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The aim of this bachelor thesis was to examine how cultural art journalistic critique 

manifests on different digital platforms today. I chose to focus on film criticism as it not 

only tells a story about the movies but also about the society. The bachelor thesis also 

aims to examine if there are any differences in how amateurs and professional 

journalists frames film criticism and in extension the society. 

 

The research questions examined were:  

How are the reviews composition and content arranged? How does the reviews rhetoric 

get constructed? How do the writers approach appraisements in their texts and how do 

these get framed? Do the texts have an inclination towards the aesthetic or the 

journalistic paradigm? 

 

I used Hulténs mass media rhetoric analysis which is a form of qualitative media 

content analysis in order to find differences and similarities in the texts. By closely 

examining the reviews, I found that references to popular culture were of great 

significance in the field of journalistic film criticism. They do not only show the 

journalists habitus but also their position in the field and the fields doxa. The study 

shows that the amateurs often emulates and are inspired by the professional journalists. 

The amateurs also largely depend on the aesthetic paradigm whilst the professionals 

strives for an equiponderant relation to both paradigms.  

 

My conclusion is that the amateurs compose a heterodox rebellion towards the current 

doxa on the field and that the professionals reigns the field with their knowledge and 

their complex and critical portrayal of movies and the society.   
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1 Inledning 

“Vem behöver en kritiker när alla skriver kritik?” (Mildner, 2010, s. 62) 

 

Det här är en studie i hur kulturjournalistiken skildrar och gestaltar samhället. Filmer 

skildrar samhället och filmkritiker bidrar till framställningen av samhällsföreteelser, 

varför studien är relevant. I dag är inte kritik något som är förbehållet etablerade medier 

och professionella kulturjournalister utan det finns på olika plattformar, såsom bloggar 

och Instagram-konton (Chukri, 2010). De professionella kulturjournalisterna som 

filmkritiker har fått konkurrens.  

 

Mildner (2010) belyser att även om både amatörkritiker och professionella kritiker kan 

bedöma verk och berätta om dem så skiljer de sig åt när det gäller kritikens egenvärde, 

det vill säga det intellektuella samtalet kring kultur i samhället och hur viktigt det är i ett 

demokratiskt samhälle. Kulturjournalistik är i hög grad en säregen genre inom 

journalistiken och jag anser att det är viktigt att undersöka huruvida de traditionella 

journalistiska värdena, såsom självständighet och etik, finns närvarande hos amatörer 

samt hos professionella journalister som recenserar filmer.  

  

Kristensen & Riegert (2017) framhåller att kulturjournalistik som helhet länge har varit 

ett underutforskat vetenskapligt område. Recensioner och specifikt filmkritik är ett ännu 

mer underrepresenterat forskningsområde än kulturjournalistik som helhet. I Sverige har 

forskning kring kulturkritik ofta fokuserat på och behandlat långa tidsperioder 

(Roosvall, Widholm & Riegert, 2019). Däremot anser jag att filmkritiken inom 

kulturjournalistiken är underrepresenterad i svenska studier i dag. I dag produceras en 

stor del av nyhetsutbudet inom filmrecensioner på amatörplattformar, likväl som i 

etablerade medier. Just därför vore det intressant att undersöka hur deras språkliga 

framställningar både skiljer sig och är likartade. Är estetiken eller journalistiken 

viktigast för amatörer kontra professionella journalister? Och med vilka medel 

kommunicerar de detta? 

 

Det är relevant att se hur kulturjournalistiken förändras i dagens samhälle och hur de 

nyligen framväxta amatörplattformarna, som numera producerar en stor andel av 

nyhetsutbudet till allmänheten inom filmrecensioner, står för en gestaltning av olika 

samhällsföreteelser och kommenterar dessa. Widestedt (2001) diskuterar i sin 
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avhandling hur konsertrecensioner i dagspressen under två sekler inte bara lyft fram 

värderingar av musikframföranden, utan även varit en del av en berättelse av sociala och 

kulturella sammanhang i samhället. Detta är något jag anser vara applicerbart på 

recensioner i helhet och också en konkret förklaring till hur recensioner kommenterar 

samhällsföreteelser. 

 

“Cultural departments in newspapers are reported to be encountering increasing pressures  

towards the production of news and more “journalistic” expression. However, journalistic  

values do not fit unproblematically into the dualistic professionalism of cultural  

journalism.” (Jaakkola, 2012, s. 482) 

 

Jaakkola (2012) förklarar i ovanstående citat att kulturjournalistiken de senaste åren fått 

högre krav på sig om att förhålla sig till de traditionella journalistiska värdena såsom 

etik och självständighet (Deuze, 2005). Därför är studien relevant för att undersöka om 

dessa krav även manifesterar sig hos amatörer och hur dagens professionella 

kulturjournalister förhåller sig till detta. Recensioner har även ett stort läsarintresse där 

läsarna bedömer dels om de ska se filmen eller om de tycker likadant som recensenten.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka och få en förståelse för huruvida amatörkritik på 

internet skiljer sig från samt innehar likheter till kritik i etablerade medier, av 

professionella journalister. Undersökningen kommer att fokusera på filmkritik. 

 

• Hur är recensionernas komposition och innehåll utformade? 

• Hur konstrueras recensionernas retorik? 

• Hur närmar sig skribenten värderingar i texten och hur gestaltas dessa? 

• Talar texterna för en dragning mot det estetiska eller det journalistiska 

paradigmet? 

2 Begrepp 

Det finns många olika definitioner på amatör och professionell och skalan är nyansrik. 

För att avgränsa mig till vad som är relevant för min studie har jag valt att utgå ifrån 

följande tankemodeller. Nationalencyklopedin (2019a) preciserar amatör som en person 

som ägnar sig åt en viss verksamhet, exempelvis kulturjournalistik, på hobbynivå i 

stället för att vara yrkesverksam. En professionell aktör definieras däremot som en 
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person som utför verksamheten professionellt yrkesmässigt och ofta föreligger ett visst 

mått av skicklighet för att uppnå denna titel (Nationalencyklopedin, 2019b).  

 

Ryman och Cheung (2015) undersöker i sin studie journalistisk kommunikation 

framställd av professionella skribenter och amatörskribenter med fokus på 

sportjournalistik. De generaliserar begreppen amatör och professionell och kommer 

fram till att professionella skribenter ofta har mer komplexa akademiska diskurser i sina 

journalistiska texter, medan amatörer snarare efterhärmar professionella skribenters 

verk och i stället utvecklar den journalistiska genren sportjournalistik. Jag menar att 

detta är direkt applicerbart inom kulturjournalistiken och ser det som möjligt att dessa 

mönster även kan framträda inom den kulturjournalistiska genren.  

 

Jag ämnar ta avstamp i dessa begreppsbeskrivningar och ser därmed amatörer som 

personer som skriver journalistisk filmkritik på hobbynivå och professionella som 

anställda kulturjournalister på etablerade medier. Det som särskiljer dessa aktörer är 

dels graden av skicklighet i sina journalistiska texter samt huruvida det är en 

yrkesutövning eller hobbyutövning. Således kommer begreppen amatör och 

professionell att användas i uppsatsen. De aktörer som nedan benämns som 

professionella är de som är anställda av och skriver för en etablerad tidning som 

yrkesutövning, medan amatörerna recenserar och producerar journalistiska texter som 

hobbyverksamhet. Det handlar i grund och botten om journalistik producerad av 

professionella journalister och icke-journalistik producerad av amatörer. 

 

Jag anser också att det är av värde för uppsatsen att belysa hur traditionella och 

etablerade medier i dag först publicerar sina texter på internet och sociala medier innan 

de publiceras i print-versionen. Därför anser jag att en jämförelse mellan de etablerade 

mediernas internetsidor och amatörernas plattformar är mest rättvis med hänsyn till 

denna aspekt, samtidigt som det är ett intressant och underutforskat område inom 

kulturjournalistiken.  
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3 Tidigare forskning 
3.1 Hellman, H. & Jaakkola, M. Paradigmskiftet 

Jaakkola & Hellman (2011), utgående från Bourdieus fältteori, tar i sin studie avstamp i 

att kulturjournalistiken befinner sig i ett krisläge och undersöker de slitningar 

kulturjournalistiken i Finland har mellan det estetiska paradigmet och det journalistiska 

paradigmet. Krisläget beror enligt Jaakkola & Hellman (2011) på att 

kulturjournalistikens värden, strukturer och ideal är i förändring. En anledning till detta 

sägs vara att “the changes has coincided with the rise of the online news media, which, 

together with the fragmentation of the audience and decreasing readership of printed 

newspapers, has forced the publishers to look for more efficient ways of news 

production” (Jaakkola & Hellman, 2011, s. 784). Undersökningen utförs genom att 

studera kultursidor i den finska tidningen Helsingin Sanomat genom observationer och 

intervjuer med olika kulturjournalister.  

 

För att definiera det journalistiska paradigmet, som vilar på traditionella journalistiska 

värden, använder de sig av Deuzes (2005) kategorisering av journalistiska ideal: public 

service, självständighet, snabbhet och etik. Jaakkola (2012) benämner, i ett försök att 

kategorisera det estetiska paradigmet, i stället: expertis, subjektivitet, engagemang och 

pedagogik. Även snabbhet är något som Jaakkola (2012) anser vara ett viktigt värde, 

vilket är det enda ideal som forskarna använder i båda paradigmen. För att belysa hur 

kulturjournalistiken arbetar i relation till dessa ideal lyfter Jaakkola & Hellman (2011) 

fram att den värderande subjektiviteten och tyckandet i kulturkritiken inte kräver lika 

hastig publicering som vissa andra nyheter, vilket också påvisar hur det estetiska 

paradigmet står i konflikt till de ideal som de flesta journalistiska genrer eftersträvar.  

 

Friktionen mellan de två paradigmen gestaltas också i två olika sorters textproduktion 

enligt Jaakkola & Hellman (2011). Det estetiska paradigmet lyfter fram de värderande 

åsiktstexterna, såsom recensioner, som en text vars nyhetsvärde ligger i den 

kulturprodukt som recenseras, vilket också är kärnan i kulturjournalistiken. Det 

journalistiska paradigmet lyfter däremot fram att även kulturjournalistiska texter bör 

vara informativa, faktabaserade och neutrala (Jaakkola & Hellman, 2011). Studiens 

resultat påvisar att kulturjournalistiken på Helsingin Sanomat i dag har en tendens att 

dras mer mot det journalistiska paradigmet i stället för det traditionella estetiska 
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paradigmet. Detta undersöks genom strukturer i texterna, subjektiva värderingar och 

outtalade antaganden (Jaakkola & Hellman, 2011).  

