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Abstract 

Med internets uppkomst och den idag stora spridning av internetbaserade platser för 

filmdiskussion och filmkritik, hur ser publiken idag på kritikerns roll och hur ställer sig denne 

mot de traditionella värderingarna kontra dagens utbredning av ”amatörkritiker”? Denna 

studie fokuserar på att undersöka hur relationen mellan kritiker och publiken ser ut, och hur 

det sedermera påverkar publikens filmkonsumtion. Utöver det ämnar studien att identifiera 

olika typer av filmkonsumenter baserat på deras relation till filmkritiker. Går det att se ett 

mönster? 

Genom en fältstudie där olika individer intervjuades under en veckas tid på biograf Sergel och 

biograf Söder i Stockholm undersöks hur relationen kan se ut från person till person samt till 

vilken grad den påverkar individen. Studien ställer även frågan var biobesökare vänder sig till 

för recensioner. 

Studiens resultat pekar på tydliga mönster och lyckas identifiera dessa typer av konsumenter. 

Utifrån de deltagare som ställt upp i studien kan man återfinna tre distinkta relationer; De 

ointresserade, De intressebaserade samt De åsiktsbaserade. Tre olika relationer där kritikerns 

påverkan går från helt frånvarande till närvarande och är viktig för individens värdering och 

val av film. Inom dessa tre typer differentieras definitionen av kritiker från den traditionella 

kritiken till den idag vanliga ”amatörkritikerna” som vanligtvis skriver på internetbaserade 

plattformar så som Internet Movie Database (IMDB).  
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1. Inledning och bakgrund 
Medial underhållning så som film är något vi konstant blir exponerade till och varje dag 

kommer det fler filmer som vi kan ta del av. Vad får oss att se på det vi gör och varför väljer 

vi bort vissa av dem? Recensenten har funnits till för att belysa och diskutera dessa medier, 

försöka belysa det bra och det dåliga genom diskussion och analys. Hur påverkar det vår, 

publikens, syn på olika filmer?  

Jag har av egen erfarenhet diskuterat film med vänner och bekanta och har blivit mött i vårt 

samtal av uppfattningen om att filmrecensenters åsikt är den bidragande faktorn i deras 

uppfattning och sedermera val av vilka filmer hen vill se på. Påverkas vi så mycket av vad en 

filmrecensent anser om en film att vi inte ens vill ta oss tiden att skapa en egen åsikt? Kan det 

vara så att vi överlåter tyckandet till dem som vi anser har ett större kulturellt kapital än oss 

själva?  

Detta har väckt frågan om hur och till vilken grad vi påverkas av recensioner i vår konsumtion 

av film. Den är uppsatsen kommer genom en fältstudie undersöka om och i så fall hur 

publiken tar del av filmrecensenters åsikter och hur de låter det styra deras filmkonsumtion. 

Undersökningen ämnar identifiera relationen mellan recensenter och sin publik och se i vilken 

utsträckning människor faktiskt överlåter sitt val till en eller flera personer de anser ha en mer 

betydande åsikt i frågan än sin egen.  

2. Syfte  
Syftet med den här undersökningen är identifiera publikens attityd mot filmrecensenter med 

hänsyn till deras konsumtion av film.  

Undersökningen ämnar inte kartlägga samhället i stort (och kommer dra slutsatser efter en 

upplevd sanning), utan syftet är att göra ett stickprov bland svenska biobesökare med 

intentionen att se hur relationen mellan filmrecensenter och publikens konsumtion av film 

kan se ut.  
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Jag vill ta reda på huruvida personerna tar till sig filmrecensenters åsikter och hur de förhåller 

sig till det i sina val av film, för att se hur pass stor del det spelar i deras slutgiltiga 

konsumtion av film. 

2.1 Frågeställningar 

För att kunna besvara detta syfte har frågeställningar formulerats med intentionen att försöka 

uppfylla undersökningens syfte: 

- Hur ser sambandet ut mellan publikens intag av andras åsikter och deras 

konsumtion av film?  

- Vilka attityder mot kritiker går att se? 

- Vilka medier för recensioner och kritik uppkommer vanligast bland deltagarna? 

- Vilka typer av film-konsumenter går att identifiera utifrån deras förhållande till 

konsumtion av åsikter och deras egen konsumtion av film? 

3. Tidigare forskning  
Tidigare forskning gjord inom publikundersökningar och forskning kopplat till mediavanor 

relaterade till film, går det att se från några år tillbaka fram tills nu att ett växande intresse i 

undersökningar rörande hur publik tar till sig kritik. Främst i relation till framväxten av 

amatörrecensioner och hur de påverkar vår uppfattning av kritik. Mycket av forskningen som 

gjorts är mestadels fokuserad i Europa och utifrån den forskning jag hittat är det här intresset 

framträder som starkast.  

Ett mönster som kommer upp är viljan att försöka förstå internetbaserad kritik utifrån ett 

traditionellt kulturperspektiv, den här företeelsen är relativt ung och fältet är fortfarande ännu 

färskt. Dock går detta att relatera till äldre publikstudier och forskning gällande 

åsiktsskapande och publikens perspektiv. Vissa delar inom det här ämnet ter sig nytt och 

bundet till det moderna internetsamhället medan andra företeelser visar sig upprepas i 

historien fast på nya grunder. Majoriteten av de tidigare studier som valts ut har liknande 

slutsatser när det kommer till kritikers påverkan, den är aldrig total. 
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3.1 Amatörkritikerns legitimitet 

I sin avhandling Post-industrial Cultural Criticism: The everyday amateur expert and the 

online cultural public sphere. (2015) diskuterar och redogör Aske Kammer för den växande 

amatörrecensentens plats inom den kulturella sfären genom ett post-industriellt perspektiv. 

Undersökningen gick ut på att kartlägga danska hemsidor som ägnade sig åt konst- och 

kulturrecensioner. Upphovsmakarna till hemsidorna blev tillfrågade på vilket sätt de 

möjliggjorde en publik diskurs gällande konst och kultur, studien gick även ut på att mäta 

omfattningen av publik diskussion på hemsidorna. Kammer är kritisk till hur man tidigare på 

ett akademiskt plan försökt redogöra för den publika sfären på nätet och kritiserar den 

politiska infallsvinkel som använts. Kammer trycker på vikten av att se den med ett kulturellt 

perspektiv, för att kunna se hur pass omfattande den internetbaserade kulturella sfären faktiskt 

är, så även dess funktion som plats för kulturell diskussion och dess legitimitet.  

Kammer menar att denna framväxt av en amatörbaserad kulturell sfär som enligt honom 

besitter en stor kulturell kunskap inte ska bortvisas. Utan ses som en positiv utveckling och 

kan dessutom ses som en viss typ av demokratisering och en kvalitativ utveckling inom 

kulturell kritik. Det Kammer visar på är de olika kulturella fält där just den ”amatörmässiga” 

kritikern får ta plats och att det även kan finnas en förståelse och överenskommelse mellan 

den professionella kritiska sfären och den publika amatörkritikern. Vilket Kammer menar 

skapar legitimitet för amatörkritikern, i alla fall i relation till vissa typer av kulturella ämnen 

såsom film. 

[…] While it obviously reflects patterns in audiences consumption of culture (cf., Kristensen, in 

press), this recurrence in priority given to different cultural fields also indicates that an unspoken 

agreement exists between professional critics within news organizations and everyday amateur 

experts regarding which types of culture they consider legitimate and relevant objects of criticism. 

That agreement suggests that everyday amateur experts as a group have appropriated parts of the 

professional value system of cultural journalism grounded in media organizations, and that the 

practices of professional and amateur cultural critics are somewhat overlapping. (Kammer 2015, 

10–11) 

3.2 Publikens värderingar 

I Do you want to watch a movie? A qualitative study of how two audiences in Sweden value 

external and internal factors concerning their movie consumption (2014) undersöker Alice 

Paues och Hampus Mörner vilka externa och interna faktorer som styr publikens 
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filmkonsumtion. Syftet var att försöka ta reda vilka faktorer som styr en äldre tittargrupp 

respektive en yngre tittargrupp till att konsumera de filmer de gör. Undersökningens metod 

gick ut på att dela upp två grupper efter ålder och därefter ställa tre frågor där deltagarna fick 

värdera sin filmkonsumtion och deras influenser.  

Studien visade på att den äldre gruppen tog mer intryck från filmrecensenter och åsikter 

medan den yngre gruppen influerades av filmtrailers och liknande material. Samtidigt hade 

respektive grupper enligt undersökningen hade liknande interna behov för sina val.  

Younger participants valued cognitive needs more [than] the older, and older participants valued 

affective needs more than younger. We also found differences in distribution platforms, where 

four main motivations were valued differently between platforms. These were: social integrative 

needs, tension release needs, the need to select your own content and relaxation. (Mörner, Paues 

2014, 2) 

Deras utgångspunkt liknar denna undersökning, dock ligger deras fokus på olika 

åldersgrupper och en mer generell infallsvinkel på influensrika faktorer, till skillnad från den 

här undersökningen som bland annat fokuserar på att kartlägga relationer mellan 

filmrecensenter åsikter och publiken. Dock kan deras studie ge en bra utgångspunkt för denna 

studie då en av frågeställningarna fokuserar på att försöka kartlägga olika typer av 

filmkonsumenter. 

Den teoretiska grunden deras studie utgår ifrån är väldigt liknande dennas, teoretiskt fokus 

ligger på Elihu Katz och Paul F. Lazarsfelds studie Personal Influence samt Pierre Bourdieus 

fältteori. Dock har denna undersökning en bredare teoretisk grund och korrelerande teorier 

har inte bearbetats på ett exakt likadant sätt.   

