det bara 

estetik kvar..." (Chukri, 2015, 31 mars), något som beskriver hur intimt 

sammanbundna de två fälten konst och journalism är.  

 

Chukri hävdar vidare att det skett en ökad politisering av kultursidorna, men att detta 

också ska ses i ett historiskt perspektiv där trenderna för vad som är utmärkande för 

en kultursida har skiftat. Hon tar även upp politiseringen som något positivt i den 

bemärkelsen att den ger större utrymme för normkritik.  

 

 Så absolut, jag tror att den politiseringen tror jag att vi bara kommer se mer och mer 

 av, men jag tycker inte bara att den är dålig... det har funnits en väldigt stark 

 feministisk våg på kultursidorna där man kritiserat vilka böcker som ingår i kanon, 

 vilka utnämns till genier, ja det är en politisering men det är en väldigt bra sådan.  

 Så att det som länge var normen börjar nu kritiseras, och då helt plötsligt så tycker 

 man att det är politiserat, men det var ju politiserat förut också, bara att man inte såg 

 det. (Chukri, 2015, 31 mars) 

 

Något respondenterna tar upp är också själva skeendet i främst debatterna, hur nätet 

bidrar till ett högre tempo mellan en publicering och reaktionerna, något Wiman 

påpekar stundtals kan leda till torftigare intellektuell och stilistisk halt i texterna. 

Chukri säger att tonläget i debatterna kan ha blivit mer aggressivt. 

 

 ... nu när det här har kommit upp på den mediala dagordningen och blivit en debatt, 

 då gäller det att köra nu för att om en vecka kan det här vara förbi, det är nu vi har vår 

 chans. Och det visar ju på en viss desperation, för det är så många ämnen och det 

 gäller att haka sig fast snabbt innan det bara försvinner ut i mediecirkusen igen, och 

 den hastigheten tror jag kanske påverkar tonen, att det blir lite mer laddat än det var 

 tidigare... eventuellt. (Chukri, 2015, 31 mars) 
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Samtidigt påpekar både Wiman och Chukri att tonläget kunde vara väldigt högt även i 

tidigare debatter också, när det publicerades enbart i pappersformat.  

 

Meidell kan också se en motsatt utveckling till ett snabbare tempo, där digital 

publicering leder till ett mer ojämnt flöde i läs-statistiken, och att texter även får 

möjlighet att ligga kvar på den digitala kultursidan och därför finns lättillgängliga för 

läsning under längre tid.  

 

 Men sen kan det ibland vara intressant att se att de texterna som man kan uppleva 

 som ganska döda, de texterna delas ingenting, det verkar inte vara nån aktivitet alls, 

 de texterna kan ofta leva kvar och göra en comeback efter ett tag, och det tycker jag 

 är lite häftigt att se att de används och att de läses men det märks inte så mycket,  och 

 så plötsligt kan de få liv igen. Och det tror jag ju är en enorm fördel och man 

 jämför med en tid då man bara hade papperstidningar, då la man de på hög och 

 sorterade bort de och det fanns inte samma arkivfunktion. Och där tycker ju jag att 

 kulturmaterialet är ganska speciellt på det sättet att det har ett högre värde på längre 

 sikt, att det ligger kvar digitalt och att man kan gå tillbaka och se, att det är en ganska 

 fin demokratifunktion att människor kan ha tillgång till det under en längre tid som 

 ett referensmaterial. (Meidell, 2015, 2 april) 

 

Ett mer binärt tankesätt kring och på kultursidor är andra viktiga förändringar till följd 

av webbjournalistiken som respondenterna ser.  

 

 Jo, och jag tror att generellt sätt, om man ser till vilka texter som går bra på nätet, så 

 är det texter som är väldigt polemiska, väldigt ensidiga som inte är å ena sidan å 

 andra sidan. (Chukri, 2015, 31 mars) 

 

 Om man ska se det mest djupgående perspektivet tror jag, så är det att de sociala 

 medierna och digitaliseringen är på väg att driva fram nåt slags binärt tankeklimat i 

 hela samhället. Alltså man förleds idag som skribent, eller intellektuell, att göra 

 entydiga ställningstaganden, därför att det är det som premieras. Och det premieras 

 med delningar... med genomslag i den offentliga debatten."Många skribenter som 

 hållit på länge och som framförallt ser som sin uppgift att skriva eftertänksamma och 

 reflekterande recensioner, upplever att de har väldigt svårt att göra sig gällande i  det 
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 här klimatet och upplever att de inte väcker samma engagemang helt enkelt. Så det 

 finns en risk med det här som tyvärr är ofrånkomlig, och det är en det här, en 

 slags binärisering, på eller av, rätt eller fel, bra eller dåligt. (Wiman, 2015, 7 april) 

 

Att det är mer debatt sedan dagstidningarna började publiceras på webben verkar 

respondenterna vara överens om, däremot tycks det finnas en större tvekan inför att 

fastställa en ökad polemik i debatterna jämfört med tidigare i papperstidningarna.  