 

3.2 Widestedt, K. Ett tongivande förnuft 

Widestedt (2001) kartlägger i sin avhandling den svenska musikkritiken i dagspress 

under två sekler med 1780, 1835, 1885, 1905, 1955 och 1995 som analysår. I sin studie 

redogör hon för Foucaults begrepp makt/kunskap och omvandlar sedan hans maktteori 

till ett analytiskt verktyg, genom att tolka olika citat och ställa frågor till texterna om 

hur kunskap och makt gestaltas i dem. Hon tillämpar även tematisk kritisk diskursanalys 

både kvantitativt och kvalitativt för att få ett mer övergripande perspektiv i studien. 

Studien undersöker dels kritikernas maktroll och dels kritikernas sätt att visa sin 

kunskap. Empirin består av drygt 600 texter. Widestedt (2001) tematiserar sin studie 

genom att definiera fyra olika diskursteman för att kunna särskilja vad recensionerna 

handlar om och hur. Dessa teman är: musiken som estetiskt objekt, musiken som 

händelse och socialt fenomen, publiken och den kollektiva musikupplevelsen samt de 

självupplevda känslorna. Studiens fynd påvisar att musikkritiker på 1900-talet skrev och 

bedömde musikupplevelser på ett nästintill vetenskapligt sätt, genom att framhålla 

exempelvis sångens frasering, nyans och klang. På 1950-talet hade kritikerna börjat gå 

ifrån detta vetenskapliga förhållningssätt och varierade sina texter mer. Jag anser också 

att det är av värde att nämna att Widestedt (2001) benämner paradigmskiftet, som 

Jaakkola forskar om, som något som verkar ha pågått sedan 90-talet. Hennes resultat 

pekar på att på 90-talet vann publiksiffror mark och blev plötsligt en faktor som 

påverkade kritikerna. Innan dess var kritikerna förklarande och värderande, enligt 

Widestedt (2001). Enligt Widestedt (2001) påbörjades kampen mellan de estetiska och 

de journalistiska värdena i hennes analysår 1995, vilket manifesterade sig i en konflikt 

mellan finkulturens och populärkulturens estetik. Avhandlingen beskriver 

paradigmskiftet som en “avestetisering av musikkritiken” (Widestedt, 2001, s. 147). 

Hon kommenterar även hur musikkritiken inte enbart varit värderingar av konserter, 

utan även lyft fram sociala och kulturella sammanhang i samhället.  

 

Jaakkola & Hellman (2011) definierar i sin studie recensioner och kritik som “det 

estetiska paradigmets hörnsten” (s. 795), vilket är en väsentlig faktor till varför jag valt 

att undersöka just recensioner i min studie. Då de även nämner uppkomsten av nya 

webbaserade plattformar som producerar en stor del av nyhetsutbudet inom 
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kulturjournalistiken blev jag inspirerad till att undersöka hur amatörkritiker kontra 

professionella kritiker (kulturjournalister) närmar sig det estetiska kontra det 

journalistiska paradigmet. Även om undersökningen studerar hur förhållandena mellan 

de olika paradigmen ser ut i Finland menar jag att den är ytterst relevant och applicerbar 

att använda i min studie, då Finland och Sverige båda tillhör Skandinavien och till stor 

del verkar likadant i medielandskapet. Det är också med avstamp i deras uppfattningar 

som jag anser att det är av högeligen betydelse att studera hur just recensioner förhåller 

sig till dessa faktorer i etablerade medier kontra amatörmedier. Widestedts diskussion 

om hur musikkritik även kommenterar samhällsföreteelser är något som jag inspirerats 

av i temavalet till min studie. Då hennes avhandling fokuserar på musikkritik ville jag 

undersöka en annan kulturjournalistisk aspekt och landade i filmkritik, som jag menar är 

lika kopplat till kommentarer av samhällsföreteelser som musikkritik. Att Widestedt 

beskriver och behandlar de paradigm som Jaakkola fastställt är ytterligare en anledning 

till att jag anser att hennes avhandling är relevant för min studie. Jag anser att det är 

nyttosamt att använda sig av två olika forskare som beskrivit samma skifte och 

förändring, vilket gör mig mer säker på att min frågeställning är berättigad och relevant 

för journalistikforskningen.  

 

4 Teori 

4.1 Bourdieus fältteori 

Journalistik hjälper människor att förstå den värld de lever i (Shehata, 2019). 

Journalistiken är också ett redskap för hur medier vill att läsarna ska tolka och uppfatta 

omvärlden och diverse aktuella diskussioner, normer och konventioner och för att 

lyckas nå fram till läsarna med detta använder sig journalistiken av flera olika medel 

såsom gestaltningar, nyhetsvärdering och agendasetting. 

 

Då min studie ämnar undersöka hur kulturjournalistiken både skildrar och gestaltar 

samhället anser jag att Bourdieus fältteori och gestaltningsteorin är ytterst lämpliga för 

studien. Filmer i sig gestaltar samhället och filmkritikerna bidrar sedan till gestaltningen 

av och diskussioner om diverse samhällsfenomen. De två paradigmen som Jaakkola & 

Hellman (2011) diskuterar i sin studie ser jag också som ett sätt att belysa den kamp 

som sker inom filmkritikens fält, kampen om att erhålla makt och inneha den översta 

positionen inom fältet.  
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Den franska sociologen Pierre Bourdieus fältteori ser journalistiken som en mötesplats 

för politiska, ekonomiska och kulturella fält i samhället (Nygren, 2019). I ett försök att 

simplifiera definitionen av ett fält beskriver Bourdieu (2005) det som “a field is a field 

of forces within which the agents occupy positions that statistically determine the 

positions they take with respect to the field, these position-takings being aimed either at 

conserving or transforming the structure of relations of forces that is constitutive of the 

field” (s. 30).  

 

Broady (2000) konkretiserar begreppet närmare och förklarar det som ett system av 

relationer mellan positioner. Ett fält är inte en fysisk företeelse utan det rymmer de 

mekanismer och reaktioner som agenter inom ett fält gör. Agenterna reagerar och agerar 

till följd av dessa maktrelationer och strukturer, men hjälper samtidigt till att 

upprätthålla, konstruera och representera dem (Bourdieu, 2005). Agenterna, som i min 

studie är professionella kulturjournalister och amatörer, kan till viss del röra sig och 

agera självständigt inom fältet, men i och med att de rör sig inom fältet behöver de 

förhålla sig till ett begränsande ramverk och dess förutsättningar. Med andra ord 

behöver de professionella kulturjournalisterna och amatörerna förhålla sig till 

filmkritikens fält. Bourdieu utgår från tre grundläggande sociologiska kategorier: social 

handling, social relation och social struktur (Carle, 2007). Det är hur människor agerar 

och handlar i det vardagliga, exempelvis hur de språkligt framställer filmkritik på en 

arbetsplats, som enligt Bourdieu skapar den sociala tillvarons struktur. 

 

Men vetenskapen kan bara förmedla en typ av förståelse av verkligheten (Carle, 2007) 

och jag menar att filmkritik verkar likadant. Filmrecensioner gestaltar och kommenterar 

samhällsföreteelser samtidigt som filmerna är föremål för olika agenters smak. 

Filmrecensionerna symboliserar verkligheten, men är inte identisk med den. Carle 

(2007) lyfter fram Bourdieus tankemodell om ett i grunden hierarkiskt och 

klasstrukturerat samhälle. Det är händelser och hur individer agerar på exempelvis sin 

arbetsplats som är sociologiskt intressanta då de pekar på dels uppbyggnaden av 

samhället struktur och dels vilka faktorer som ligger till grund för samma samhälles 

fortlevnad (Carle, 2007). 

  

En vital och grundläggande del av Bourdieus teori är att teorin och empirin bygger på 

varandra, att resonemangen och perspektiven växer fram i symbiosen av en studies teori 
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och empiri. Bourdieu (2005) framhåller sin teori som lämplig vad gäller analyser av 

kulturyttringar såsom litteratur, konst och journalistik. Jag anser att Bourdieus fältteori 

är passande till min studie då den analyserar kritik, vilket vilar på smak och 

kvalitetsbedömning samtidigt som det rör sig inom kulturjournalistiken, vad Bourdieu 

benämner som en kulturell yttring. Bourdieus fältteoretiska ramverk kommer i min 

studie hjälpa mig att se relationen mellan professionell kulturjournalistik och amatör-

plattformar i filmkritikens fält.  

 

4.1.1 Det litterära fältet 

Bourdieus tankar om det litterära fältet är en tankemodell jag applicerat i min studie 

inom filmkritikens fält. Bourdieus litterära fält utgår från tanken om ett socialt fält, ett 

fält som enligt Broady (2000) definieras som “ett system av relationer mellan positioner 

vilka besättes av människor och institutioner som strider om något för dem 

gemensamt”. Även om det litterära fältet utgår från ramverket i ett socialt fält har det 

ytterligare ett fält att förhålla sig till, det kulturella fältet vilket är starkt förankrat i den 

dominerande och legitima kulturen som Broady (2000) jämför med vad journalister i 

Sverige benämner som finkultur. Ett socialt fält karaktäriseras av olika agenter med 

spetskompetens samt institutioner där det finns en specifik typ av symboliskt kapital 

som utgör doxans grundtankar inom fältet. Även filmkritikens fält är enligt mig 

uppbyggt som så att agenterna, det vill säga journalisterna, investerar sin kunskap och är 

beroende av sin spetskompetens. Broady (1989) redogör för hur det i ett socialt fält 

finns specifika investeringar, specifika insatser och specifika vinster. I filmkritikens fält 

skulle detta kunna visa sig genom:  

• Investeringar - hålla sig uppdaterad om filmer 

• Insatser - ta ställning till stora diskussionsfrågor om filmkvalitet 

• Vinster - att bli erkänd som filmkritiker 

 

I det litterära fältet finns dels agenter och dels institutioner (Bourdieu, 2000). I min 

studie kommer detta att tillämpas genom att se filmkritikerna som agenter och de 

plattformar/redaktioner de är verksamma vid som institutioner. Det är kulturjournalistik 

i allmänhet och filmkritik i synnerhet som är amatörernas och de professionella 

kritikernas gemensamma faktor i min studie. I det litterära fältet försiggår det hela tiden 

en maktkamp om status eller erkännande bland aktörerna och likadant är det i 
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filmkritikens fält. Denna maktkamp kan enligt mig också synas genom de olika 

paradigmen. 