3.3 Hur skiljer sig amatörkritiker från professionella kritiker? 

I sin undersökning Do consumer critics write differently from professional critics? A genre 

analysis of online film reviews (2013) försöker Christian Burger, professor i 

kommunikationsvetenskap vid universitet i Amsterdam, jämföra hur amatörkritikers stil och 

metodologi skiljer sig från den hos professionella kritiker. Undersökningen gick ut på att 

jämföra texter och recensioner genom kvalitativ innehållsanalys och kvantitativa metoder, 

studien visade på en, enligt skribenten, oväntad kontrast mellan hur de respektive fälten 

konstruerar recensioner och värderar filmer.  
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Det visade att majoriteten av amatörkritikerna baserade recensionerna på den personliga 

upplevelsen och gick mer in på analys och dekonstruktion av filmerna, de var överlag mer 

kritiska. I kontrast till de professionella recensenterna som enligt den kvalitativa analysen 

visade på en mer informativ och återberättande stil, där värderingen av filmens utformning 

och innehåll kom i andra hand. Amatörkritikern var enligt studien mer fokuserad på att 

uttrycka sin egna åsikt medan den professionella kritikern ter sig försöka hålla en objektiv och 

informativ ton. Enligt Burger kan detta visa på en förändrande diskurs gällande kultur på och 

kritik på nätet. 

Our qualitative analysis also showed differences in the use of moves between the two 

groups of critics. One of these was the use o f  t h e  first-person perspective. The first-person 

perspective was used by consumer critics to directly give their own view on the movie, 

while professional critics always try to give their opinion in a more objective way by using the 

third-person perspective. While consumer critics address their readers directly, professional critics 

more often describe the group of viewers who would go see the movie. (Burger 2013, 

80) 

Det är en intressant aspekt av resultatet, att den professionella kritikern aldrig direkt vänder 

sig mot sin publik för att tala till den. Burger (2013, 79) lyfter fram detta till följd av den 

kvalitativa analysen; amatörkritikern ställer sig ansikte mot ansikte och säger till just du som 

läser vad hen tycker och om du som läsare bör gå och se filmen eller inte, vilket Burger menar 

är motsatsen till vad den professionella kritikern gör. 

3.4 Massproducerad kritik  

I the Impact of Peer-produced Criticism on Cultural Evaluation: A multilevel analysis of 

discourse employment in online and offline film reviews (2013) analyserar Mark Verboord, 

professor i media och kommunikation vid universitet i Rotterdam, framväxten av kritik på 

nätet och hur detta skapar konflikt i hur kulturellt värde tillges kritikerns traditionella roll som 

värdesättare av kulturella produkter, mer specifikt kulturell kritik. Undersökningen sätter den 

traditionella kritiken mot den massproducerade, i.e. online-recensioner på medieplattformar så 

som IMDB. 

Genom att titta på det kulturella fältets konstruktion och värdeskapande ser Verboord 

problematik med uppkomsten av amatörskapad kritik i kontrast med hur de traditionella 

mekanismerna opererar inom fältet. Hur legitimitet skapas och hur denna legitimitet bibehålls 

genom användningen av specifik terminologi och förhållningssätt.  
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[…] Media critics leave their mark by developing – partly under the influence of academic 

criticism – a discourse that resonates in the wider cultural field. Baumann (2001) demonstrated 

how film critics elevated the genre by increasing the use of words that signal the distinction 

between common and exceptional creative products (e.g. “art,” “genius,” “brilliant,” 

“innovative”), as well as those that imply the intellectual analysis of culture (e.g. “metaphor,” 

“composition,” “genre”). Employing such criteria or techniques not only provides a legitimizing 

ideology, but also appeals to the cultural capital of audiences, peer critics and other members of 

the field. (Verboord 2013, 4) 

Undersökningen visar på att den traditionella, institutionaliserade kritiken, i form av 

professionella kritiker, inte har förlorat sin legitimitet inom fältet utan lever kvar i den roll 

som traditionellt präglat dess plats inom den kulturella hierarkin. Det Verboord pekar på är att 

den kulturella diskursen har utvecklats och att kritikerns roll och legitimitet har varit hotad 

men att det kulturella fältet vunnit ytterligare en dimension.  

3.5 Kritikerns påverkan 

I View and Review in the Netherlands: the role of Theatre Critics in the Construction of  

Audience Experience (2010), en undersökning utförd av Miranda Boorsma och Hans van 

Mannen såg man på hur teaterkritiker påverkade publikens besökande av en teateruppsättning 

i Nederländerna. Man undersökte publikens förväntningar och upplevelser av föreställningen 

och jämförde det med kritikers recensioner. I Nederländerna fanns det då en uppfattning från 

kulturella kritiker att de inte visste hur pass stor spridning deras recensioner hade eller vad det 

egentligen gav publiken. De visste inte heller till vilken grad det faktiskt påverkade antalet 

besökare som gick på respektive föreställningar, deras antagande var att det inte var så många 

som man ville.  

Undersökningen visade genom intervjuer att antalet teaterbesökare som använde sig av 

recensioner för att göra sina val var mycket låga, och att av de som enligt studien var 

frekventa teaterbesökare läste endast 18 procent recensioner över huvud taget.  

Av de som gick på den specifika uppsättningen vilken Boorsma och Van Mannen (2010) valt 

att undersöka, läste i snitt 28 procent recensioner, varav 19 procent såg recensioner som en 

bidragande faktor i sitt beslutsfattande.  
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Ett intressant resultat från studien visade på att de som läst recensioner innan de sett 

föreställningen ofta drog sig till negativa och kritiska recensioner. Dessa visade också på en 

mer negativ upplevelse och såg på uppträdandet med mer kritiska ögon efter att ha läst 

recensionen. En annan del av resultatet visade på att de teaterbesökare som läste recensioner 

var med benägna att hålla med den regionala tidningens recension, vilket studien fick fram 

genom intervjuer med publiken.  

Majoriteten fokuserade på att uppleva föreställningen och skapa sin egna åsikt, tillsammans 

med synen på teater som renodlad underhållning där historien och skådespelarnas prestation 

var i fokus och inte behöver vara någonting intellektuellt krävande. 

3.6 Kritikerns påverkan II 

Kan kritikers åsikter påverka publikens val? Likt den föregående undersökningen ställer sig 

Wesley Shrum, professor i sociologi vid Louisiana State University, den frågan i sin studie 

Critics and Publics: Cultural Mediation in Highbrow and Popular Performing Arts (1991). 

När denna undersökningen utfördes hade inte det området studerats till lika stor grad som det 

har idag. Genom att samla in data från sammanlagt 624 föreställningar, tillsammans med 

1204 recensioner tillhörande respektive föreställningar kunde Shrum dra slutsatsen att 

kritikers åsikter inte till fullo kan påverka publikens val av föreställningar.  

Studien fokuserade på med ”high brow arts”, det vill säga teater. Det Shrum poängterar är att 

denna effekt inte kan tillgodoräknas inom andra intresseområden än ”högre stående” 

konstformer, till exempel teater. Något Boorsma och Van Mannen (2010) konfirmerar i sin 

studie. Shrum visar däremot att exponeringen av recensioner i sin tur istället spred vetskapen 

om var och när föreställningar skulle hållas, vilket i sin tur ökade antalet besökare. Istället för 

att publiken tog till sig recensionernas budskap, främst de negativa, gav exponeringen motsatt 

effekt än vad skribenten tänkt sig. 

3.7 Kritik eller favoritskådis?  

Går det som biobesökare att värdera en film och sitt filmval baserat på kritik eller på rollistan? 

I sin studie Critic Power or Star Power? The Influence of Hallmarks of Quality of Motion 

Pictures: an Experimental Approach (2010) försöker Ana Suárez-Vázquez, professor i 

marknadsföring vid Universidad de Oviedo, ta sig an värdering av film från publikens sida 
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och förstå hur kritik och rollistor påverkar den slutgiltiga konsumtionen av film inom 

Hollywood.  

Suárez-Vázquez benämner studien som ”experimentell” då man medvetet utsatt deltagarna för 

dessa två faktorer. Syftet var att se vilka av dessa påverkar publikens val i störst grad. 

Resultatet pekade på att kritik, främst negativa recensioner, hade en större effekt än väntat. 

Enligt studiens deltagare var negativa recensioner en viktig del i beslutsfattandet och 

dessutom var en rollista med välkända skådespelare inte nog för att kunna förbise kritiken. 

Dock visade det inte på någon avsevärd effekt på den slutgiltiga konsumtionen.  

4. Teori  

4.1 Bourdieus fältteori 

Bourdieus fältteori förklarar distinktionerna av vad ett fält innebär; de olika institutioner, 

organisationer och roller i sociala sammanhang där grupper och individer agerar sinsemellan. 

Det är ett av ämnena som Pierre Bourdieu diskuterar i sin bok The Field of Cultural 

Production (1993). Genom att analysera de ovan nämnda faktorerna och förstå de 

mekanismer som styr deras uppkomst, cirkulering och konsumtion. Genom att analysera 

kulturella men även ekonomiska och politiska fält redogör Bourdieu för de relationer som 

präglar dem. Bourdieus fältteori har valts ut som utgångspunkt för dess redogörande för 

kritikerns roll och definitionen av vad en kritiker innebär. Bourdieu för ett grundligt 

resonemang för hur man ska tolka och värdera kritikerns roll inom det kulturella fältet. 

Bourdieu för fram en teoretisk grund för att analysera kulturella produkters uppkomst genom 

att se på de individer och institutioner som varit med att forma dem. Han tittar även på 

aspekter som spelat roll i värderingen av dessa kulturella produkter; utgivare, kritiker, 

konsthandlare, akademier med flera.  

I den här undersökningen kommer hans kapitel The Making of Symbolic Goods vara den 

huvudsakliga utgångspunkten med fokus på hans resonemang kring ”kritikern” och relationen 

mellan begränsad-, kontra massproduktion.  

Bourdieus resonemang kring kritikerns roll och förhållningssätt väntas ge en förståelse för 

undersökningens resultat och ska på så sätt försöka belysa hur och varför relationen mellan 
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filmkritiker och publiken kan se ut som den gör. Bourdieus förklaringsmodell för begränsad 

produktion och massproduktion används här för att bearbeta publikens inställning till film och 

förstå vilka värderingar som sammanfaller med filmkritikers åsikter och publikens val i 

relation till filmkonsumtion. 