 

4.6 Agendasättande 
En viktig uppgift för kulturredaktionerna på de tre dagstidningarna är enligt 

respondenterna att vara agendasättande. Och på samma sätt som att debatten och det 

politiska samtalet verkar vara det som många väljer att läsa, framför kulturkritiken, 

blir agendasättande kultursidor ett sätt att framstå som, och vara angelägen för 

läsaren. Detta gäller både för Dagens nyheter på ett nationellt plan, och för den 

regionala och lokala dagstidningen. Innehållet i de ämnen som det skrivs om skiljer 

sig däremot en del, lokaltidningen väljer ofta att ta upp diskussioner som just är 

relevanta för lokalsamhället. 

 

 Men det är ju alltid en ambition att vara det, (agendasättande, författarens anteckn.) 

 att försöka ta ut egna linjer i frågor, att följa olika områden under kanske under tid, 

 det tror jag är viktigt. Precis att... att ha nån slags legitimitet över huvud taget som 

 kultursida, speciellt lokalt, där måste man välja sina områden som man driver. 

 (Meidell, 2015, 2 april)  

 

Ett exempel Meidell ger är bevakningen och diskussionerna som skedde i samband 

med att Umeå var kulturhuvudstad under 2014. 

 

Chukri på Sydsvenska Dagbladet pekar på ett exempel som samtidigt visar på 

kulturjournalistikens roll som en kommenterande och fördjupande funktion, i 

förhållande till nyhetsbevakningen.  

 

 Ett exempel är ju Peter Mangs skjutningar i Malmö, och när det helt plötsligt pratades 

 väldigt mycket om gangsterstaden Malmö, där skrev vi jätte jätte jätte mycket på ett 

 sätt som man inte gjorde alls på nyhetssidorna, på ett sätt där vi försökte 
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 kontextualisera och vi tog fram exempel på hur Malmö redan på 40-talet beskrevs 

 som Sveriges Chicago och skrev väldigt mycket för att kritisera den här oerhört 

 förenklade och i grunden rasistiska bilden av Malmö som nåt slags... mångkulturellt 

 helvete, ett slags Babylon, den mest osvenska staden... det här skulle jag nog säga är 

 det tydligaste exemplet på där vi har varit agendasättande, för jag tror faktiskt att vi 

 påverkade debatten i viss mån. (Chukri, 2015, 31 mars)  

 

Men Chukri resonerar vidare kring att det även ligger i kulturjournalistikens uppgift 

att också stå självständig i förhållande till nyhetsjournalistiken vad gäller innehåll, att 

ta upp saker som nyheterna missar, en slags mediekritik. Ur detta perspektiv blir det 

viktigt att skilja på att kultursidan har en tydlig agenda, ämnen som är återkommande 

och artiklar som löper över tid – och att vara agendasättande i den bemärkelsen att 

skapa debatt med mål att genera många klick på nätet (Sveriges Radio, Obs! 2013, 23 

april).  

!

4.7 Resultat 
Genom att intervjua tre kulturredaktörer på tre svenska dagstidningar ville jag försöka 

ta reda på om det har skett någon förändring av kulturjournalistiken vad gäller 

kultursidorna på dagstidningarnas webbsidor jämfört med tidigare när den enda 

publiceringskanalen var papperstidningen, och också se på vad som i så fall har 

förändrats. Jag ville undersöka om det gick att utläsa några specifika röda trådar 

angående förändringar för kulturjournalistiken i intervjusvaren vad gäller innehåll, 

språk, typ av textgenres som publiceras, sätt att skriva, förhållningssätt hos 

kulturredaktören eller sätt att arbeta journalistiskt och om det var något av detta som 

framstår som en extra tydlig utveckling. För att studera dessa eventuella förändringar 

behövde jag sätta in frågan i en större kontext som handlar om dagstidningarnas 

ekonomiska situation som har inneburit en effektivisering på redaktionerna, och 

därmed även en annan arbetssituation för journalister. Det är svårt att dra generella 

slutsatser utifrån mitt material men några mönster tycker jag mig kunna se.  