 

Bourdieu framhåller i Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur 

(2000) att det existerar en markant skillnad mellan intellektuella, det vill säga 

professionella och amatörer, som jag anser skulle kunna vara av värde att relatera till 

min studie. Bourdieu (2000) diskuterar hur texter av professionella präglas av att dess 

författare tillhör det intellektuella fältet genom att lyfta olika teoretiska problem, 

konventioner och frågeställningar som är aktuella i rådande fält medan amatörer nöjer 

sig med att återskapa skoldiskurser. Bourdieu (2000) definierar inte begreppet 

skoldiskurs närmare, men nämner att amatörer ofta hämtar information från de 

professionellas verk. Detta tolkar jag som att Bourdieu menar att amatörer i stor grad 

efterliknar och imiterar de professionellas verk. I min studie skulle det kunna visa sig 

genom att de traditionella kritikerna vilar på det intellektuella fältet och diskuterar 

rådande konventioner och debatter, medan amatörerna snarare härmar de professionella 

kulturjournalisternas texter i en mindre komplex och avancerad form. Bourdieus 

litterära fält sätter relationen mellan professionella och amatörer i fokus vilket är precis 

vad min studie ämnar att göra. 

 

4.1.2 Eliter och smak 

Samhället i stort består av hierarkier och slutna maktstrukturer. Det finns underordnade 

och överordnade, eliter och folket. Vad gäller begreppet ‘elit’ så innebär Bourdieus 

nyansering att det är en metafor för högt uppsatta positioner i ett socialt fält. I min 

studie ses detta genom professionella kulturjournalister som är verksamma som 

filmkritiker på etablerade medier samt etablerade kändisar och filmiska företeelser. 

Framförallt uppnår högt uppsatta personer inom fältet sin position och status genom att 

de behärskar elitkulturens smak och livsstil (Carle, 2007). Inom alla fält verkar en 

relativt konstant elit (Carle, 2007). I kulturjournalistiken anser jag att detta tar sig 

uttryck genom hur professionella journalister, eliter, kontrollerar positionerna genom 

bland annat deras arbetsplats.  

 

En agents smak kan ses som en “förmåga till omedelbara och intuitiva omdömen om 

estetiska kvaliteter” (Bourdieu, 1993). Det är våra val och ageranden som ger uttryck 

för den sociala distinktionen i samhället, som regleras med smak. För att koppla detta 
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till min studie har jag valt att utgå från att när kritikerna väljer vilken film de ska skriva 

om och framförallt hur de ska skriva om den, inkorporeras de i uttrycket för sociala 

gruppers distinkta livsstilar. Deras val av filmer och språkliga framställningar i 

recensionen uttrycker utöver deras smak även deras position i den kollektiva livsstilen i 

filmkritikens fält. Carle (2007) pekar ut hur smaken kan ses som en mätare på social 

tillhörighet.  

 

4.1.3 Kapital och positioner 

Min studie kommer att fokusera på det kulturella kapitalet och det symboliska kapitalet, 

då det är dessa jag anser vara mest relevanta ur en kulturjournalistisk synvinkel och 

också de som är essentiella för att uppnå en hög social position. Det symboliska 

kapitalet kan även ses som det grundläggande begreppet i Bourdieus sociologi (Broady, 

1989).  

 

Det kulturella kapitalet syftar till agentens (i min studie journalistens) socialt erkända 

och värdefulla kunskaper samt färdigheter i kulturellt avseende. Därmed krävs en 

gedigen och fördjupad kunskap om gällande konstart, i min studies fall film, för att 

uppnå ett högt kulturellt kapital (Broady, 1987). Vilket erkännande en skribent får och 

vilken status hen har vilar starkt på det kulturella kapitalet. Ett annat viktigt begrepp är 

symboliskt kapital, som belyser ett tillstånd hos de olika formerna av kapital. För att ett 

kulturellt kapital ska bli symboliskt krävs det att dess värde erkänns av andra agenter 

som är verksamma inom samma fält. Symboliskt kapital är också en av de stommar i 

Bourdieus ramverk som beskriver ett gemensamt sätt att röra sig och tänka inom ett fält 

(Bourdieu, 2000; Broady, 1987). Carle (2007) gör gällande att eliter inom ett fält uppnår 

sin position genom exempelvis speciella arbetsplatser där det kulturella kapitalet bär 

stor betydelse. Då min studie ämnar undersöka förhållandet mellan amatörer och 

professionella kulturjournalister anser jag att detta är tillämpbart då eliterna, det vill 

säga det professionella kulturjournalisterna, till stor del uppnått sin position i fältet 

genom att de arbetar på etablerade medier. Arbetsplatsen ger dem legitimitet till sin 

sociala position.  

 

“Deltar man i elitens spel är det emellertid underförstått att man också skall skriva för  

dess publik och leva på dess villkor.” (Carle, 2007, s. 378) 
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Carle (2007) sammanfattar eliternas culture generale genom att redogöra för hur den 

blivit till det legitima sättet att förstå kultur. Även om filmkritik traditionellt sett tillhör 

populärkultur mer än finkultur menar jag att det finns maktstrukturer även inom 

filmkritikens genre. Det är den gemensamma sociala praktiken som formar culture 

generale (Carle, 2007) och detta anser jag vara precis lika tillämpbart inom filmkritikens 

värld som inom finkulturens. Inom kulturjournalistiken i stort och filmkritikens fält 

konkurrerar de verksamma, de som besitter olika positioner inom fältet, med varandra 

om makten. Det pågår en maktkamp och konkurrens som visas genom deras smak. 

Konkurrensen som förs mellan amatörer och professionella journalister gäller dock inte 

enbart symbolvärden, utan även positionerna inom fältet samt makten över kulturen i 

samhället. För att en agent ska kunna uttrycka sin tillhörighet och konkurrensförmåga 

inom ett fält behöver hen dels behärska fältets variationer och dels känna till det rådande 

kulturella kapitalet och symboliska kapitalet (Broady, 1987). 

 

Då det kulturella kapitalet är särskilt viktigt för de som vill ta sig fram på kulturella fält 

anser jag att det är en väsentlig faktor att ha i bakhuvudet i min analys av studiens 

empiri. För att uppnå ett högt kulturellt kapital bör en skribent ha god kännedom om till 

exempel vanliga värderingar och traditioner inom fältet. Detta hjälper sedan skribenten i 

arbetet med att kunna lyfta diskussioner och konventioner. Min tes är att amatörer inte 

har lagt ner lika mycket tid och arbete för att uppnå ett högt kulturellt kapital som 

professionella kritiker, vilket i min studie skulle kunna visa sig genom mindre komplexa 

språkliga framställningar i recensionerna vad gäller värderingar och kommentarer.  

 

4.1.4 Habitus 

Bourdieus begrepp habitus är något som finns inom oss människor snarare än en yttre 

norm från samhället och som formas av en människas erfarenheter av olika sociala 

miljöer och dess normer. Habitus kan förklaras som de socialt givna reglerna inom ett 

fält, en kunskap som individen inte reflekterar över utan som bara finns där (Carle, 

2007). 

 

Habitus präglar agentens, i min studies fall journalisternas, sätt att tänka, välja och 

handla. En gynnsam habitus på det litterära fältet utgår från att agenten vet vad som är 

viktigt och har läst det, vilket i min studie kan översättas till att kritikerna i så fall vet 

vilka filmer och diskussioner som är viktiga inom fältet och därmed är insatta i dessa. 

För att uppnå en gynnsam habitus i det litterära fältet krävs det att agenten investerar tid 
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i läsning, kontakter och en allmän lokalkännedom om den litterära världen (Broady, 

1987). Detta kan direkt tillämpas i min studie med den distinkta skillnaden att det är 

filmer och de diskussioner som förs inom filmkritikens värld som agenten bör vara 

insatt i i stället för den litterära världen. Agentens symboliska kapital förkroppsligas och 

konkretiseras genom habitus (Bourdieu, 2000). Agentens habitus kan också förändras i 

den maktkamp som förs mellan amatörer och professionella kulturjournalister. 

Filmkritikens sociala konkurrensfälts positioner består av både materiella resurser och 

symboliska tillgångar. De verksamma agenterna behöver anpassa sig till de spelregler 

och traditioner som gäller inom fältet, med andra ord doxan, för att lyckas utveckla ett 

gynnsamt habitus som tillåter agenten att bibehålla eller avancera sin sociala position.  

 

4.1.5 Doxa 

Det är det symboliska kapitalet som utgör grunden för makthierarkin inom det litterära 

fältet och är också vad som ger kritiker legitimitet att värdera och betygsätta litteratur. 

Likadant är det i filmkritikens fält. Gripsrud (2011) exemplifierar doxan som ett slags 

“common sense” (s. 102) på fältet. Doxan kan även förklaras som ett fälts 

grundläggande värderingar, attityder och idéer. Agenter som följer fältets doxa ses som 

ortodoxa deltagare (Broady, 1987). Aktörer som däremot bryter mot delar av fältets 

doxa och därmed utmanar de ortodoxa dominerande aktörerna kallas för heterodoxa. 

Heterodoxa aktörer kan synas i en text genom att de hävdar andra kriterier för vad som 

är värdefull litteratur än de dominerande aktörerna gör (Broady, 1987), vilket jag anser 

vara tillämpbart i min studie. I filmkritikens fält skulle detta kunna yttra sig som att 

amatörer har andra bedömningskriterier i sin filmkritik än vad professionella 

journalister har. Heterodoxa (amatörer) och ortodoxa agenter (professionella 

kulturjournalister) i fältet kan ha olika bedömningskriterier och delade meningar om vad 

som definierar en bra film och adekvat diskussion (Broady, 1987) och konkurrerar 

sinsemellan. Däremot möts de i vissa gemensamma intressen, såsom att maktkampen 

inom fälten alltid ska kunna fortsätta (Broady, 1987).  

 

4.2 Gestaltningsteorin 

Enkelt förklarat handlar gestaltningsteorin om hur en händelse eller fråga gestaltas för 

att journalisten ska få fram sitt budskap och ge den journalistiska texten en specifik 

innebörd (Shehata, 2012). Hur mediernas rapportering påverkar bilden av vår omvärld 

är en av de frågor som engagerat medieforskare mest (Shehata, 2019). Shehata (2019) 
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hänvisar till forskaren Lippman som 1922 i sin studie kunde konstatera att det var 

mediers bild av verkligheten, snarare än verkligheten i sig, som avgjorde hur 

konsumenterna förhöll sig till omvärlden. Då massmedier anses ha ett stort inflytande 

över hur konsumenter ser och tolkar sin omvärld samt hur de formar sina opinioner 

(Shehata, 2019) anser jag att gestaltningsteorin är relevant för min studie. Då 

recensioner lyfter samhällsföreteelser i sina värderande satser (Widestedt, 2001), anser 

jag också att det är av intresse att analysera hur dessa gestaltas. Forskning kring och om 

gestaltningsteorin utgår ofta från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och ser hur 

kommunikation påverkar hur konsumenterna ser på sin omvärld (Shehata, 2019).  