Bourdieu (1993, 131) menar att för att förstå kritikerns roll inom det kulturella fältet måste 

man förstå hur den rollen förhåller sig och befinner sig inom fältet. Vad som definierar 

kritikerns roll beror på dennes plats inom den kulturella hierarkin. Den position kritikern 

innehar ger en objektiv definition av dess praxis och de kulturella produkter som följer. Det 

resulterar i en viss deterministisk bild av kritikern och möjliggör för kritiker att föra 

resonemang och analyser som är till för att nå en viss publik.  

Bourdieu (1993, 131–132) menar dock att kritikerns manér och ton är ett efterapande taget 

från de som står högre upp i den kulturella hierarkin och tar idén om en ”kult av lärdom” som 

främst sammanfaller med akademisk kritik som sin egen.  

Genom det får då till exempel filmkritikern en teoretisk fristad och säkerhet i form av ett 

dunkelt och smått abstrakt språk lånat av högre kulturella positioner. Utöver det menar 

Bourdieu att kulturella produkter som faller in i kategorin middle-brow, eller ”lättillgängligt”, 

till exempel actionfilm och popmusik har svårt att finna en tydlig kulturell värdering och 

legitimitet. Därav ter det sig mer lättillgängligt för publiken, att förstå dess principer och 

lättare engagera sig på ett intellektuellt plan.  

Bourdieu (1993, 125) lyfter fram relationen mellan begränsad produktion av kulturella 

produkter och på ett massproduktionsplan och hur dessa definierar varandra i relation till 

varandra. Han definierar massproduktion som driven av yttre påverkan, främst från publikens 

sida och med det den ekonomiska drivkraften på marknaden. Syftet med de kulturella 

produkter som skapas på en massproduktionsnivå är att tilltala så många som möjligt för att 

kunna konkurrera på marknaden. De är inte gjorda för att attrahera specifika intressegrupper. 

Bourdieu menar att dessa produkter har utvecklats i relation till sin tilltänkta publik. Det 

publiken vill ha, ska den få. 

Middle-brow [l’art moyen], in its ideal-typical form, is aimed at a public frequently referred to as 

’average’. [---] It is legitimate to define middle-brow culture as the product of the system of large-

scale production, because these works are entirely defined by their public. Thus, the very 

ambiguity of any definition of the ‘average public’ or the ‘average viewer’ very realistically 

designates the field of potential action which producers of this type of art and culture explicitly 
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assign themselves, and which determines their technical and aesthetic choices. (Bourdieu 1993, 

125) 

Det Bourdieu (1993, 126) trycker på är att den storskaliga massproduktionen är dominerad av 

syftet att tjäna ekonomiskt kapital. För att uppnå det måste en generalisering ske av den tänkta 

publiken även om den produkt som produceras har en viss tänkt publik av intresse. Det måste 

alltid finnas en gemensam nämnare som tillgodoser att de ekonomiska aspekterna uppfylls 

genom att dra till sig en så stor publik som möjligt. 

Vad som definierar den begränsade produktionen av kulturella produkter menar Bourdieu 

(1993, 128) ligger inte lågt ifrån massproduktionens principer. Det som skiljer dem åt är syftet 

med produkten, istället för att skapa en så neutral och tillgänglig produkt som möjligt för 

ekonomisk vinst syftar den begränsade produktionen till att skapa produkter för just en 

begränsad publik. Massprodukters tendens att trots de ekonomiska kraven ämnar ha en grund 

i specifika intressen. Begränsade produkter bibehåller det specifika dock utan hänsyn till 

behovet av att generalisera och göra produkten lättillgänglig. Syftet med produktens form 

ligger mer i intresset att skapa den under devisen ”art for arts sake”.  

Bourdieu (1993, 127) beskriver förhållandet som ett spektrum, där det begränsade, till 

exempel avant-garde står på en sida medan produkter skapade för den bredaste möjliga 

publik står på den andra sidan. Däremellan följer en gråskala av syften, alla med olika nivåer 

av förväntade publiker och intressegrupper. Vissa produkter associerat med avant-garde kan 

sträcka sig från nybörjare till experter, till middle-brow-fokuserade produkter ämnat för 

masspubliken såväl som för specifika intressegrupper. 

Fundamentally heteronomous, middle-brow culture is objectively condemned to define itself in 

relation to legitimate culture; this is so in the field of production as well as of consumption. 

Original experimentation entering the field of large-scale production almost always comes up 

against the breakdown in communication liable to arise from the use of codes inaccessible to the 

‘mass public’. [---] This includes ‘adapting’ the more venerable themes or subjects, or those most 

amenable to the traditional laws of composition in the popular arts. (Bourdieu 1993, 129) 

För att till fullo förstå dessa företeelser behöver man förstå att den begränsade produktionen 

behöver massproduktionen för att kunna definiera sig själva inom det kulturella fältet. 

Bourdieu (1993, 129) syftar på masspublik-kultur behöver den begränsade kulturen för att 

kunna utveckla sig medan den sistnämnda behöver massproduktionens intressen för att kunna 

distansera sig själv från vad som anses som normaliserat. 
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4.2 Sociala skillnader, livsstil och smak  

I Mediekultur och mediesamhälle (2011) ges en introduktion och en övergripande blick över 

medievetenskap som vetenskapligt fält. Gripsrud försöker sammanfoga ämnets breda 

tvärvetenskapliga perspektiv genom att belysa sociologiska, humanistiska och historiska 

forskningstraditioner vilka alla sammanfaller inom medievetenskap. Gripsruds resonemang 

gällande kultur och vad som får oss att konsumera och tycka om det vi gör väntas ge 

undersökningen en bred teoretisk bas att försöka förstå och analysera studiens resultat. 

Mycket av Gripsruds diskussion förs på grund av Bourdieu och hans fältteori som nämnts 

tidigare, Gripsrud för dock en vidare diskussion som ämnar skapa en förståelse för vad som 

får personer att göra sina val baserade på kulturella samt sociala interaktioner. 

Denna undersökning kommer utgå från en del av Mediekultur och mediesamhälle, del 1 - 

Skillnader: sociala skillnader, livsstil och smak.  

I detta kapitel diskuterar Gripsrud (2011) hur och varför individer bildar sig uppfattningar och 

skapar sin egna smak och varför de val vi som individer gör inom olika kultur- och 

medieutbud skapar så markanta skillnader mellan olika sociala kategorier. Han diskuterar 

även hur det kulturella fältet påverkar alla typer av individer och tar upp ett viktigt begrepp: 

det kulturella kapitalet. Här utgår Gripsrud (2011, 96) från Pierre Bourdieu för att kunna 

förstå det kultursociologiska fältet, produktions- och publiksidan med hjälp av hans 

sociologiska begrepp och perspektiv. Speciellt med inriktning på Bourdieus 

gränsöverskridande verk mellan sociologi och estetik, med fokus på frågor rörande smak och 

kvalitet.  

Med skrivkonsten och utbildningsväsendet kom en ny form av symboliskt kapital: det kulturella 

kapitalet, dvs. den mängd av socialt erkända och därmed värdefulla kunskaper och färdigheter som 

en person har i kulturellt avseende. (Gripsrud 2011, 104) 

4.3 Personal influence  

I Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications 

(1955/1966) redogör Elihu Katz och Paul Lazarsfeld för deras undersökning som utfördes 

under det amerikanska presidentvalet 1940. Studien utfördes i Decatur, Illinois med syftet att 

undersöka massmediers påverkan kontra personliga influenser i personers vardagliga liv. De 

ville se på vilken grad media och influenser från familj och bekanta styr val och åsikter, 

främst med fokus på politiska åsikter och konsumtionsbeteende. De redogör för vilka faktorer 
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som styr relationen mellan media och publiken, vilka faktorer som spelar in i intaget, 

tolkningen samt användningen av information som kommer från massmedia. De redogör även 

för vad som styr den interpersonliga relationen inom vissa sociala grupper och hur dessa är 

uppbyggda och hur det påverkar personers mottaglighet för influenser på ett personligt plan 

samt hur det sedermera påverkar deras val. 

De utgick från en grundfråga när det undersökte hur media opererar för att skapa opinion 

bland masspubliken; vad kan media ”göra”? Katz och Lazarsfeld (1955/1966, 17) lyfter fram 

hur mediers modell för opinionspåverkan enligt dem är uppbyggd; de använder sig av termen 

”Campaigns” eller kampanj för att redogöra för hur metoden för medias 

informationsspridning ser ut. De går in på fyra huvudsakliga variabler som spelar roll i hur 

den massmediala kommunikationen fungerar i relation till publiken.  

Den första variabeln de formulerar är exponering, alternativt kallat tillgång eller 

uppmärksamhet. Där den tekniska aspekten av tillgång till massmedia är utgångspunkt. De 

resonerar kring brister i de tidigare exponeringsmodeller av massmediastudier och för tesen 

att det inte är lika generaliserat som man förut antagit. 

Exposure or non-exposure may be a product of technological factors (as is the case in many pre-

industrial countries), political factors (as in the case of totalitarian countries), economic factors (as 

in the case of not being able to afford a TV set), and especially of voluntary factor - that is, simply 

not tuning in. (Katz, Lazarsfeld 1955/1966, 21) 

En aspekt av deras exponeringsvariabel som kommer finnas i åtanke är den dåtida avsaknaden 

av internet.  