 

Alla tre redaktörerna jag intervjuat ser att webbversionen kommer att vara den 

ledande publicistiska kanalen inom en snar framtid, den lokala och regionala 

dagstidningen såg att papperstidningen håller på att fasas ut helt och endast den 

nationella dagstidningen kommer fortsätta att ges ut som papperstidning. De såg 
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positiva spridningseffekter på grund av nätet, där tidningen nu kan läsas av många fler 

än när den gavs ut endast som papperstidning.  

 

För kulturredaktören har arbetssituationen förändrats i den mån att de nu har tillgång 

till statisk över hur trafikflödet har sett ut på tidningssiten, och därmed uppstår nya 

krav på att förhålla sig till detta. Att publicera texter som redaktörerna med största 

sannolikhet tror att många kommer att läsa eller texter de tror väldigt få kommer att 

läsa, har alltid varit deras huvudbry. Nytt är att ständigt få faktiska siffror på hur 

läsare tagit till sig det publicerade materialet. Samtidigt framstår det som att den 

debatt som tidigare varit aktuell om vad som genererar många klick, så kallande 

klickmonster, har ebbat ut och att dagstidningarna har hittat en större trygghet i det 

digitala formatet nu. Redaktörerna jag intervjuat är numera oftast väl medvetna om 

vad som kommer att bli klickat och läst på tidningssiten, därför är det viktigt för 

kulturredaktörerna att ha en konkret grund att stå på vad gäller frågan om vad som är 

kvalitativ kulturjournalistik. Det som fungerar kortsiktigt, kan vara samma sak som 

det som undergräver kulturjournalistikens existensberättigande långsiktigt. Därför 

uttrycker redaktörerna även betydelsen av att som kultursida stå självständig gentemot 

medieägaren, för att inte låta sig påverkas av ekonomiska intressen.  

 

Vad gäller textmaterialet så är det några mönster som går igen hos respondenterna. 

Texterna har blivit dels kortare, dels längre, däribland fördjupande texter verkar läsas 

av många på de digitala kultursidorna, kanske som en motvikt till en förytning som 

skett i medierna i stort.  

 

Kritikmaterialet är å ena sidan det som beskrivs i intervjuerna som det bärande och 

mest essentiella på kultursidan, å andra sidan det som verkar klara sig sämst i 

konkurrensen bland det digitala kulturutbudet i dessa tre dagstidningar. När det 

kommer till forskning om kulturjournalistik är kulturkritik det ämne som är mest 

belyst, kritiken diskuteras flitigt i olika kulturmedier och den tycks vara det 

textmaterial som kulturredaktörerna varmast tar i försvar. Recensionsmaterialets roll 

ses som mottagare i kulturlivet och är på så vis medskapare och förnyare av konst -

och kulturbegreppet. Jag kan se att finns en demokratisk aspekt av att recensera den 

offentliga kultur som samhället är med och betalar; film, teaterinstitutioner, 

konstutställningar. Men också en problematik att kunna stå autonom när det kommer 
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till relationen mellan recensent och kulturliv, speciellt eftersom kulturjournalisten i 

sin profession ser sig själv som del av och medskapare till kultur, framför att 

betraktande stå utanför.  

 

Om kulturkritiken har svårt att hävda sig digitalt, så har debatt och opinionsbildning 

desto lättare – kulturdebatt både läses och sprids mycket på nätet. Kultursidan har 

beskrivits som en andra ledarsida, och ur ett mediekritiskt perspektiv är det som 

Chrukri påpekar, kulturjournalistiken som har möjlighet att ta upp det nyheterna inte 

skriver om. Att vara agendasättande är viktigt för de tre kulturredaktörerna jag 

intervjuat, och speciellt för de lokala och regionala dagstidningarna finns utrymme att 

vara det just genom att hitta och fördjupa lokalt brännande ämnen som nyheterna 

kanske missat eller schablonmässigt beskrivet.  