 

Om en amatör och en professionell journalist använder sig av två helt olika 

gestaltningar när de värderar film påverkar dessa konsumenterna olika. Då min studie 

ämnar vara en innehållsanalys kommer jag att fokusera på hur värderingar gestaltas i 

filmrecensionerna och inte undersöka gestaltningens effekter på 

konsumenterna. Tuchman konstruerar begreppet frames som en metafor i Makings 

news: A Study in the Construction of Reality (1978). Hon problematiserar hur nyheterna 

fungerar som ett fönster för konsumenterna, men att fönstret i sig aldrig är en objektiv 

spegling av verkligheten. Medieforskaren Entman tog 1993 på sig att studera begreppet 

och försökte konkretisera dess innehåll (Shehata, 2019). Det är just Entmans definition 

av gestaltning som har blivit en av de starkaste i dag. Entman (1993) menar att 

gestaltningar handlar dels om urval och uppmärksamhet och dels om hur skribenten 

definierat och formulerat problem i texten. Nedanstående citat påpekar dess inneboende 

problematik enligt mig.  

 

“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in  

a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, casual  

interpretation, moral evaluation and/or treatment recommendation for the item  

described.” (Entman, 1993 , s. 52) 

 

Shehata (2019) uppger att mediers gestaltning av samhällsproblem inte enbart vilar på 

de argument som används i den journalistiska texten. Han räknar även upp den 

journalistiska vinkeln, källor, fakta som åberopas och hur värdeladdade ord används 

som faktorer till gestaltningen.  
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Som tidigare nämnt är min studie en innehållsanalys och därmed kommer jag att 

fokusera på de gestaltningar som manifesteras i recensionernas värderingar och 

samhällskommentarer. Det finns flera olika typer av gestaltningar. Jag kommer att 

fokusera på det som de Vreese (2005) benämner som generella gestaltningar. 

Journalisters bruk av generella gestaltningar är till stor del en följd av de journalistiska 

värderingar och praktiker som präglar det redaktionella arbetet på det medium de 

arbetar på. Då min studie undersöker hur skribenterna använder sig av de journalistiska 

värderingarna i form av det journalistiska paradigmet anser jag att detta är en ytterst 

relevant faktor i gestaltningsteorin för mig att lägga fokus på. de Vreese (2005) 

identifierar och diskuterar ett flertal generella gestaltningar som är vanligt 

förekommande i journalistiken. Jag har försökt avgränsa och identifiera de gestaltningar 

som jag tror skulle kunna vara av värde att analysera i min studie och landade i 

följande.  

 

• Konfliktgestaltning - karakteristiska drag är en pågående konflikt mellan flera,  

men oftast två, aktörer som utgör kärnan i den journalistiska texten. De kan 

exempelvis ställas mot varandra eller så bygger textens dramaturgi kring deras olika 

åsikter. Fokuset ligger på konflikten/konflikter (de Vreese, 2005; Shehata, 2019).  

 

• Moralgestaltningar - kontextualiserar problemet eller konflikten i texten genom  

religiösa eller moraliska normer. Semeto & Valkenburg (2000) hänvisar till det 

journalistiskt professionella värdet objektivitet och poängterar att strävan efter att 

följa detta värde ofta medföljer att journalisten i sin text använder sig av 

moralgestaltningar implicit. Detta kan yttra sig på olika sätt i texten, exempelvis 

genom användande av citat eller när journalisten drar slutsatser. I texter med 

moralisk gestaltning medföljer ofta ett budskap om hur publiken ska agera 

“moraliskt rätt” angående en specifik samhällsföreteelse (Semeto & Valkenburg, 

2000).  

 

Shehata (2019) diskuterar om hur nyhetsjournalistiken alltid präglas av en, eller flera, 

gestaltningar. Jag menar att gestaltningar är lika vanligt förekommande inom 

kulturjournalistiken och kanske särskilt i åsiktstexter såsom recensioner är. Min tes är 

att när journalisterna använder recensioner för att kommentera samhällsföreteelser, gör 

de detta med gestaltningar särskilt i sina värderande satser för att påverka 
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konsumenternas opinioner om samma samhällsfenomen. Jag tror således att 

gestaltningar kan visa journalistens övergripande kulturella värderingar och är 

intresserad av huruvida dessa skiljer sig mellan amatörer och professionella 

journalister.  

 

5 Metod 

Då studien ämnar analysera olika journalisters språkliga framställningar av 

filmrecensioner kändes det relevant för mig att undersöka begreppen “språk” och 

“framställning” närmare. Hemer (2010) diskuterar begreppet framställningssätt som 

något som kan bero på skeletala faktorer, exempelvis textlängd eller det fokus som 

föreligger på betygsättningen. Han diskuterar även objektiva parametrar, det vill säga 

vilka skådespelare eller manusskribenter som medverkar och hur stora intäkter filmen 

dragit in. Då den tidigare forskningen som Widestedt (2001) drev kunde påvisa att 

publiksiffror är allt mer vanligt förekommande i konsertrecensioner ansåg jag att det var 

en viktig faktor i analysen. Jag har även fått arbeta med att konkretisera och 

operationalisera Jaakkolas (2012) värden för huruvida texterna talar för det 

journalistiska eller det estetiska paradigmet. 

 

5.1 Hulténs massmedieretorik 

Hulténs (2000) massmedieretorik har en tudelad utgångspunkt, i både språk och 

framställning varför den metoden kändes mest lämplig för mig. Hultén (2000) beskriver 

sin metod som en kvalitativ textanalys med syfte att tolka texten och dess innebörd. Hon 

redogör för hur forskarens förförståelse, tidigare kunskap och tidssammanhang spelar in 

i tolkningsprocessen. Däremot är det viktigt att poängtera att detta inte innebär att 

tolkningen blir helt subjektiv eller tillfällig på grund av detta, utan snarare är en del av 

tolkningsprocessen (Hultén, 2000). Jag ansåg att metoden var lämplig då den både letar 

efter mönster och teman i texten som helhet men även berör retoriken. Jag var först 

intresserad av att utföra en narrativ analys i kombination med en neoklassisk 

retorikanalys, men då jag fann Hulténs (2000) massmedieretorikanalys ansåg jag att den 

var lämpligast. Detta grundat på att den verkar som en kombination av de analyser jag 

var inställd på men utan samma begränsande ramverk. Hennes metod är även anpassad 

för just journalistisk forskning och exemplifierar språkliga skillnader mellan vad hon 
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benämner som “nybörjare och rutinerade journalister” (Hultén, 2000, ss. 26-30), varför 

den kändes än mer lämplig. 

 

Massmedieretorisk analys har som utgångspunkt att språk alltid kommer till i en viss 

kontext. Vad gäller journalistiska texter ingår de i en redaktionell process, som kan 

benämnas som textens kontext. Faktorer som kan påverka denna process är bland annat 

institutionen som står som producent, individuella erfarenheter och kunskaper hos 

journalisten samt tidens normer och konventioner (Hultén, 2000).  

 

Jag valde att utgå från Hulténs (2000) närläsande analys, vilket vilar på en mindre 

empiri som analyseras mer detaljerat. Detta då jag efter Hulténs (2000) anvisningar 

ansåg att språk är så komplext att analysa och särskilt i kontexten paradigmkampen att 

en detaljrik analys behövdes för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan 

amatörer och professionella journalister. Vad gäller värderingar i de journalistiska 

texterna fastställer Hultén (2000) att de har två olika utgångspunkter. Antingen skriver 

bokstavligen journalisten sin uppfattning, hen framför värderingarna explicit, eller så 

visar hen dem i stället och framför dem därmed implicit. I teorikapitlet redogjorde jag 

för hur Bourdieu (2000) ansåg att amatörer efterhärmade de professionellas verk. Med 

hänsyn till detta reflekterade jag i min analys över följande operationaliseringsfrågor 

från Hultén (2000):  

• Hur skulle en mer komplex skildring kunna se ut?  

• Framstår värderingarna som förenklade?  

 

Då Hulténs (2000) metod täcker så många aspekter valde jag att avgränsa mig till ett par 

faktorer grundat på mina teoretiska urval och den tidigare forskning jag tog del av. De 

språkliga faktorer jag valde att fokusera på för att kunna göra en systematisk textanalys 

och operationalisera denna var: 

• I vilket medium är texten publicerad? 

• Vilka framställningsformer används i texten? 

• Vilken komposition/disposition har texten? 

• Hur är textens scener och deltagare gestaltade? 

• Hur ser textens språk ut? 

 

För att ytterligare bryta ner texterna har jag använt mig av följande analysverktyg. 
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• Ordklasser - Ordklasser är en gruppering av olika ord som vilar på ordens 

grammatiska uppbyggnad, för att lättare kunna förstå dem och skilja dem åt. 

Exempel på ordklasser är substantiv, verb, adjektiv och pronomen (Hultén, 

2000).  

 

• Schabloner - En schablon kan liknas vid något som gestaltar människors 

förutfattade meningar (Sundstedt, 1999). Ett exempel på detta är om texten 

nämner en taxichaufför i New York, då tänker ofta läsaren att taxichauffören är 

aggressiv eller om texten nämner en karaktär med glasögon som är blyg, då 

tänker läsaren ofta att karaktären i hög grad är studiefokuserad (Sundstedt, 

1999).  

 

• Metaforer - Metaforer är något som används mycket i abstraktionsstegen, på det 

abstrakta planet. En metafor är ett bildligt uttryck för att belysa en viss aspekt 

utan att explicit redogöra för den (Hultén, 2000).  

 

5.2 Material 

Ett strategiskt urval gjordes för att få med recensioner som kändes typiska för de valda 

medierna. Texterna har också valts ur en bekvämlighetsurvalsprincip då alla fanns 

tillgängliga på respektive mediums hemsida vid urvalstillfället 2019-11-18. Jag strävade 

efter att ha tre filmer från olika genrer för att se eventuella variationer i bedömningen 

beroende på genre. Jag har även medvetet valt filmer som jag inte själv har sett, för att 

undvika att läsa in mina egna värderingar i journalisternas texter. Studiens analysobjekt 

blev således recensioner av “Joker”, “Once upon a time... in Hollywood” och “Downton 

Abbey”.  