Den andra variabeln de lyfter fram är vilken typ av medium som för fram information, de 

baserar det på tidigare mediaforskning och fokuserar på frågan; Vad är skillnaden om 

”Meddelande X” förs fram av ”Medium A, B eller C”. Katz och Lazarsfeld (1955/1966, 22–

23) menar att dåtida studier visar på att olika medium har olika metoder konstruerade för att 

övertyga publiken. Innehåll är vad de definierar som den tredje variabeln, de definierar 

innehåll baserat på dess form, presentation och språk med mera. De fokuserar på hur olika 

typer av innehåll presenteras på varierande sätt och hur det fångar publikens intresse. Den 

fjärde och sista variabeln är hur individers åsikter, fördomar och föreställningar kan förvränga 

informationens budskap och mening.  
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Härifrån går de över till att diskutera kommunikation på det personliga planet. Katz och 

Lazarsfeld (1955/1966, 25) lyfter här fram vikten av att belysa de personliga relationernas 

makt inom hur kommunikationen mellan media och publik fungerar. De poängterar tidigare 

forsknings brist i att värdera relationer mellan personer: 

[---] We are suggesting, in other words, that the response of an individual to a campaign cannot be 

accounted for without reference to his social environment and to the character to his interpersonal 

relations. (Katz, Lazarsfeld 1955/1966, 25) 

Under föregående del är deras resonemang baserat på tidigare forskning och teoretiska 

grunder. I den här delen diskuterar de studiens resultat dock genom ett tvärvetenskapligt 

perspektiv där de lyfter fram relevans att se på individers relationer till varandra som viktigt 

för att förstå massmedial kommunikation i ett större perspektiv. 

Den del av deras undersökning som denna uppsats kommer lyfta fram är deras resultat från 

deras fältstudie i kapitlet The Opinion Leader Idea and the Two-Step Flow of Communication 

(1955/1966, 32), där de går genom deras resultat gällande vad ”opinion leaders” är och det 

inflytande dessa har på personer i sina respektive sociala nätverk. Katz och Lazarsfeld visar 

på flera faktorer som skapar en ”opinion leader”, eller åsiktskapare, specifikt tre grundpelare i 

hur den interpersonliga kommunikationen och influensskapandet fungerar. Den första faktorn 

är den intima formen av kommunikation, ansikte mot ansikte. Den andra faktorn innebär att 

relationen mellan åsiktskaparen och personerna i dennes sociala nätverk bygger på tillit och 

närhet till de som Katz och Lazarsfeld benämner som ”the less informed individuals”. Den 

tredje och sista faktorn syftar på mottagarna av informationens oförmåga att uppfatta det 

åsiktskaparen säger som åsiktskapande. (1955/1966, 32) 

I den här undersökningen kommer deras del i studien som behandlar mänskliga interaktioner 

och relationer som en källa till influens användas som huvudsakliga utgångspunkt. Detta för 

dess förklaringsmodell till varför individer gör de val och skapar åsikter baserat på vad 

personer med, för dem, ett självupplevt större inflytande än de själva påverkar dem. Dock 

kommer massmediaprocessens fyra variabler också användas som referenspunkt för att förstå 

varför vissa källor till påverkan dyker upp hos vissa deltagare i studien men inte hos andra. 

De teorier och urval av tidigare forskning som valts ut till undersökningen är gjorda i 

enhetlighet till undersökningens syfte. Dessa har valts med intentionen att ge undersökningens 

resultat tyngd och peka på intressanta mönster som kan ge en förståelse för de fenomen 
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fältstudien lyckas få fram. Några teorier går in i varandra och hjälper bygga upp en bredare 

förståelse för vissa företeelser, speciellt kopplat till undersökningens resultat och analys. 

Gripsrud bygger mycket av sitt resonemang kring Bourdieus fältteori men kompletterar den 

med vidare diskussion, just i denna undersökning kommer mer specifika aspekter av Bourdieu 

tas upp medan andra delar från hans teorier tas från Gripsruds diskussion. De ger båda en 

större bild av ämnet och hjälper belysa varandras teoretiska utgångspunkter. För att 

kontrastera med Gripsruds och Bourdieus teoretiska anslag kring kultur, smak och kritikern 

valdes Katzman och Lazarsfeld för att få en djupare förståelse i hur människor påverkas av 

åsikter, vilket är en av grundfrågorna i denna undersökning. 

Tidigare forskning som gjorts inom fältet med koppling till ämnet sammanfaller med den här 

undersökningens syfte till viss del, det visar på att denna undersökning har en plats inom fältet 

och andra studier relaterade till publikstudier, analys av kritikerrollen och medial samt 

personlig påverkan. 

5. Metod 
Undersökningens fokus kommer att ligga på interaktioner med publiken genom fältstudier. 

Från början var grundidén att utforma en kvalitativ enkät där ett visst antal enheter skulle få 

svara på frågor kring deras egen konsumtion av filmrecensioner samt film. Efter övervägande 

kunde jag komma fram till en enkätundersökning skulle vara mindre effektivt och mer 

tidskonsumerande än den fältstudie som valdes till huvudundersökning. En enkät skulle till 

skillnad från en fältstudie löpa större risk för bortfall och konsumera mer tid än nödvändigt, 

en fältstudie är enklare att kontrollera och möjliggör för enklare korrigering ifall problem med 

inhämtningen av material skulle stötas på. 

Metoden har utformats med element från den kvalitativa forskningsintervjun, vilket i 

sammanhanget ter sig bäst för just den här typen av studie. Mer specifikt kommer Metoder i 

kommunikationsvetenskap (2010) av Mats Ekström och Larsåke Larson användas som 

utgångspunkt. Larsson menar att intervjun ger sig ut för att inhämta information på ett 

empiriskt plan och utger sig inte för att på något sätt försöka samla in information för 

kvantifiering. Istället är det individens upplevelser och åsikter direkt kopplat till en viss 

företeelse, vilket den här studien går ut på att ta reda på. (2010, 65) 
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Härnäst visas en kort beskrivning av vad den uttänkta men avvisade enkätundersökningen 

skulle innebära samt dess utformning. Därefter en genomgång av undersökningens 

huvudsakliga studie, dess innehåll och dess fördelar över den förstnämnda metoden. Jag 

diskuterar även de eventualiteter och problematik med urval och metod som skulle kunnat 

försvaga undersökningen och hur jag resonerat och arbetat kring det.  

5.1 Enkät – Utformning  

Enkätundersökningen var utformad med kvalitativa svar som utgångspunkt. Enheterna skulle 

få läsa två recensioner, en positiv samt en negativ, och därefter svara på tre frågor som 

handlar om uppfattningen av filmen som recensionerna handlade om samt deras egen relation 

till filmrecensioner. Syftet med undersökningen skulle inte ges ut på förhand då enheternas 

medvetenhet kring syftet kan med största sannolikhet påverka svaren negativt.  

Material valdes utifrån dess samtida relevans, urvalet av artiklarna gjordes med dess 

inställning till filmen. Den första artikeln var tagen från Dagens Nyheters kulturdel och 

handlade om Bladerunner 2049 och var en positivt inställd recension. Den andra artikeln var 

också en recension av Bladerunner 2049 tagen från The Daily Mail, främst på grund av att det 

inte gick att hitta en fullt negativ recension publicerad av någon svensk media. 

Enkäten kom aldrig längre än till det konceptuella stadiet, efter diskussion och försökt se hur 

jag bäst skulle kunna få in det material jag behövde byttes metoden från enkät till fältstudie.  

5.2 Fältstudie – Utformning  

Fältstudien gick ut på att möta människor på biografer, för att få så pass färska svar som 

möjligt, alltså att deras anledning till varför de såg filmen fortfarande fanns tydligt i deras 

medvetande när de kommer ut från biosalongen. För att ta vara på det ställde jag tre frågor: 

1) Var/Hur har du hört om den här filmen? 

2) Brukar du läsa recensioner? 

3) Varför/Varför inte? 

Fråga 1.  

Undersöker deras anledning till varför de befann sig på biografen och såg just den filmen. 
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Fråga 2.  

Är till för att identifiera deras mediavanor gällande filmrecensioner. 

Fråga 3. 

Undersöker ytterligare deras medievanor kopplat till film och filmrecensioner för att förstå 

deras motivering till varför samt deras relation till filmrecensenters åsikter.  

I uppsatsen kommer varje individuell person citeras i samma form som frågorna är ställda och 

svarade. Detta för att försöka göra det så tydligt som möjligt. 

Fördelen med den här typen av undersökning var att jag kunde få publikens åsikter på plats 

och att deras tankar kring varför de såg filmen är färskt i minnet. En annan positiv aspekt är 

att svaren går att få på en gång, till skillnad från enkäten där svaren kan ta längre tid och jag 

har ingen kontroll för hur fort olika deltagare skickar in sina svar. Bortfallet kan bli större och 

det påverkar arbetsprocessen negativt. Fältstudien garanterar svar på en gång och diverse 

bortfall av olika anledningar kan hanteras mer effektivt och kompenseras fortare. Istället för 

att vänta in svar och sen inse att mer material behöver samlas in när det kanske är för sent i 

undersökningen. 

5.3 Fältstudien – Praktiskt 

Jag valde ut en viss visning, räknade ut när jag skulle behöva vara på plats och stod utanför 

när publiken rörde sig ut från biosalongen. Undersökningen delades upp under en kortare 

period, från den 14/11 till den 21/11. Under den valda perioden gick samma film vid samma 

tid (14:20) vilket gjorde det enkelt att räkna ut när jag behövde stå utanför biografen. Där gick 

jag fram till de personer som inte hade bråttom därifrån utan stannade upp av diverse 

anledningar. Problematiken blev då att jag bara kunde få cirka tre till fyra personer åt gången, 

dock fick jag tre till fyra säkra materialinhämtningar per gång.  

Varje individ i undersökningen fick en kod, beroende på om den var kvinna eller man. Det 

baserades på de jag mötte och behovet av att lägga till ytterligare en kodning beroende på en 

annan könsidentitet inte var aktuell. Kvinnor fick kodningen: K, sedan ett nummer beroende 

på ordningen jag intervjuade. Män fick kodningen: M och samma numreringssystem. Till 

exempel ”K4” och ”M8”. Målet var att få tag på minst 20 personer för att ge undersökningen 

en bra forskningsgrund. I slutändan var det 22 personer som ställde upp och fördelningen var 
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9 kvinnor och 13 män, deras ålder var inte en faktor som var relevant för undersökningen på 

grund av att det är typer av filmkonsumenter baserade på deras kritikers påverkan och deras 

attityd mot filmkritiker som var intressant.  

5.4 Metodkritik 

Frågorna är korta och koncisa vilket effektiviserade varje undersökningstillfälle. Svaren hade 

dock risken att bli korta och svåra att sätta i relation till mina frågeställningar. Jag kände att 

jag behövde genomföra en pilotstudie för att testa frågorna. 