 

Om debatterna har blivit mer polemiska är svårt att säga, däremot anser 

respondenterna att tempot har blivit högre mellan artikel och artikelsvar. Nätet 

uppmuntrar till ett högt tempo, det går att publicera artiklar dygnets alla timmar, 

jämfört med att behöva vänta på den tryckta versionen en gång per dygn för att kunna 

besvara en debattartikel. Möjligtvis är ett förändrat skeende hos både skribenten och 

läsaren en bidragande orsak till ett mer binärt tankesätt, som är ytterligare en 

förändring kulturredaktörerna ser till följd av digitaliseringen. Respondenterna 

återkommer till vid flera tillfällen att texter med tydliga åsikter och raka påståenden 

fungerar bättre på webben än reflekterande och eftertänksamma texter.  
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5. SLUTDISSKUSION 
 

5.1 Det binära premieras 
Jag ska börja med att koppla diskussionen till min frågeställning och kommentera 

några av de förändringar som de intervjuade redaktörerna pekar på. En tydlig 

förändring är att utvecklingen går mot en mer binär och debatterande 

kulturjournalistik som både Björn Wiman och Rakel Chukri tar upp, och det är en typ 

av kulturjournalistik som verkar trivas och frodas väldigt bra i de digitala 

publiceringskanalerna. Kanske kommer vi läsare, på samma sätt som vi tröttnat på det 

ytliga, också tröttna på tvärsäkra åsikter, rätt eller fel, ensidiga resonemang och längta 

efter mer komplexa ifrågasättande texter. Och med kulturredaktörer som ser 

kulturkritiken som en stomme, som fortfarande premierar genomtänkta, resonerande 

kulturtexter, finns det ju inget i teorin som hindrar en komplementär utveckling även 

åt motsatt håll där även dessa kulturtexter får stor plats. Utrymme på webben finns det 

i alla fall så det räcker. Men i praktiken ska skribenter ha betalt, annonsörer ska hållas 

belåtna och inte minst läsare ska klicka - och läsa. Så frågan är om inte den binära 

journalistiken ändå kommer att fortsätta premieras ett tag till. 

 

5.2 Smala korridorer 
Utvecklingen för nätet går mot att mer och mer individanpassas och skräddarsys, 

beroende på vad du anser är intressant så kommer jag eventuellt ha en kultursida 

framför mig om några år där innehållet endast bygger på det jag läst och intresserat 

mig för tidigare. Chansen att snubbla över något oväntat minskar således, och kanske 

med det även chansen till lite överraskande intellektuell utveckling, nya upptäckter 

eller ny bildning i största allmänhet. Detta skulle kunna ses som ganska motsägande 

till hur kulturjournalistik har beskrivits i de tre kvalitativa intervjuerna. I den mån 

journalistik i allmänhet, och kulturjournalistik i synnerhet ska fylla ett samhälleligt 

demokratiskt syfte, kan följden av det som Sara Meidell uttrycker som "alltför smala 

korridorer" (Meidell, 2015, 2 april) leda till en begränsad tillgång till kulturlivet, här 

benämnt och kommenterat genom kulturjournalistiken.  
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5.3 Nya former 
Lena From skriver redan 1999 i artikeln Publikens rum – en expansiv arena i 

Demokratiutredningens forskarvolym IV: 

 

 Med avseende på den vikt som i kulturpolitiska och pressetiska diskussioner läggs vid 

 yttrandefriheten som förutsättning för ett fritt och levande kulturliv, är det 

 förvånansvärt tyst i debatten om vad kulturjournalistik är och kan vara. (SOU 

 1999, s. 129)  
 

Detta kan nu ses i ett vidare perspektiv och innefatta de möjligheter som nätet ger, 

både avseendet vad gäller innehåll men även form. Att inte svenska dagstidningar 

utnyttjar de fördelar som digital publicering skulle kunna ge, är något som även Rakel 

Chukri uttrycker förvåning över både under intervjun och även tidigare skrivit om i 

Kulturjournalistikens gränser (Hemer & Forsare, 2010, s. 98-105). Men för att 

optimera en digital version av en dagstidning krävs återigen ekonomiska resurser, jag 

tror däremot att det inte saknas idéer på kulturredaktionerna för hur kultursidorna 

skulle kunna bli mer innovativa.   