 

“Joker” är en thriller som handlar om en man som lider av psykisk ohälsa i Gotham 

City. Han försjunker i en dekadent spiral och skapar tillsist sitt alterego “The Joker”. 

Filmen är en DC Comics-produktion. (Imdb, 2019b). 

 

“Once upon a time... in Hollywood” är en komedi och handlar om en skådespelare som 

är på väg att bli passé. Han försöker finna sin väg med sin stuntman genom Hollywood 

och dess industri 1969. Quentin Tarantino är regissör och manusförfattare (Imdb, 

2019c). 
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“Downton Abbey” är ett drama som bygger på serien med samma namn och utspelar sig 

på början av 1900-talet. Aristokratiska familjen Crawley får kungligt besök och behöver 

hantera utmaningarna som följer. Det är Julian Fellowes som är skapare och 

manusförfattare (Imdb, 2019d). 

 

En annan faktor som vägledde mitt urval var att dessa filmer alla var på topp tio-listan 

över mest inkomstbringande filmer i Sverige under 2019 (Box Office Mojo, 2019), 

varpå jag menar att det finns ett större allmänintresse för dessa filmer och därmed 

medföljer en, enligt mig, högre recensionsprioritet. Två recensioner av varje film valdes 

ut, en från ett etablerat medium och en från en amatörplattform. De traditionella medier 

som valts ut är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet samt Aftonbladet.  

 

Dagens Nyheter beskriver själva sig som en oberoende morgontidning med liberal 

inriktning (Dagens Nyheter, 2008). Dagens Nyheter innehar ställningen som Sveriges 

dominerande opinionsorgan (Johansson, A. & Sundin, S., u.å.). Tidningen utgår från 

värdegrunder såsom ett upplyst förnuft och öppet toleransklimat (Dagens Nyheter, 

2008). 

   

Svenska Dagbladet är en moderat oberoende morgontidning (Sandlund, E., u.å.). På sin 

hemsida framhåller Svenska Dagbladet (u.å.), att deras målsättning bland annat är att 

upplysa och att driva opinion. De fastslår även att de utgår från en humanistisk 

grundsyn samtidigt som de vill agera som en plattform för fri debatt.  

 

Aftonbladet är en socialdemokratisk kvällstidning. Aftonbladet är framstående inom 

kulturbevakningen i Sverige, ofta med en vänsterpolitisk prägel (Oscarsson, I., Gruvö, J. 

& Gustafsson, K. E., u.å.). På sin hemsida anger de att deras vision innefattar 

granskande journalistik och att värna om sanningen (Aftonbladet, 2016).  

 

De amatörplattformar som valts ut till studien är Filmeye.se, Filmtopp.se och 

Onyanserat. Dessa plattformar valdes ut från kriterierna att hemsidan behövde ha en 

tydlig informationssida, skriva filmrecensioner ur svensk kontext och inte tillhöra ett 

etablerat medium. Jag strävade även efter att hitta plattformar som var neutrala 

såtillvida att de ej har något tydligt kommersiellt syfte med sina filmrecensioner. Därav 
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valde jag bort plattformar med antingen en tydlig politisk agenda, då det inte är något 

som rör studiens syfte, eller med en uttalad kommersiell agenda. Jag anser att en uttalad 

kommersiell agenda hade kunnat leda till subjektiva recensioner enbart skrivna i 

”säljsyfte” vilket jag inte bedömer vara representativt för amatörplattformarna, utan då 

jag vill undersöka amatörplattformarna i sig strävade jag efter att hitta så objektiva 

plattformar som möjligt. Studiens frågeställning har även väglett dessa kriterier, i hopp 

om att filtrera fram plattformar som har som huvudsakligt syfte att bedöma filmer 

objektivt och därmed representera amatörer i sin filmkritik. Jag ansåg att Filmeye.se, 

Filmtopp.se och Onyanserat var mest relevanta efter dessa kritier. I Sverige finns det 

många amatörplattformar inom kulturjournalistisk och filmrecensioner i synnerhet, som 

i dag blivit en vedertagen del av branschen.  

 

Filmeye.se beskriver själva sig som en oberoende webbsida för filmrecensioner. 

Filmeye.se har aktivt valt att vara frikopplad från kommersiella företag och/eller 

institutioner för att kunna försäkra sig om en oberoende värdering av filmproduktioner 

(Filmeye.se, u.å.).  

 

Filmtopp.se beskriver själva sig som en blogg på frammarsch inom branschen. 

Filmtopp.se (u.å.) uppger på sin hemsida att deras ambitioner utgår ifrån tanken om att 

belysa alla aspekter i filmbranschen och även alla genrer. Utöver recensioner producerar 

de även exempelvis intervjuer och topplistor.  

 

Onyanserat framhåller att de ämnar skriva om allt de anser vara väsentligt inom 

populärkultur i allmänhet, men om film och serier i synnhet. Deras mål är snarare att 

definiera vad de anser vara bra och dåligt snarare än att ha en bred bevakning 

(Onyanserat, u.å.).  

 

Nedan redovisas min tankemodell vad gäller filmkritikens fält som jag har utgått ifrån i 

min analys. 
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Följande sex recensioner valdes ut: 

Publicering Plattform Film Betyg 

2019-10-03 Filmeye.se ”Joker” 5/5 

2019-10-03 Dagens Nyheter ”Joker” 5/5 

2019-08-09 Filmtopp.se ”Once upon a time… 

in Hollywood” 

3/5 

2019-08-15 Svenska Dagbladet ”Once upon a time… 

in Hollywood” 

3/5 

2019-09-11 Onyanserat ”Downton Abbey” 4/5 

2019-09-10 Aftonbladet ”Downton Abbey” 3/5 

 

5.3 Metodkritik 

Hulténs massmedieretorik har i stort fungerat väl för mig i denna studie. Den har hjälpt 

mig att systematiskt bryta ner texterna och tillämpa en näranalys för att skönja 

tendenser. Metoden har även försett mig med lämpliga analysverktyg för att göra en 

djupdykning i texterna. Däremot går det att kritisera metoden och dess tillämpning då 
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den inneburit att alla aspekter av de kulturjournalistiska texterna inte har analyserats 

utan enbart ett urval av aspekter samt att de olika teman, värden och gestaltningar som 

har analyserats inte lyfts fram lika mycket. Att vissa aspekter inte lyfts fram lika mycket 

som vissa andra medför också att de inte har diskuterats i samma utsträckning i slutsats 

och diskussion.  

 

Studien bygger på en näranalys av de kulturjournalistiska texterna och det finns en risk 

att jag har förbisett artiklar som skulle vara bättre lämpade och mer representativa för 

respektive medium. Hade jag valt att utöka antalet artiklar i min studie hade jag även 

kunnat göra en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie, vilket hade gett mig större 

möjligheter att generalisera. Jag hade även kunnat välja att inkludera fler amatörmedier 

och etablerade medier. Min frågeställning har styrt urvalet och antalet artiklar och då 

ansåg jag att en närläsning var den bästa tillämpningen för att besvara min 

frågeställning. Avgränsningen vilar även starkt på studiens tidsram samt omfattning.  

 

I analysen diskuteras i huvudsak olika maktrelationer. Jag är medveten om att det kan 

uppfattas som att det finns en slagsida i analysen, att jag i huvudsak undersökt 

problematiska maktrelationer. Jag menar dock att detta är en konsekvens av att göra en 

retorisk analys. I en retorisk analys föreligger en risk att hamna i en diskussion om olika 

problematiska maktrelationer och därmed missa andra positiva relationer som också är 

viktiga för texterna, exempelvis gemenskap. Men då både min metod och båda mina 

teorier, Bourdieus fältteori samt gestaltningsteorin, har en sådan inriktning har 

analysens fokus styrts av de teoretiska perspektiven. Jag är även medveten om att det 

förekommer många värden och subjektiva tolkningar i analysen. Även dessa faktorer 

har styrts av mina teoretiska perspektiv.  

 

Då min vetenskapliga empiri enbart består av sex kulturjournalistiska texter kunde jag 

göra en mer kvalitativ och djupgående studie men det föreligger en viss risk att det finns 

ytterligare aspekter och perspektiv som fallit utanför min undersökningsradar och 

därmed gått förlorad. Det fordras fler studier för att stärka eller dementera de resultat 

som min studie kommit fram till. Studiens omfång och tidsram har starkt avgränsat 

studien och därmed är inte studien representativ för alla former av filmkritik. Studiens 

resultat kan snarare liknas vid ett stickprov som skönjer tendenser. 
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5.4 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2018) diskuterar hur relevanta begreppen reliabilitet och validitet faktiskt är i 

en kvalitativ studie. Enligt Bryman (2018) vilar ofta begreppet validitet på en studie 

som innefattar någon typ av kvantitativ mätning, vilket inte är centralt i en kvalitativ 

studie. Därmed är begreppet validitet inte något som enligt Bryman (2018) är essentiellt 

att ha i beaktande i en kvalitativ studie. Däremot lyfter Esaisson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns & Wängnerud (2017) fram att intern validitet ofta handlar om beskrivande 

slutsatser utifrån en begränsad mängd analysenheter, vilket jag ansåg vara relevant för 

min studie. Jag har följaktligen följt begreppet tillförlitlighet i stället för reliabilitet och 

validitet. I studien har jag systematiskt och transparent försökt beskriva min 

urvalsprocess och hur jag kommit fram till de avväganden jag gjort. Följaktligen anser 

jag att andra forskare som kommer från liknande konventioner och har liknande 

förförståelser som jag har skulle kunna återskapa mitt urval och finna liknande 

slutsatser och därmed bidra till den vetenskapliga ackumulationen. Om forskaren 

däremot kommer från andra konventioner, exempelvis en icke-västerländsk sådan och 

kontexter är det möjligt att hen skulle tolkat in andra värden, skillnader och likheter i de 

kulturjournalistiska texterna.  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Även om studenter inte behöver uppfylla det formella krav som akademiska forskare 

har, att få ett godkännande av en Etikprövningsnämnd, behöver de tillämpa gott 

omdöme i sin studie (Esaisson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017).  