Svaren blev mer utvecklade än vad jag först antog. Vilka typer av svar jag skulle få var 

osäkert men eftersom jag kunde testa dem på fältet och på så sätt få direkt respons kunde 

svaren snabbt värderas och påvisa svagheter eller styrkor. Om vissa frågor behövdes 

omformuleras tydligare för att kunna ge de material jag behövde för undersökningens syfte, 

kunde de snabbt revideras utan att ta för mycket tid från undersökningen. Svaren jag fick jag 

fick vid de första undersökningstillfällena överensstämde väl med undersökningens syfte.  

5.5 Definitioner och begrepp 

Med relation syftar den här undersökningen inte på en personlig relation mellan kritiker och 

publik, utan det syftar på den relation en skribent och läsare kan ha.  

När kritiker och recensent används i undersökningen syftar det på samma roll. 

Internet Movie Database (IMDB) är en amerikansk baserad webbsida där man samlat 

information i en omfattande datas med alla filmer i världen. De har även utvecklat ett 

betygsystem där konsumenter kan betygsätta en film med en till tio stjärnor. Dessa betyg 

sammanställs sen till ett enhetligt betyg. IMDB har även ett omfattande forum där besökare 

kan diskutera filmer och ställa frågor till varandra.  

6. Urval  

6.1 Urvalskritik 

Den första problematiseringen jag kunde se med min undersökning var urvalet. Hur kan det 

påverka studien och resultatet? Enkäten hade kunnat ge ett större urval och därmed en större 
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relevans för syftet som hade fokuserat på kritikerns direkta inflytande. Det uppstod då flera 

problem tidigt under utformningsprocessen. Enkäten hade ett vanligt problem relaterat till 

enkäter, eventuella bortfall bland enheterna. Fältstudien hade problemet att jag enbart kunde 

göra mitt urval baserat på vilka som råkade vara på just den visningen jag stod beredd utanför. 

Där fältstudien var överlägsen som metod var i minimerandet av bortfall, enkäten kunde ha 

större omfång och större spridning men fältstudien säkrade att jag fick ett säkert resultat och 

den mängd som behövdes.  

Syftet med undersökningen är att försöka identifiera en relation, en relation som är svår att 

förutse eftersom den är så pass subjektiv. Därför blev det att urvalet baserades på de jag hann 

med att fråga. Det var något jag var beredd på och visste att alla biobesökare inte stannar kvar 

efter bion utan går vidare och försvinner snabbt. De jag fick tag på var de som stannade kvar 

efter bion av olika anledningar, där inräknat de jag frågade men som tackade nej till att ta del i 

undersökningen. Hade jag haft ett förbestämt urval hade undersökningen tagit mycket längre 

tid än beräknat. Mitt urval är förstås inte representativt av alla biobesökare i världen, landet 

eller staden, men med den här utformningen samlade jag en divers grupp av olika deltagare 

som tillhör olika grupper av biobesökare i Stockholm. Dessutom har jag hittat intressanta 

mönster bland enheterna i fältstudien och även om urvalet löpte risk att bli enformigt, 

underrepresenterat eller överrepresenterat blev resultatet givande för undersökningens syftet.  

Om man ser till antalet män kontra kvinnor kan det inhämtade materialet få undersökningen 

att verka en aning orättvis i representation. Dock går det att se tydliga och intressanta 

mönster, vilket ger undersökningen tyngd och relevans. Urvalet baserades på de jag lyckades 

få tag på och ville vara med i undersökningen. Ett större och kanske mer jämlikt urval skulle 

kunna uppnås om undersökningen sträckte sig under en längre period. Bland de 22 går det att 

hitta mönster i deras vanor i samklang med deras relation med filmrecensenters åsikter, vilket 

var syftet med undersökningen.  

7. Resultat & analys 
Utifrån det material som inhämtats har jag försökt kategorisera de olika svar och inställningar 

till film kontra recensioner. Nedan följer min redogörelse för de tre kategorier jag kunnat 

formulera utifrån undersökningens resultat; De ointresserade, De intressebaserade och De 
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åsiktsbaserade. Samt min diskussion kring dessa kategorier och hur det kan tolkas utifrån 

mina valda teoretiska utgångspunkter. 

7.1 De ointresserade 

Ett tydligt mönster bland deltagarna var att det finns en del som uttalar sig som 

”ointresserade” av film. De gick och såg filmen men enligt de själva finns inte ett tydligt 

intresse för film generellt.  Här är vad dem hade att säga i undersökningen. En sak som de alla 

har gemensamt är att alla är kvinnor. (Se bilaga 1) Fyra kvinnor (K1, K2, K5, K7) hade sett 

filmen baserat enbart på rekommendation av en vän eller liknande.  

Hos de fyra fanns likheter mellan deras anledning och deras vana att inte läsa filmrecensioner.  

K7 svarade på frågorna följande: 

- Jag blev rekommenderad, hade nog inte sett den annars. 

- Nej. 

- Brukar inte vara så intresserad av vad som går på bio. 

Vilket kan sättas i kontrast till K1:s svar:  

- Jag fick den rekommenderad av en vän. 

- Nej. 

- Jag bryr mig inte om andras åsikter. 

Deras anledning till varför de hade sett filmen är liknande, dock är deras anledningar till 

varför de inte konsumerar filmrecensenters åsikter olika.  

Detta går att koppla till Katz och Lazarsfelds (1966, 31–32) undersökning kring individers 

interaktioner och påverkan av åsiktssättare. Där en persons åsikter värdesätts och skapar 

opinion bland de oinformerade. I detta fall de som inte är intresserade av film men värdesätter 

ändå sina bekantas åsikter inom ämnet och känner då ett behov att gå och se filmen trots sin 

egna brist på intresse.  

Om man ser på resultatet från Pauer och Mörners (2014, 36–37) undersökning visar det på att 

inom deras fokusgrupper fanns dem som värdesatte åsikter från personer i sin umgängeskrets. 

Det var dock en mindre del av deras studie till skillnad från den här undersökningen. Deras 

resultat visar även på en viss uppoffring för umgängets skull. En aspekt som kan förklara 
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vissa fall av de ointresserades motivation. Till exempel K8, som enbart var där på grund av att 

hennes man (M6) ville se just den filmen. 

7.2 De intressebaserade 

En del av deltagarna uttryckte sig som intresserade av film och nämner det som motivation. 

Det kan noteras att några deltagare uttryckte ett intresse för just Blade Runner, med det hade 

jag i åtanke att intresset för Blade Runner var en bidragande faktor som kanske inte alltid kan  

En infallsvinkel som M11 hade för just valet av film, den också Blade Runner 2049 var att 

han tycker om Denis Villeneuves (regissören av Blade Runner 2049) filmer och hade vissa 

förväntningar. Han läser även filmrecension med betoning på analys istället för ”tyckande”. 

Intresset för filmen i sig själv kommer före vad recensenten tycker om den. Att läsa analyser 

av filmer kan även det vara en bidragande faktor till varför någon väljer en film. M11 

svarade: 

- Jag gillar Denis Villeneuves filmer. Ville se den när jag fick reda på att han skulle 

regissera. 

- Ja. 

- Gillar att läsa recensioner. Dock som fokuserar mer på analys än tyckande. 

K4 hade sett filmen både baserat på recension och rekommendation: 

- Jag läste en recension online men har även fått höra att den är bra av andra. 

- Ja. 

- Jag tycker det är intressant att se på film och läsa om film. 

K6 och K9 baserade valet av film på ett tidigare intresse och vetskapen om att filmen skulle 

komma ut, i båda fallen var filmen i fråga Blade Runner 2049. K6 var mer precis i sin åsikt: 

- Jag gillar den gamla Blade Runner så det var ganska självklart att jag ville se den 

här. 

- Nej. 

- Jag vet vad jag gillar. 

Ett filmintresse som tydligen inte påverkas av yttre åsikter, i det här fallet filmrecensenters. 

K9 hade dock följt med i medierna och inväntat filmen med spänning, genom att läsa om den 

och sett trailers till filmen:  

- Visste att den skulle komma ut, har läst lite på IMDB. Trailern var spännande. 
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- Ja. 

- Jag läser mest på IMDB. Litar mer på deras åsikter. 

Här dyker en intressant aspekt upp, K9 läser på Internet Movie Database (IMDB) då hon 

värderar ”deras” åsikter mer. Vilka är dem och vad gör att K9 litar mer på dem?  I relation till 

vilka? Etablerade filmrecensenter? Här går det möjligtvis att se en kulturell värdering från 

K9:s sida. Den ”vanliga” filmintresserades åsikter väger tyngre då de ligger på samma plan, 

eller att de på IMDB har lite mer kulturell pondus än K9 och de gör att K9 anförtror sig mer 

till dessa. Jag kommer gå in mer på det här senare i undersökningen. K9 faller även ner 

mellan intresse och åsikt, då hon för just den här filmen gjort sitt beslut baserat på intresse 

medan det även finns en tendens att följa åsikter på IMDB. 

7.3 De åsiktsbaserade 

Bland deltagarna fanns en grupp som säger sig utgå från åsikter innan de väljer att konsumera 

film. Dessa personer förhåller sig till åsikter och betyg givna av filmrecensenter eller genom 

betyg på IMDB, något som kan ses som ett indirekt uttryck av åsikt. I Paues och Mörners 

(2014, 45) undersökning visade resultatet på att generellt den äldre gruppen förhåller sig till 

kritikers åsikter medan den yngre gruppen förhåller sig till IMDB betyg. Det fanns en 

liknande tendens i denna undersökning. Oftast är de som förhåller sig till kritiker för 

åsikternas skull äldre, även om det inte var en faktor som undersökningen lade vikt på, är det 

ett intressant intryck jag fick från den här studien.  