 

5.4 Uppdelade paradigm  
För att återknyta till teoriavsnittet och paradigmen estetik och journalistik, säger 

forskningen att utvecklingen de senaste åren gått mot en mer politiskt, nyhetsbetonad 

kulturjournalistik med större utrymme för fler och snabbare debatter. Att kulturchefer 

har fått en uppgift som opinionsbildare kan ses som ett tydligt tecken på att 

kulturjournalistiken går mot att bli mer journalistisk och mindre estetisk. Å andra 

sidan beskriver redaktörerna hur varmt de vurmar för kritikmaterialet och att det är 

det som är kännetecknande för just en kultursida. Kanske ser vi en förskjutning åt 

båda hållen, gränsen mellan paradigmen blir tydligare. Vi som läsare kan då fortare 

uppfatta vilken typ av text vi läser och placera den i "rätt" fack, något som kanske blir 

än viktigare när det kommer till webbjournalistik. Kulturjournalistiken tröttnade på att 

befinna sig mitt emellan, och söker legitimitet i en tydligare uppdelning. Om denna 

hypotes är positiv eller negativ är en komplex fråga att svara på, viktigt kan i alla fall 

vara att fråga sig vad som går förlorat i en sådan uppdelning. Kanske har 

kulturjournalistiken mycket att vinna på att stå just mitt emellan journalistik och 
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estetik, politik och konst, det objektiva och subjektiva – att vara den svårdefinierade 

mellanhanden. 

 

Men visst kan jag också tydligt se en utveckling inom kulturjournalistiken som har 

pågått länge mot det journalistiska, nyhetsfokuserade. Jag tror kanske inte att detta 

enbart skall ses som ett nederlag för diskussionen om kultur, utan som en del i den 

demokratiseringsprocess Norgaard Kristensen och From tar upp i Kulturjournalistik - 

Journalistik om kultur, där fokus hos mottagaren är att få underlag för sina egna 

reflektioner framför att läsa långa utläggningar av någon annans tankar. Det finns 

givetvis ingen motsättning i detta, fördjupande texter ger ju förhoppningsvis bredare 

perspektiv. Hinder är då möjligtvis ett sämre tålamod och en större egofixering hos 

läsaren. Men också en vilja att själv delta i samtalet.  

 

5.5 Läsarens val 
Det tycks som att det på många sätt är samma frågor inom kulturjournalistiken som 

diskuteras nu som tidigare, men att de möjligen ställs ännu mer på sin spets nu i det 

digitala medielandskapet. På många sätt ställs det höga krav på kulturredaktörerna att 

inte ge efter för klickstatisk och lättvinnliga texter, utan precis som Odysseus binda 

fast sig vid masten för att låta de djuplodande kulturtexterna få fortsatt utrymme i 

offentligheten. Där kan jag känna som läsare att jag också behöver binda fast mig en 

smula, för att hitta lugnet och koncentrationen och låta det få ta tid – tid att förstå det 

större sammanhanget i en komplex diskussion och inte bara klicka in på filmen 

bredvid med de jonglerande katterna.  

 

5.6 Förslag till vidare forskning 
Eftersom att kulturjournalistik, som jag tog upp i början av denna uppsats, är ett 

relativt outforskat område inom forskarvärlden, finns det många ämnen som vore 

intressanta att ta upp i vidare forskning speciellt med fokus på digitaliseringen. En av 

de mest intressanta frågorna för mig personligen kretsar kring om kulturjournalistik, 

och i så fall hur denna journalistik påverkar samhället och dess utveckling av rådande 

normer och människors kulturella preferenser och mottagarens världsbild. Norgaard 

Kristensen och From påpekar i Kulturjournalistik - Journalistik om kultur att det 

behövs mer empirisk forskning som behandlar läsarens perspektiv. Genom statistik 
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kan vi få reda på mycket information om hur, när, var mottagaren läser dagstidningars 

digitala kultursidor och dessutom vad läsaren anser väsentligt att sprida vidare/vad 

som blir viralt på webben. Men här finns mycket empiri ur mottagarens perspektiv 

som skulle vara intressant att undersöka, kanske utifrån en sociologisk/medial 

utgångspunkt som grund. 

 

Ytterligare ett uppslag till vidare forskning utifrån denna uppsats är att göra 

textanalyser av kulturjournalistiska artiklar utifrån en liknande modell som den 

Berger och Milkman genomförde, med fokus på att undersöka tesen kring att den 

affektdrivna kulturjournalistiken får större genomslagskraft på webben och i så fall 

hur, till exempel genom att undersöka de 10 mest klickade artiklarna under ett år hos 

ett antal dagstidningar.  
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