Vetenskapsrådet (2017) lägger tonvikt på att forskare bör reflektera över forskningens 

inriktning och genomförande och därmed ta välgrundade beslut. Även om 

forskningsetik är extra viktigt när det kommer till studier som involverar 

intervjupersoner (Vetenskapsrådet, 2017; Esaisson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017) är det ändock vitalt att som forskare reflektera över sin metodik och 

etik i forskningen, även om studien inte innefattar intervjupersoner. Då min studie är en 

kvalitativ sådan som inriktar sig på språkliga framställningar hos olika 

kulturjournalistiska plattformar som producerar filmkritik för allmänheten mötte jag 

tämligen få etiska ställningstaganden, jämfört med om jag hade genomfört exempelvis 

en fältstudie.  
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Det största etiska ställningstagandet jag ställts inför i min studie var huruvida jag skulle 

namnge filmkritikerna bakom respektive kulturjournalistisk text som utgör min empiri 

eller inte. Jag utgick från de riktlinjer som Vetenskapsrådet (2017) presenterar när jag 

gjorde mitt val. Hade filmkritikerna varit direkt involverade i min studie, exempelvis 

genom intervjuer eller observationer hade jag som forskare haft ett stort ansvar att hålla 

alla personuppgifter och särskilt känsliga sådana dolda (Vetenskapsrådet, 2017). Då min 

studie fokuserar på att analysera de kulturjournalistiska texternas språkliga 

framställningar bedömde jag att det inte var relevant för min studie att namnge de olika 

filmkritikerna utan i stället fick de representera den plattform de skriver för. Med det 

sagt anser jag också att deras namn inte är någon känslig personuppgift, utan då texterna 

jag använder mig av finns tillgängliga på respektive plattforms webbsida är det enkelt 

att ta reda på filmkritikernas namn, något de själva varit öppna med och valt att 

underteckna sina kulturjournalistiska texter med.  

 

6 Analys  

Analysen följer den beskrivna genrelogiken i den struktur som tidigare redovisats. Den 

börjar med thrillern ”Jokern”, därefter följer komedin ”Once upon a time... in 

Hollywood” och avslutas med dramat ”Downton Abbey”.  

 

6.1 ”Joker” 

Recensionerna publicerades båda dagen innan filmen “Joker” hade svensk premiär. 

 

I båda recensionerna för “Joker” är substantiven den dominerande ordklassen. Detta 

syns genom skroderande med diverse kändisnamn, karaktärer och filmtitlar. Då högt 

uppsatta positioner inom filmkritikens fält till stor del bygger på det kulturella kapitalet 

kritikern innehar, det vill säga vilka kunskaper och färdigheter som anses vara 

värdefulla inom fältet (Bourdieu, 2000), anser jag att detta kan vara ett medel som 

recensenterna använder för att hävda sitt habitus och markera sin position i filmkritikens 

fält. Jag anser också att det innebär att kritikerna skapar ett förtroende för sig själva, 

genom att hävda sin plats i fältet, hos läsaren.  

 

“En av de mest genanta filmscener som finns är när Robert De Niros misslyckade  

komiker Rupert Pupkin dagdrömmer om att han är du och bror med sin stora idol, en tv- 
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stjärna spelad av Jerry Lewis, i becksvarta “King of comedy” från 1982. Hela den filmen  

är som bekant en orgie i sekundärskam, långt innan det blev ett modeord.” (Dagens  

Nyheter, 2019-10-03, Filmrecension: Joaquin Phoenix ett enda plågat mörker i  

”Joker”)  

 

Både Filmeye.se och Dagens Nyheter går ifrån den film som är avsedd att recenseras i 

recensionerna och tar upp andra filmer eller filmiska företeelser såsom Oscarsgalan. I 

båda texterna verkar kritikern som en guide för läsaren genom texten, men en reflektion 

från min sida är huruvida båda texterna är skrivna för “redan frälsta”, det vill säga de 

personer som redan innehar kunskap om karaktären Jokern eller är väl insatta i filmens 

värld och därmed kan förstå alla populärkulturella referenser eller om de är skrivna för 

allmänheten? Amatören har avsevärt fler populärkulturella referenser än vad den 

professionella journalisten har och fokus tycks snarare ligga på kändisar, galor och 

prestationer än filmen i sig.  

 

Den professionella journalisten väljer att inleda recensionen med värdeladdade ord som 

samtidigt gestaltar filmens helhet och komplexitet genom uttryck som “En människa på 

väg mot sammanbrott” och “ett av filmhistoriens hårdast formulerade utanförskap” 

(Dagens Nyheter, 2019-10-03, Filmrecension: Joaquin Phoenix ett enda plågat mörker 

i ”Joker”). Amatören målar däremot upp en bild för läsaren om hur pressvisningar för 

kulturjournalister generellt går till, i stället för att ta avstamp i filmen och dess handling. 

Därefter får läsaren veta att just denna pressvisning avviker från normen, vilket kan 

tolkas som att det innebär att det är stort intresse för filmen. Intressant att reflektera över 

är huruvida detta indikerar ett större allmänintresse, när fler journalister går på 

pressvisningen och därmed medföljer en högre recensionsprioritet? Att amatören väljer 

att så detaljerat beskriva pressvisningen för filmen anser jag också kan tyda på en stark 

längtan att tillhöra filmkritikens fält. 

 

I båda recensionerna beskrivs samhället som dystopiskt, men med olika medel. 

Amatören redogör för hur karaktären Jokern är maktlös genom att beskriva att han inte 

kommer någonvart, trots alla sina ansträngningar och att han fortsätter vara ett objekt 

för trakasserier. Den skådespelare som spelar Jokern beskrivs som mager och 

gestaltningen av honom framhåller enligt mig de människor som lever under sådana 

förhållanden att kroppen är tunn och de ses som bottenskrapet i samhället. Hultén 

(2000) beskriver metaforer som ett implicit abstrakt uttryck, vilket jag anser att 
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amatören använder sig av. Huvudkaraktären beskrivs som någon som kämpar mot 

psykisk ohälsa och filmrecensenten framhåller honom som socialt missanpassad, vilket 

ligger till grund för min tolkning att han används som en metafor för de lågt stående i 

samhället.  

 

Det framkommer i texten att han bor med sin sjuka gamla mamma, vilket jag tolkar som 

en schablon för den äldre arbetarklassen som arbetat tills kroppen inte klarar av det 

längre. Genom implicita uppmaningar till läsaren tolkar jag detta som att det finns en 

moralgestaltning som inbjuder läsaren till att reflektera över hur den äldre 

arbetarklassen behandlas i dagens samhälle. Shehata (2019) diskuterar hur gestaltningar 

bygger på journalistens syfte med texten och hur hen vill att det hen skriver om 

uppfattas. Jag upplever texten som uppmanande på så vis att Jokern blir en symbol och 

metafor för psykisk ohälsa och det dystopiska samhället gestaltar i mitt tycke ett 

oförstående samhälle.  

 

Här anser jag att det finns många paralleller att dra till nutida polemik då psykisk ohälsa 

är ett väldebatterat ämne, vilket uppfyller kriterierna för att tyda på en moralisk 

gestaltning (Semeto & Valkenburg, 2000). Att karaktärens psykiska ohälsa och störning 

beror på en nervskada anser jag också vara en metafor för hur människor inte kan rå för 

sin psykiska ohälsa, men hur samhället ser ner på de som är drabbade. Denna typ av 

motsättning tycker jag också väl visar en konfliktgestaltning. Konfliktgestaltningar 

utgörs ofta av två aktörer (de Vreese, 2005) och jag menar att dessa aktörer är 

människor med psykisk ohälsa samt det oförstående samhället. 

 

Den professionella journalisten använder sig av fler värdeladdade ord för att explicit 

gestalta dystopin. Detta genom meningar såsom “ett av filmhistoriens hårdast 

formulerade utanförskap”, “en människa på väg mot sammanbrott”, “mental avgrund”, 

“ingen botten, ingen nåd och ingen försoning” och “fördjupar sig i skammen att vara 

oälskad och oönskad” (Dagens Nyheter, 2019-10-03, Filmrecension: Joaquin Phoenix 

ett enda plågat mörker i ”Joker”). Hen har också fler och mer komplexa skildringar om 

både det dystopiska samhället och huvudkaraktären.  

 

“I hela mitt liv har jag undrat över om jag överhuvudtaget existerar, säger den hårt  

medicinerade Arthus Fleck till sin psykolog - innan hon försvinner på grund av  

budgetnedskärningar inom socialtjänsten.” (Dagens Nyheter, 2019-10-03, Filmrecension:  
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Joaquin Phoenix ett enda plågat mörker i ”Joker”) 

 

Samma samhällsfenomen gestaltas och lyfts fram hos den professionella journalisten, 

metaforer för psykisk ohälsa och det oförstående och icke-hjälpsamma samhället. Här 

förekommer dock ekonomiska aspekter som ger en mer mångbottnad recension och i 

sin tur en mer mångfacetterad analys och värdering av samhället, enligt mig.  

 

Båda recensenterna målar upp dramatiska och konkreta miljöer enligt Hulténs (2000) 

kriterier, men hos amatören finns det färre detaljer om omgivningen. Jag anser det vara 

intressant att hos den professionella journalisten benämns huvudkaraktären med epitetet 

ärkenemesis, medan hos amatören är det antihjälte. Bakom dessa ord ligger många 

värderingar då det i hög grad är dramatiska epitet enligt mig och läsarna kommer 

antagligen att tolka karaktären utifrån deras förförståelse och kunskaper om 

ärkenemesisar och vad som utgör en hjälte och därmed också utgör en antihjälte. Vad 

gäller värderingar är de hos den professionella journalisten mer explicita och tas i 

uttryck genom meningar som beskriver vad som är fantastiskt och vad som är mindre 

bra. Hos amatören finns det inte riktigt utrymme för detta, då populärkulturella 

referenser dominerar texten och därmed anser jag att värderingarna snarare 

framkommer i beskrivningar av företeelser än i explicita språkliga uttryck.  

 

Det som särskiljer amatören från den professionella journalisten är följaktligen att 

amatören mer vilar på populärkulturella referenser och skroderande med kändisnamn 

medan den professionella journalisten har populärkulturella referenser i bakgrunden och 

använder mer värdeladdade ord för att skildra och gestalta filmen för läsarna. Jag anser 

att båda recensenterna spelar på läsarens känslor mer än vad de appellerar till läsarens 

förnuft, även om det finns appeller till trovärdigheten hos skribenten, som jag nämner 

tidigare i detta avsnitt. Jag menar också att det som Bourdieu (2000) benämnde som 

skoldiskurser är något vi kan se i dessa texter, att amatören snarare försökt efterhärma 

de professionella journalisternas diskussioner och debatter men landar i en mindre 

komplex skildring av dessa företeelser.  