Ovanstående går att koppla till Katz och Lazarsfelds (1966, 21) fyra variabler, i detta fall 

specifikt de som innefattar exponering, alternativt uppmärksamhet samt innehåll. Detta ger 

utrymme för tolkning varför vissa i undersökningen söker sig till de typer av medium dem 

gör, de som läser recensioner skrivna av filmkritiker gör det i tidningar medan de yngre läser 

online. Om man sätter ett betyg på IMDB mot en kritikerskriven recension går det att se en 

skillnad i vilken typ av kritikerskrivet innehåll man exponeras för. En skriven recensions 

innehåll kan ge mer till läsaren, om då läsaren anser det mer värdefullt att få ta del av det 

innehållet. Det kan även tolkas som att de äldre inte exponeras för till exempel IMDB lika 

mycket som de yngre gör på grund av deras internetvanor. 

K3 baserade sitt beslut på en recension. Enligt henne läser hon DN:s kulturdel och brukar då 

efter intresse läsa vissa recensioner. Det visar nödvändigtvis inte på att hon enbart baserar sin 

filmkonsumtion på filmrecensenters åsikter. Det kan alltid finnas bortfall beroende på vad 
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recensenten skriver och tycker eller andra faktorer. Men det K3 trycker på är att recensioner 

och vad de säger om filmen är en grundläggande faktor. 

M1 gjorde sin bedömning av filmen baserat på recensioner med en till aspekt i åtanke: den 

ekonomiska: 

- Läste en recension i en tidning och tyckte den verkade spännande. 

- Ja. 

- Jag brukar utgå från recensioner innan jag ser på film. Det är så dyrt nuförtiden att 

gå på bio. Man vill inte slösa pengar. 

Detta går även att koppla till Katz och Lazarsfelds (1966, 32) modell om the two-step flow of 

communication, där de tre grundprinciperna: Ansikte mot ansikte, intimitet och tillit samt 

oförmågan att uppfatta informationen som åsiktsbyggande, kan förklara en dragning till 

filmkritikerns åsikter och varför vissa av deltagarna överlåter sina val åt filmkritiker. Det 

Bourdieu (1993, 131) lyfter fram med kritikerns roll och hur denne använder sig av ett i regel 

”tyngre” akademiskt språk och teoretisk grund för att ge sina åsikter legitimitet, kan även det 

ge förståelse för varför vissa finner tilltro till den etablerade kritikerns åsikter. Idén av 

filmkritikern ingjuter en känsla av trygghet hos publiken genom användandet av ett visst 

språk och intellektuell framtoning. 

Detta kan förklara M1:s motivation. Där en kvalificerad åsikt rättfärdigar köpet av biobiljett 

för att garantera konsumenten om att den får valuta för pengarna. M10 läser recensioner för 

att bestämma vilken film han vill se på bio. Just Blade Runner 2049 hade han läst i Dagens 

nyheter och därför valt filmen. M10 la inte till en ekonomisk aspekt till sin vana att göra så, 

men det betyder inte att den inte finns.  

En återkommande faktor är IMDB. Några svarar ”Ja” på om de läser recensioner och följer 

upp med att ange enbart IMDB som källa till recensioner. (Se bilaga 1) Där kan man se ännu 

ett samband mellan åsikter och konsumtion än den mellan filmrecensenters åsikter och 

filmkonsumtion. Det finns en större tilltro till IMDB som åsiktskälla och bestämmande faktor. 

M2 svarade såhär på frågorna: 

- Läste om den på IMDB och den hade fått bra recensioner och betyg. 

- Ja. 

- Jag brukar kolla på IMDB först. Har den bra betyg där så kan jag tänka mig se 

filmen. 
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Jämför det med vad M13 svarade: 

- Läste om den på IMDB. 

- Nej. 

- Brukar bara gå på betyg och vilka skådisar som är med. 

Liknande inställningar till hur de motiverar sitt val av film, det som är intressant att peka ut är 

att M2 anser att gå efter betyg på IMDB likställs med att läsa recensioner medan M13 inte gör 

det. Även M7 svarade ”Ja” och förklarade att han gick på betyg och åsikter från folk som 

skrivit sina egna recensioner på IMDB: 

- Det har ju varit sån hype kring den. Man måste ju se den. 

- Ja. 

- Läser väl mest på IMDB. Man går ju på betyg och vad andra tycker. 

7.4 Intresset för film kontra recensioner 

Ett mönster bland deltagarna av undersökningen visar på att mönster som pekar på ett intresse 

för film och att läsa recensioner existerar på olika nivåer. Det mer tydliga mönstret visar den 

del av de tillfrågade som ser filmen baserat på en persons åsikt och rekommendation. Där 

finns ett tydligt samband mellan bristande intresse av både film och recensioner, både bland 

män och kvinnor. 5 av 22 säger sig inte ha ett intresse för film överhuvudtaget, i olika grad.  

Ett annat tydligt mönster är det måttliga intresset. Där filmen i sig överväger intresset för 

recensioner, då filmens värde får stå för sig självt eller kan ses som värdet i filmen själv är 

mer relevant för ens egna val. Om filmintresset inte sammanfaller med intresset för 

recensioner kan det förklaras till en viss del av publikens förförståelse och tidigare intresse i 

vad de väljer att konsumera.  

För att visa på ett exempel, K6:s svar från studien: 

- Jag gillar den gamla Blade Runner så det var ganska självklart att jag ville se den 

här. 

- Nej. 

- Jag vet vad jag gillar. 
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Detta går att koppla till Gripsruds (2011, 105) diskussion kring Bourdieus idé om det sociala 

kapitalet – det nätverk vi skapar oss genom att umgås med ”resursstarka” vänner och 

därigenom skapar oss ett nätverk av personer med liknande eller större kulturellt kapital än 

oss själva, med syftet att bygga upp vårt egna kulturella kapital och stimulera våra egna 

intressen. Det Gripsrud menar är att Bourdieus idé inte riktigt går att applicera på de nordiska 

länderna men att grundidén i sig är relativ och inte alltid måste överensstämma med de 

verkliga omständigheterna. Det kan i det här fallet kanske ge en förklaring till varför vissa 

som är intresserade av film redan har en stor förkunskap och inte känner behovet av att ta del 

av yttre åsikter i ämnet än de anser är värdefulla i vår egna krets. 

Bland de tillfrågade fanns det också ett intresse för både film och recensioner, vilket kan te 

sig vara en mer naturlig relation, i alla fall om man ser till Bourdieus (1993, 131) resonemang 

kring filmkritikerns syfte och vad dennes kulturella produkt ska ge sin publik. Det som kan 

påpekas är den tudelade intressesfären som visade sig vara mer prevalent än först trott, där en 

stark tilltro till den professionella kritikerns åsikter står mot amatörkritikerns åsikter. 

Amatörkritikerns roll och legitimitet är något jag kommer ta upp senare i nästa del. 

Det vi inte kan se utifrån de svaren som blivit inhämtade genom undersökningen är hur stor 

roll recensentens åsikter har spelat i valet av film. Bland de som ansåg sig ha ett intresse för 

film samt läsande av recensioner så framkommer det inte till hur stor grad det var en 

bidragande faktor. En fråga som antagligen är svår att svara på, en som definitivt inte kan 

besvaras här och nu. Utav de som svarade att de läser recensioner innan de väljer film fanns 

det ett par som svarade med en bestämd ton som skulle kunna ses som att recensionen är den 

bidragande faktorn. Vilken typ av värdering personerna i fråga lägger i filmrecensentens 

åsikter är dock oklart.  

Bourdieus (1993, 131) resonemang kring kritikern, speciellt filmkritikerns adoption av ett 

abstrakt och intellektuellt språk skulle mycket väl kunna variera från kritiker till kritiker. 

Enligt det som kommit fram genom fältstudien väcker det en fråga med hänsyn till de svar 

som jag fått. Ligger det i recensentens intresse att framstå som så pass intellektuell att dennes 

ord är öppet för tolkning eller vill hen tydliggöra för filmens struktur och handling på ett 

informerande sätt som publiken kan förstå utan att sänka den intellektuella fanan? Skapar det 

då denna ”kult av lärdom” som Bourdieu (1993, 131–32) benämner det som, att det finns ett 

intresse att exkludera en större del av publiken för att skapa legitimitet för ens egna roll och 

verk inom den kulturella hierarkin? Eller kan man hänvisa den här företeelsen som Gripsrud 
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(2011, 105) menar till en vilja att utveckla det egna sociala kapitalet och viljan att bli 

inkluderad i en kulturell sfär. 

7.5 Tilliten till internet och amatörkritiken 

Hur långt kan man gå till vad som kan ses som en kritisk åsikt?  

Utifrån de som svarat finns en större andel som säger sig förlita sig på IMDB och den 

kulturella värdering som finns inneboende där. Har detta med en legitimering av 

amatörkritiken att göra? Utifrån några svar som i princip säger detsamma finns en annorlunda 

värdering i vad IMDB innebär och vad det kan ha för kulturell betydelse. Se exempelvis på 

två män i undersökningen som i princip svarade samma men med en viss skillnad. M2 sa: 

- Läste om den på IMDB och den hade fått bra recensioner och betyg. 

- Ja. 

- Jag brukar kolla på IMDB först. Har den bra betyg där så kan jag tänka mig se 

filmen. 

Det är en fråga om värdering gällande vad en recension innebär. Sett från M2 så är att IMDB 

jämnvärdigt med att läsa en recension, i alla fall utifrån hans svar på studien. Kan det finnas 

en annorlunda bild av vad en recension innebär? Om man ger en ”tumme upp”, är det en 

recension? Jämför det med vad M13 svarade: 

- Läste om den på IMDB. 

- Nej. 

- Brukar bara gå på betyg och vilka skådisar som är med. 