De språkliga framställningarna i texten anser jag tyder på att både den professionella 

journalisten och amatören positionerar sig som vad Bourdieu (2000) definierar som 

experter i recensionerna av ”Joker”. Det som särskiljer recensionerna om “Joker” ifrån 

de om “Once upon a time... in Hollywood” och “Downton Abbey” är att det 
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förekommer expertis-uttalanden om flera olika kategorier. Dessa kategorier identifierar 

jag som: olika regissörer och prisgalor, DC Comics-universumet, filmskapande och den 

filmhistoriska kontexten. En intressant observation i dessa recensioner är också att de 

innehar avsevärt fler referenser till olika populärkulturella fenomen än vad de andra 

recensionerna har. Fältets doxa, det vill säga fältets traditionella värden (Broady, 1987) 

anser jag styrks hela tiden genom dessa inlägg om andra filmiska företeelser än just den 

film som ska recenseras.  

Jag anser att gränserna mellan den professionella journalisten och amatören inte är 

riktigt lika tydliga i dessa recensioner som i de om “Downton Abbey” och “Once upon a 

time... in Hollywood”. Det syns tydligt i texten att amatören investerat mycket tid för att 

uppnå kunskap och ett högre kulturellt kapital och kan därmed diskutera regissörer och 

skådespelare på en mer mångfacetterad kompetensnivå än vad de andra amatörerna kan. 

Trots det positionerar ändå sig den professionella journalisten högre inom fältet. Detta 

då hen helt enkelt innehar ännu mer kunskap och för en mer nyansrik diskussion samt 

lyfter större samhällsfenomen, vilket är i linje med vad Bourdieu (2000) 

uppmärksammade i sin studie om relationen mellan amatörer och professionella. 

 

Då expertisen är vad som till stor del utgör dessa texter är pedagogiken än mer viktig i 

texterna, hur recensenterna framhåller sina värderingar och vad läsarna borde anse vara 

“bra film” samt hur filmen ter sig i relation till filmhistorien. Jag anser att den 

professionella journalisten inte är lika utförlig i denna text som de om “Downton 

Abbey” och “Once upon a time... in Hollywood”, vilket leder till att pedagogiken enligt 

mig upplevs bristfällig i viss omfattning. Meningar såsom “”Joker” tar estetiskt och 

tematiskt avstamp i Martin Scorceses och den amerikanska 70-talsfilmens fascination 

för urbant utanförskap[...]” (Dagens Nyheter, 2019-10-03, Filmrecension: Joaquin 

Phoenix ett enda plågat mörker i ”Joker”) förklarar inte utförligt vad som menas, vilket 

gör att läsaren behöver inneha kunskaper om dels Martin Scorcese, dels om vilka 1970-

talsfilmer som producerats och anses vara “bra filmer” och dels vad som faktiskt syftas 

på. Amatören ger sig inte in i dessa diskussioner utan diskuterar mer övergripande.  

 

Ändock anser jag att den professionella journalisten väljer att mer detaljrikt beskriva 

samhället genom exempelvis miljöerna som diskuteras tidigare i analysen. Den 

professionella journalisten tar även upp rådande diskussioner och konventioner samt 

vad som är “moraliskt rätt”, vilket leder mig till slutsatsen att moralgestaltningar är den 
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typ av gestaltning som dominerar texten då alla Semeto & Valkenburgs (2000) kriterier 

uppfylls. Det är dessa faktorer som positionerar den professionella journalisten över 

amatören. Det är även i de detaljrika beskrivningarna som det journalistiska paradigmets 

värden i texten framhävs och därmed vilar den professionella journalistens text på ett 

jämviktsläge mellan det journalistiska och det estetiska paradigmet. Amatören vilar i 

hög grad mer mot det estetiska paradigmet och låter mer än halva textens narrativ 

handla om olika populärkulturella referenser i stället för filmen i sig, vilket gör att 

recensionen till viss del upplevs ofullständig då läsaren inte erbjuds så mycket 

information om vad filmen faktiskt handlar om. De traditionella journalistiska värdena, 

det vill säga det journalistiska paradigmet, är därmed inte lika viktiga i amatörens text 

som att hävda sitt habitus och sin tillhörighet i filmkritikens fält.  

 

6.2 ”Once upon a time… in Hollywood” 

Recensionerna publicerades med en veckas mellanrum, där amatören publicerade sin 

recension en vecka innan svensk premiär och den professionella journalisten 

publicerade sin samma dag som filmen hade svensk premiär.  

 

Likväl recensionen av den professionella journalisten som recensionen av amatören 

inleds redan i rubriken med en explicit värdering enligt Hulténs kriterier (2000). 

Värderingarna belyser det faktum att regissören i fråga inte lyckats med berättandets 

konst i rörda film. I båda recensionerna av “Once upon a time... in Hollywood” 

föreligger stort fokus på regissören Quentin Tarantino, vilket jag anser synliggör fältets 

doxa och därmed drar jag enligt Bourdieus fältteori slutsatsen att Quentin Tarantino 

tycks vara en erkänd aktör med hög position på filmkritikens fält. Ens position på fältet 

måste hela tiden stärkas, försvaras och upprätthållas (Broady, 1987) och jag anser att 

båda recensionerna ifrågasätter Quentin Tarantinos rättighet till en så hög position som 

han har. När amatören diskuterar Quentin Tarantinos berättande förmåga utgår hen 

mycket från ett subjektivt “jag-perspektiv” vilket jag betraktar som ett medel för att 

hävda sin tillhörighet på fältet. 

 

“I en krönika som publicerades i början av sommaren uttryckte jag vissa farhågor kring  

Once Upon a Time… in Hollywood. I ett nötskal gnällde jag lite på att Quentin Tarantino  

började göra genrehyllningar efter han slagit igenom, istället för att fortsätta göra filmer  

om snacksaliga gangsters. Min största farhåga när det kom till Once Upon a Time… in  
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Hollywood var att han skulle ta det ett steg längre och hylla själva filmindustrin. I det här  

fallet hatar jag att ha rätt.” (Filmtopp.se, 2019-08-09, Tarantino älskar Hollywood mer än  

att berätta en intressant historia) 

 

Enligt Hulténs (2000) massmedieretorik kan jag dra slutsatsen att amatören verkar som 

en guide för läsaren genom recensionen. Däremot handlar recensionen mindre om 

filmen i sig och mer om regissören Quentin Tarantino, skådespelarna och recensenten 

själv. Detta är i linje med vad jag fann i analysen av ”Joker”, att amatören fokuserar på 

andra filmiska företeelser snarare än filmen i sig. Jag betraktar detta som en tydlig 

gestaltning av fältets doxa och skribentens habitus. Även den professionella journalisten 

diskuterar problematiken i att “Once upon a time... in Hollywood” möjligtvis mer är en 

hommage till filmindustrin under det årtionde som filmen utspelar sig, än en 

koncentrerad berättelse. Då diskussionerna snarare handlar om filmindustrin och 

filmens relation till samhället förekommer enligt mig utgående från Hulténs (2000) 

kännetecken inte dramatiska och konkreta miljöer, utan värderingarna och berättelserna 

finns i detaljerna i texten. Precis som i texterna om “Joker” förekommer många 

referenser till andra filmer som tycks vara erkända på filmkritikens fält. Ett exempel på 

detta är när den professionella journalisten lyfter fram skådespelaren Al Pacino i sin 

recension.  

 

“När han får Pacino att spela Schwarz, till exempel, ser han till att få honom att vällustigt  

simulera kulspruteskjutande, och för ett ögonblick är det Tony Montana från “Scarface”  

vi ser.”   (Svenska Dagbladet, 2019-08-15, Tarantino kan inte längre berätta  

koncentrerat) 

 

Jag tycks kunna ana mönster hos både den professionella journalisten och amatören att 

dessa populärkulturella referenser är ett medel för att tillskriva sig kulturellt kapital och 

därmed också förtroende för sin roll hos läsaren. Det kulturella kapitalet bidrar till 

vilken status och position en agent har på rådande fält men för att det ska få något värde 

krävs det att andra verksamma inom fältet erkänner värdet (Bourdieu, 2000). 

Diskussionen om Quentin Tarantino anser jag implicit tyder på en undersökning över 

huruvida han fortfarande innehar rätten att befinna sig i en hög position på fältet. 

Däremot syns tydliga skillnader i hur diskussionen förs hos de olika journalisterna. 

Ryman och Cheung (2015) drog liksom Bourdieu (2000) slutsatsen att professionella 

skribenter oftare har en mer komplex skildring och diskussion, vilket jag anser vara 
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fallet i dessa två recensioner. Amatören skriver tydligt sina åsikter och värderingar om 

hur regissören Quentin Tarantino presterat i filmen, medan den professionella 

journalisten lyfter sagda regissörs karriär, tidigare verk och hur filmen står i relation till 

samhället. Den professionella journalisten är mer nyansrik och mångfacetterad samt står 

på en faktabaserad grund. Detta är faktorer som appellerar till läsarens förtroende för 

skribenten (Hultén, 2000) samtidigt som det belyser relationen mellan skribenten och 

fältets doxa. Jag menar att ingen av recensionerna appellerar särskilt mycket till läsarens 

känslor, utan i stället till förtroendet för journalisten samt läsarens förkunskaper om 

Quentin Tarantino. Då regissören till stor del är vad som avhandlas i recensionerna, 

snarare än filmen i sig, har recensionerna ett mindre målande och berättande språk än de 

för filmen “Joker”.  

 

Recensionerna fokuserar i stort sett lika mycket på skådespelarna som deltar i filmen, 

det vill säga inte mycket alls. Även här syns skillnaden i att den professionella 

journalisten snarare redogör för en större helhetsbild vad gäller skådespelarnas karriärer 

och prestationer i filmen, medan amatören värderar valet av skådespelare genom 

meningar såsom “I filmen spelas Sharon Tate av Margot Robbie och sett till hur 

karaktären används blir Tarantino den femtielfte regissören att använda Robbie som 

ögongodis” (Filmtopp.se, 2019-08-09, Tarantino älskar Hollywood mer än att berätta 

en intressant historia). Även recensionernas gestaltningar och implicita värderingar är 

mer komplexa hos den professionella journalisten. 