M13 ser inte IMDB som en källa för kritik och recension, att enbart se till vilket betyg en film 

har på IMDB är enligt honom inte likvärdigt med att läsa en recension av en film. Frågan 

består dock hur man kan se ett betyg som en recension, kan man se att kulturellt kritisk 

tänkande som kan ligga till grund för betygsättning på IMDB och då se det som en indirekt 

recension? Dessutom om en större ackumulering betygsättningar till slut resulterar i ett 

enhetligt betyg. Om en film har sammanlagt 400 000 individuella betygsättningar som i 

slutändan ger en film ett relativt högt betyg till exempel 7.0/10, skapar det en högre 

trovärdighet än om en film med 4000 individuella betygsättningar resulterar i 9.8/10?   
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Kammer (2015, 1) menar att en amatörbaserad kulturkritisk diskussion inte ska bortses som 

löst tyckande, utan ses som en relevant kritisk kraft som möjliggör en mer demokratisk och 

bredare kulturell diskurs. Det beror på hur man ser på betyget på IMDB, som enbart en snabb 

interaktion utan tyckande inom den sfären eller att om det bör ses som aktivt tyckande med 

kritisk grund. Ger då 400 000 röster ett större filmkritiskt värde än 4000?  

Det som Kammer (2015, 11–12 cf. Habermas 1989) vill poängtera är att inte underskatta den 

kunskap som finns bland de som inte nödvändigtvis är utbildade kulturskribenter vilka vi kan 

se som kulturellt överlägsna med tanke på deras plats inom den kulturella hierarkin och de 

förutfattade värderingar vi lägger i deras roll inom den kulturella sfären.  

The fact that non-organizational agents who review on websites are, on the one hand, amateurs in 

the sense that they do not get paid and, on the other hand, highly specialized experts in their field, 

challenges the notions of what constitutes professionalism and amateurism within cultural 

journalism and criticism. Reviewers with a university degree from an aesthetic discipline might 

have more insight about the subject matter than especially the younger reviewers who are 

employed by media organizations but are not necessarily educated in the field they write about. 

(Kammer 2015, 14 cf. Hovden och Knapskog 2008) 

Nu syftar inte jag på att det är svart på vitt gällande de personer som svarat så i studien och att 

en tillförlit för internet och amatörkritiker helt går före intaget av etablerade filmrecensenters 

åsikter. Vissa visade på ett dualistiskt intag av åsikter både från IMDB och etablerade 

medium för recensioner. Det visar bara på att det finns en viss tendens att personer överlåter 

sitt tyckande helt till IMDB och deras betygssystem, och det inte borde förbises. 

7.6 Konsumtion av film 

En faktor som sammanfaller med alla deltagare i studien är det faktum att de var på plats och 

konsumerade film. Oavsett incitament till varför, var de där och hade gjort valet att gå och se 

filmen, baserat på olika intressen och perspektiv på varför just den här filmen var värd att se. 

Som materialet visar faller vissa in under liknande tendenser i deras motivation medan vissa 

står ensamma med sina egna värderingar och anledningar.  

Ett exempel är K5 där det tydligen inte låg någon värdering i filmen i sig utan på grund av en 

extern och mer personlig värdesättning av just den här filmen. K5 svarade: 

- Min son tyckte jag borde se den eftersom Harrison Ford är med, jag gillar honom. 

- Nej. 
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- Är inte så intresserad av film. 

Det var anledning nog för K5 att konsumera filmen. Det som kan läsas in där är ett intresse 

för Harrison Ford och det kan antas att ett intresse för just filmer med Harrison Ford finns där. 

Går det att värdera som ett intresse för film i sig även om K5 inte värderar det som ett legitimt 

filmintresse. 

Gripsrud (2011, 130) skriver om den rena smaken i kontrast med den barbariska. Det innebär 

en sorts inbyggd kompetens där vi kan uppskatta kvalitéer hos olika former av media för dess 

rena kvalitativa egenskaper, såväl som deras barbariska kvalitéer. Det Gripsrud syftar på är 

till exempel sport, actionfilmer och popmusik med flera.  

I K5:s fall går det att se det konkreta intresset för just Harrison Ford som en uppskattning för 

antingen en ren kvalité där Harrison Fords skådespelartalang är det som lockar. Eller den mer 

barbariska kvalitén där Harrison Fords attraktion som person står i fokus. Det betyder inte 

nödvändigtvis att K5 enbart har är intresserad enbart av det barbariska, eller det rena.  

Gripsrud (2011, 130) använder ett exempel där konsertbesökare som vill lyssna på klassisk 

musik inte måste ha de förkunskaperna likt en ”musikkännare” och vara djupt insatt i 

musikens tematik eller budskap för att uppskatta den. De kanske enbart vill leva sig in i 

musiken och uppskatta den för vad den är och de enkla men njutbara känslorna det ger. Detta 

är ett exempel som skulle kunna tala för många av deltagarna i studien. Där en djupare analys 

av en kulturellt intellektuell inte har något värde i valet av vilken film man vill se. Det som är 

det viktiga är att den väcker känslor av underhållning och spänning som för dem skulle kunna 

vara mer givande än någon tematisk analys skulle kunna ge. Ta till exempel M6:s svar: 

- Jag såg trailern och den verkade jäkligt häftig. Har väl sett den gamla någon gång för 

länge sedan. 

Med det syftar jag inte på att M6 enbart ville se den på grund av att trailern till filmen var 

häftig. Det kan fortfarande finnas fler dimensioner till hans intresse för filmen. Det visar på 

att en ”häftig” trailer kan likväl väcka intresse med grund i rena samt barbariska kvalitéer. Det 

ena behöver inte utesluta det andra. Gripsrud (2011) menar på att det i princip inte går att ha 

det ena eller det andra. 

Ytterst få människor har, om ens någon, har en kulturell smak som uteslutande och alltid 

motsvarar en absolut ren smak. Konsthistorikern Siri Meyer har exempelvis tillstått att hon anser 
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sig ha en ganska ren smak när det gäller bilder, men att hon har en ganska barbarisk CD-samling 
(Gripsrud 2011, 130) 

Gripsrud (2011, 130. 1989) menar dessutom att de med större kulturellt kapital har ett större 

spelrum när det kommer till att uppskatta rena kontra barbariska kvalitéer. De har en större 

tillgång till kritiska och analytiska begrepp som låter de bedöma fenomen inom den 

populärkulturella sfären. Medan de med mindre kulturellt kapital inte anammat det språk som 

förväntas eller krävs för att kunna göra sådana bedömningar. De med större kapital får då 

dubbel tillgång, medan de med mindre får ”nöja” sig med de enklare fenomenen med mer 

barbariska kvalitéer. 

8. Slutsatser & diskussion  

8.1 Hur ser relationen ut mellan kritiker och publik? 

Utifrån undersökningens resultat, går det att se både på en närvarande och frånvarande 

relation mellan recensent och publik. För en del är inte recensentens åsikt viktig för att göra 

val i vad de ska konsumera för typ av film. Vissa visade på bristande intresse för film över 

huvud taget och därmed bristande intresse för filmkritik.  

Oavsett om motivationen kom från en recensents åsikt eller en närståendes. Något tidigare 

forskning visade var att oavsett relation till kritikern finns det en åsikt hos varje individ om 

vad den tycker om kritikerns roll. Även om den är direkt eller indirekt. Det Boorsma och Van 

Mannens (2010) undersökning visade på var att även om publiken inte är intresserad av vad 

kritiker har att säga finns ändå ett ställningstagande. I den här undersökningen visade en del 

deltagare på en form av ställningstagande gentemot filmkritikern eftersom de avsade sig 

intresset och därmed viljan att ta del av åsikter. 

Om man ser till Katz och Lazarsfelds (1955/1966) teori om the two-step flow of 

communication finns det alltid en form av ledaråsikt man gärna drar sig till, om det är på ett 

personligt plan kan relationen till just den personen ingjuta mer tilltro än vad en ansiktslös 

kritiker har att säga; en tendens som tydligt kommer upp bland de tillfrågade. Bourdieus 

(1993) teori om kritikerns roll och funktion inom det kulturella fältet kan ge en förklaring till 

hur relationen kan uppkomma på båda sidor av spektrumet. Det som kritikern uttrycker sig 

om behandlas i relation till det språk som Bourdieu menar kritikern tagit från en högre 
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akademisk sfär vilket gör att de analyser och den kritik som framförs ter sig ”svår” och för 

intellektuell för den stora massan att förstå. Vilket kan skapa splittringar i publiken, något 

som tydligt visar sig bland deltagarnas svar. Vissa förstår inte alternativt tycker inte om det 

perspektivet på film eller så skapas ett intresse hos mottagaren. Vilket inte kan ses som 

förvånande om man sätter det i relation till Bourdieus förklaringsmodell om begränsad 

produktion kontra massproduktion då en film som skulle definieras som en begränsad 

produktion gärna drar till sig en specifik publik och lättare skapar splittringar gällande smak 

och preferenser.  

De massproducerade kulturella produkterna, i detta fall film, är skapat med intentionen att 

attrahera och tillfredsställa en så stor publik som möjligt. Detta genom att tona ner på de 

teman och förhållningssätt som associeras med begränsade kulturella produkter. Eftersom 

kritikern förhåller sig till sitt språk, sina metoder och sina kulturella värderingar kan en kritisk 

analys av till exempel en massproducerad actionfilm verka malplacerad och verka 

avskräckande för den som inte är insatt i kritikerns språk och metod. Om den del av publiken 

som enbart ser actionfilmen för dess underhållningsvärde inte ser något värde i att analysera 

och kritisera aspekter som den inte anser vara viktiga för upplevelsen som helhet. En annan 

del av publiken kan se kritikerns åsikt och analys som grundläggande för att veta vilken film 

de vill se och anförtror sig kritikerns åsikt att göra det valet åt dem, då det kan ge den mer 

fullständiga upplevelsen. Detta bör ses som ett spektrum där flera olika faktorer kan spela in 

och kritikerns åsikt mer eller mindre är av värde för konsumtionen av film. 

8.2 Vilka medier för recensioner och kritik uppkommer reguljärt 
bland deltagarna? 

Något tidigare forskning, i detta fall Kammer (2015), Verboord (2013) och Burger (2013) 

visar på är amatörkritikerns framväxt och dennes plats inom det kulturella fältet. Kammars 

avhandling diskuterar amatörkritikerns legitimitet och talar för att inte bortvisa den potentiella 

kunskap som finns inom den kulturella sfären på nätet. Verboord ser på hur det han nämner 

som den massproducerade kritiken påverkar den traditionella kritikens plats inom det 

kulturella fältet och Burgers undersökning ser på hur amatörkritikerns språk och metod skiljer 

sig från den professionella kritikerns. Värt att poängtera är att en del av deltagarna i den här 

studien såg till filmers betyg på IMDB som en avgörande faktor, frågan som dyker upp då är 

huruvida ett betyg kan ses som en typ av massproducerad kritik, eller kritik över huvud taget. 
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Dessa kan alla ge en bild av varför många idag anförtror sig till internet för åsikter om film 

och varför det har blivit en större utgångspunkt för att skapa sig en åsikt inom ämnet. Burgers 

undersökning kan kopplas till Katz och Lazarsfelds (1966) teori om the two-step flow of 

communication då Burgers resultat visade på att amatörkritiker på plattformar som till 

exempel IMDB hade en mer direkt förmedling av information och tyckande mot läsaren, som 

om skribenten pratade direkt med läsaren. Denna känsla av att skribenten talar direkt till dig 

som läsare i samband med att amatörkritikern inte verkar på samma kulturella plan som 

professionell kritiker kan ge en förklaring till varför fler vänder sig till internet. 

Det Paues och Mörners (2014) intervjustudie visade var att fler inom den yngre gruppen ser 

IMDB eller liknande internetplattformar som huvudsakliga källa till åsiktskapande och 

avgörande faktor till varför de konsumerar den film de gör. Den här studien visade på att fler 

förlitar sig på IMDB för åsiktskapande än traditionella medium (t.ex. tidningar) för 

recensioner.  

8.3 Vilka typer av film-konsumenter kan man kartlägga?  

8.3.1 Den åsiktbaserade 

Bland deltagarna i undersökningen fanns det sex personer som förlitade sig på tidigare åsikter 

för att göra sitt val av film. Dessa ser till andras åsikter, både professionella kritikers som 

andra filmbesökares för att värdera en film och dess värde att se själv. Bland dessa fanns ett 

par stycken som läste recensioner i tidningar för att finna motivation i kritikers åsikter, en 

större del såg till IMDB för vägledning och värderade ett större utbud av åsikter.  

8.3.2 Den intressebaserade 

De som kan kategoriseras som intressebaserade i studien kan karaktäriseras av ett redan 

etablerat intresse för en specifik film eller genre. Det innebär även intressebaserade i den 

mening att intresset byggs upp genom exponering och förväntningar. Det fanns ett undantag 

som är intressant, en av deltagarna som enligt den här studien blev kategoriserad som 

intressebaserad då den hade baserat sitt val på trailers till filmen och en förkunskap om 

filmen. Medan den visar på ett intresse av att lyssna på åsikter från IMDB. Det visar på hur 

svårt det är att kategorisera filmkonsumenter utifrån deras relation till intag av åsikter då det 
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kan variera från fall till fall. Fyra deltagare visade dock på vad som kan antas vara rent 

intressebaserad motivation, utan inflytande från kritikers åsikter.  

8.3.3 Den ointresserade 

Studien visade på att en del av deltagarna, sex stycken, uttalade sig som ointresserade av film 

och även filmkritik. De har alla gemensamt att de ändå såg filmen på bio trots sin uttalade 

brist på intresse för film. De allra flesta hade samma anledning till varför de ändå gick och såg 

den, vilket var på rekommendationer av närstående; om det var vänner, kollegor, familj, 

partner eller liknande framgick inte av studien. Det här kan man härleda till Katz och 

Lazarsfelds (1966) teori om ”opinion leaders” eller åsiktsättare och de strukturer som 

möjliggör för dessa individer att påverka personer i sin umgängeskrets trots att dessa kanske 

inte är insatta i ämnet. Mottagaren, i detta fall den ointresserade, ser åsiktssättaren som en 

person vars åsikter de respekterar, vilket möjliggör att dennes försök till inflytande inte blir 

lika uppenbart som till exempel en filmkritikers. Vilket i sig möjliggör för mottagaren att ta 

till åsiktsättarens rekommendation och inte se det som en direkt åsikt som i slutändan 

resulterar i att den ointresserade gör det till en del av dennes motivation till att se filmen. 

Ett undantag kan göras i detta med hänsyn till en person i den här undersökningen som visade 

ett bristande intresse för film men hade sett den med anledning av att hennes man ville gå och 

se den. Detta kan jämföras med Paues och Mörners (2014) studie som visade på en motivation 

till varför man ändå går på bio. Det var för umgängets skull, man gör en uppoffring för att få 

umgås med någon man värderar sin tid med. 

9. Förslag för vidare forskning 
Det den här studien visar på skapar några frågor kring publikens syn på vad filmkritik är. Mer 

specifikt skulle det vara intressant att fortsätta undersöka vad publiken uppfattar som 

filmkritik och var gränsen kan dras. Kan ett betyg på IMDB ses som en kritik, även om det 

görs utan motivering? 

En annan aspekt som skulle kunna undersökas mer är hur kritiker i Sverige uppfattar deras 

relation med publiken och hur de uppfattar sin roll inom det kulturella fältet i relation till sin 

publik genom en intervjustudie med ett antal filmrecensenter. Som en påbyggnad på den 

studien kan man göra en liknande fast med fokus på amatörkritikern och hur denne upplever 



 32 

sin roll, och om de ens är medvetna om den i relation till professionella filmkritiker. Med 

hjälp av samma studie kan man även försöka undersöka förändringen av kulturjournalistik. 

Vad krävs för att bli en legitim kulturjournalist idag? 

Det finns många aspekter att undersöka inom detta fält, i den här undersökningen har en del 

studerats närmare men det finns så mycket mer kvar att analysera och frågor att ställa. 
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Bilaga1 
	
	
	
	
K1	 Jag	fick	den	rekommenderad	av	en	vän	 Nej	

Jag	bryr	mig	inte	
om	andras	åsikter	

K3	 Jag	läste	en	recension	i	DN	 Ja	

Jag	brukar	läsa	
kulturdelen.	Då	
läser	jag	
recensioner	om	jag	
tycker	det	verkar	
intressant.	

K4	
Jag	läste	en	recension	online	men	har	även	
fått	höra	att	den	är	bra	av	andra	 Ja	

Jag	tycker	det	är	
intressant	att	se	på	
film	och	läsa	om	
film.		

K5	
Min	son	tyckte	jag	borde	se	den	eftersom	
Harrison	Ford	är	med,	jag	gillar	honom	 Nej	

Är	inte	så	
intresserad	av	film	

K6	
Jag	gillar	den	gamla	Blade	Runner	så	det	var	
ganska	självklart	att	jag	ville	se	den	här	 Nej	 Jag	vet	vad	jag	gillar	

K7	
Jag	blev	rekommenderad,	hade	nog	inte	sett	
den	annars.	 Nej	

Brukar	inte	vara	så	
intresserad	av	vad	
som	går	på	bio	

K8	 Min	man	ville	se	den	(M6)		 Nej	

Är	inte	så	
intresserad	av	vad	
andra	tycker	om	
film.	Vill	hellre	bara	
se	dem	själv.	

K9	
Visste	att	den	skulle	komma	ut,	har	läst	lite	
på	IMDB.	Trailern	var	spännande	 Ja	

Jag	läser	mest	på	
IMDB.	Litar	mer	på	
deras	åsikter.	

M1	
Läste	en	recension	i	en	tidning	och	tyckte	
den	verkade	spännande	 Ja	

Jag	brukar	utgå	
från	recensioner	
innan	jag	ser	på	
film.	Det	är	så	dyrt	
nuförtiden	att	gå	
på	bio.	Man	vill	inte	
slösa	pengar.	

M2	
Läste	om	den	på	IMDB	och	den	hade	fått	bra	
recensioner	och	betyg	 Ja	

Jag	brukar	kolla	på	
IMDB	först.	Har	
den	bra	betyg	där	
så	kan	jag	tänka	
mig	se	filmen	

M3	
Jag	blev	rekommenderad	av	samma	person	
som	henne	(K1)	 Ja	
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M4	 Jag	gillar	Blade	Runner	 Nej	
Det	är	inte	så	
intressant	

M5	
Gillade	den	gamla	filmen,	självklart	var	jag	ju	
tvungen	att	se	den	här	 Ja	

Jag	brukar	läsa	
recensioner	i	DN	
och	på	IMDB.	Det	
är	intressant	att	
läsa	om	film	och	
analyser	

M6	

Jag	såg	trailern	och	den	verkade	jäkligt	
häftig.	Har	väl	sett	den	gamla	någon	gång	för	
länge	sedan	 Nej	

Tycker	inte	sånt	är	
intressant.	De	är	så	
petiga	och	negativa	
hela	tiden	

M7	
Det	har	ju	varit	sån	hype	kring	den.	Man	
måste	ju	se	den.	 Ja	

Läser	väl	mest	på	
IMDB.	Man	går	ju	
på	betyg	och	vad	
andra	tycker.	

M8	
Trailern	såg	skitsnygg	ut.	Ville	se	om	den	
levererade.	(Det	gjorde	den)	 Ja	

Gillar	film,	speciellt	
science	fiction.		

M9	 Jag	hörde	från	en	polare	att	den	var	najs	 Nej	

Brukar	lyssna	på	
min	polare	som	är	
mer	intresserad	av	
film.	

M10	
Jag	läste	recensionen	i	DN	och	den	fick	bra	
betyg	 Ja	

Brukar	alltid	kolla	
recensioner	först	
innan	jag	ser	på	
film	

M11	

Jag	gillar	Denis	Villeneuves	filmer.	Ville	se	
den	när	jag	fick	reda	på	att	han	skulle	
regissera	 Ja	

Gillar	att	läsa	
recensioner.	Dock	
som	fokuserar	mer	
på	analys	än	
tyckande.		

M12	
Har	hört	att	den	gamla	Blade	Runner	är	bra,	
jag	gick	på	det	 Nej	

Gillar	film	men	inte	
så	mycket	att	jag	
orkar	läsa	sånt	

M13	 Läste	om	den	på	IMDB.		 Nej	

Brukar	bara	gå	på	
betyg	och	vilka	
skådisar	som	är	
med.	