 

“Vad ska vi ha berättelser till? Tja, med de historier vi berättar kan vi knåda själva  

historien en omgång till, skriva om den, drömma oss en bättre värld där rättvisa råder och  

onda gärningar bestraffas, gärna hårt. Quentin Tarantino är ofta inne på det spåret. Vi såg,  

exempelvis, hur ett judiskt terrorband sköt Adolf Hitler i små smulor för tio år sedan i  

“Inglourious Basterds”. Det innebär möjligen inte att Förintelsen blir så särskilt mycket  

mindre förfärlig i den verklighet som dokumenteras i historieböcker, men Tarantino  

funderar fortfarande i samma banor.” (Svenska Dagbladet, 2019-08-15, Tarantino kan  

inte längre berätta koncentrerat) 

 

Även om Förintelsen är det som uttalas explicit i ovanstående citat resonerar jag som så 

att den professionella journalistens tankegångar och argumentation kring detta går att 

applicera på andra liknande samhällsfenomen. Jag är av den uppfattningen att 

ovanstående citat utgör vad Semeto & Valkenburg (2000) kategoriserar som 

moralgestaltning genom att kontextualisera större samhällsfenomen. Jag tolkar citatet 
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som att den professionella journalisten menar att den värld vi lever i inte alltid är rättvis 

eller bestraffar onda gärningar utan ibland helt enkelt är orättvis och skrämmande. Detta 

är också tankegångar som jag tror kan appellera väl till läsarens förnuft och känslor, då 

jag är av den uppfattningen att alla människor har något de förfasas över i samtiden eller 

historien. Genom dessa medel blir recensionen vad Shehata (2019) lyfter fram som en 

gestaltning av hur verkligheten ibland kan vara och i detta fallet är den enligt mig 

närmast dystopisk. Därmed anser jag mig kunna urskilja att det är en moralisk 

gestaltning då den implicit uppmanar till handling och reflektion över samtiden och 

historien, vilket manifesterar sig genom exempelvis ovanstående citat. 

Den värderande subjektiviteten och tyckandet (Jaakkola, 2012) utgör grunden för 

filmkritikernas recensioner och jag bedömer också att expertis är det värde som 

förekommer mest i båda dessa journalistiska texter. Expertisen vilar till stor del på 

diskussioner om regissören Quentin Tarantino, men även om kunskaper om 

skådespelare och hur Hollywood samt filmindustrin faktiskt var under det årtionde som 

filmen ska gestalta. Enbart hos den professionella journalisten förekommer det kritik 

mot att filmen i sig är kontrafaktisk.  

Då den professionella journalisten har mer komplexa skildringar om både de kända 

personer som innehar höga positioner på fältet och faktabaserade värderingar om 

filmens gestaltning av samhället i filmen anser jag att hen positionerar sig högre som 

expert än vad amatören gör. Även om båda recensionernas narrativ till stor del utgörs av 

en diskussion om Quentin Tarantino anser jag att den professionella journalisten 

förhåller sig mer distanserat till diskussionen. Hen redogör för tidigare filmer som 

regissören producerat och vilka grepp Quentin Tarantino vanligtvis använder sig av 

samt hur hans yrkesutövning har förändrats genom åren, medan amatören i stället väljer 

att lyfta problematiken kring hens egna farhågor kring filmen och hur de besannades. 

Uppdelningen mellan subjektiv och faktabaserad information i de kulturjournalistiska 

texterna är något som tydligt pekar på vilket paradigm texterna vilar mest mot 

(Jaakkola, 2012). Subjektiviteten talar för det estetiska paradigmet och faktabaserad 

information för det journalistiska paradigmet (Jaakkola, 2012). Då den professionella 

journalisten lyfter mer faktabaserade diskussioner, diskuterar frågor i en större helhet 

och kontext samt besitter mer kunskaper inom fältet positionerar hen sig högre och 

tillskriver sig också ett större kulturellt kapital enligt Bourdieus fältteori. Min analys 

talar för att den professionella journalisten balanserar på ett jämviktstillstånd mellan det 
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journalistiska och estetiska paradigmet, medan amatören i hög grad vilar mer mot det 

estetiska paradigmet. De traditionella journalistiska värdena är inte lika förekommande 

eller viktiga i amatörens text om “Once upon a time... in Hollywood”. 

 

Vad gäller Jaakkolas värde pedagogik (2012), visar sig detta genom hur filmkritikerna 

valt att framhäva och förklara sina värderingar och ståndpunkter för att läsarna ska 

kunna omfamna dessa och få en förståelse för vad som är ”god filmsmak”, det vill säga 

det Bourdieu benämner som eliternas smak (Carle, 2007). Då den professionella 

journalistens text är mer utförlig är den också lättare för en läsare att ta till sig och 

därmed bli mer insatt i filmkritikens fält samt filmindustrin. Amatören positionerar sig 

återigen under den professionella journalisten. 

 

6.3 ”Downton Abbey” 

Recensionerna publicerades med en dags mellanrum, Aftonbladet den 10 september och 

Onyanserat den 11 september. Filmen “Downton Abbey” hade svensk premiär 13 

september.  

 

Det som särskiljer recensionerna av “Downton Abbey” ifrån de om “Once upon a time... 

in Hollywood” och “Joker” är att det föreligger ett mycket större fokus på filmen i sig 

hos likväl den professionella journalisten som amatören. Det är gestaltande, konkreta 

och målande miljöer som beskrivs hos båda kritikerna, men med olika medel.  

 

Amatören fokuserar mycket på karaktärerna och deras relation till varandra samt den 

generella stämningen i filmen och utelämnar detaljer i sina beskrivningar. I texten 

skriven av den professionella journalisten förekommer däremot mycket mer detaljrika 

beskrivningar. Detaljerade beskrivningar utgör en stor betydelse för hur texten 

konkretiseras för läsaren och hur gestaltningen och symboliseringen av samhället sker 

(Hultén, 2000; Shehata, 2019). En annan aspekt som jag finner värd att belysa är att 

båda texternas första stycke efter ingressen liknar varandra avsevärt och frågan är, då 

amatörjournalisten publicerade sin recension en dag senare, om inte amatören tagit 

inspiration av den professionella journalisten? Stycket har liknande 

meningsuppbyggnad och exakt likadana ordval vilket jag anser tyder på att amatören 

försökt efterhärma den professionella journalistens text. Även textens logik och 



  
 

33 

metodik, i vilken ordning vad avhandlas i texten, liknar till stor del varandra. Det 

förekommer också anmärkningsvärda liknande ordval senare i texterna. 

 

Med det sagt finns det även skillnader i texterna. I recensionen skriven av den 

professionella journalisten förekommer mycket mer skroderande med diverse 

kändisnamn än i den skriven av amatören, vilket är intressant i relation till “Joker”-

recensionerna där det var tvärtom. En annan skillnad är amatören skrivit mycket utifrån 

ett subjektivt “jag-perspektiv” och hens roll är synlig i texten. Detta är ett mönster som 

jag har kunnat urskilja i recensioner av alla tre filmer, men tydligast i de recensioner av 

“Downton Abbey” och “Once upon a time... in Hollywood”. 

 

“En sak som jag liksom många andra tittare tycker om är seriens karaktäristiskt torra  

humor och den återfinns tack och lov även här. [...] Varje gång hon är i bild myser jag.  

Stjärnornas stjärna! [...] Jag tror inte att någon som älskade tv-serien lär bli besviken –  

filmen bjuder på extra allt!” (Onyanserat, 2019-09-11, Downton Abbey – Höstens  

mysigaste verklighetsflykt).  

 

Det subjektiva ”jag-perspektivet” gör att skribenten placerar sig mycket närmare texten 

och fältet än vad den professionella journalisten gör (Hultén, 2000). I texten skriven av 

den professionella journalisten finns ett mycket mer distanserat förhållningssätt. Min 

uppfattning är att recensionerna av “Downton Abbey” är de som är minst skrivna för 

“de redan frälsta” och mest skrivna för allmänheten, både hos amatören och den 

professionella journalisten. Jag anser också att det är av värde att belysa att det enbart är 

den professionella journalisten som valt att framhäva manusförfattaren Julian Fellowes i 

sin recension och reflekterar därmed även över om Julian Fellowes erkänns som en 

person som innehar en hög position inom filmkritikens fält, då han dels är skapare och 

manusförfattare till en film som klassats som en av de tio mest inkomstbringande 

filmerna i Sverige 2019 (Box Office Mojo, 2019) samt vunnit en Oscar under sin karriär 

(Imdb, 2019a). Dessa reflektioner väcker även tankar om huruvida styckena om Julian 

Fellowes synliggör fältets doxa och skribentens habitus enligt Bourdieus (2000) 

kriterier. Därmed anser jag det också vara intressant att amatören väljer att inte lyfta 

fram denna aspekt i sin recension utan i stället fokuserar på filmen i sig samt korta 

stycken om skådespelarna som deltar. Något som är unikt för amatörplattformen 

Onyanserat är att det är den enda plattform i min studie som har valt att använda sig av 

mellanrubriker, men bara en sådan som formuleras “Skådespelarna”.  
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Det förekommer mer komplexa skildringar och meningar hos den professionella 

journalisten än amatören även i recensionerna av “Downton Abbey”, vilket har varit ett 

genomgående tema genom min analys. Ett konkret men ändå enkelt exempel på detta är 

när de två olika journalisterna ska beskriva relationen mellan två karaktärer i filmen.  

 

“De underbara tanterna Violet (Maggie Smith) och Isobel (Penelope Wilton) gnabbas  

med varandra precis som tidigare.” (Onyanserat, 2019-09-11, Downton Abbey – Höstens  

mysigaste verklighetsflykt) 

 

“Violet (Maggie Smith) och Isobel (Penelope Wilton) sparrar verbalt som aldrig förr [...]”  

(Aftonbladet, 2019-09-10, Pampigt, spexigt, fånigt och härligt på Downton Abbey) 

 

Även här syns skillnaden på hur de olika skribenterna förhåller sig till texten och 

filmen. Uttrycket ”De underbara tanterna” framkallar tankar om att läsaren sitter 

bredvid skribenten och ser filmen tillsammans. Den professionella journalisten vilar mer 

på de traditionella journalistiska värdena som Deuze (2005) kategoriserade och förhåller 

sig därmed mer distanserat. Vad gäller värderingar i recensionerna förekommer de 

enligt mig mest explicit hos amatören och hos den professionella journalisten snarare i 

undertexten.  

 

Maktrelationer och klassperspektiv är något som lyfts fram i båda recensionerna. Detta 

genom att belysa titlar som tjänstefolk, aristokratisk familj samt konungen och 

drottningen, vilket talar för en konfliktgestaltning. Shehata (2019) redogör för hur en 

konfliktgestaltning ofta ställer olika aktörer mot varandra vilket jag menar sker genom 

dessa olika titlar. Då filmen utspelar sig i 1920-talets England anser jag att detta även 

gestaltar ett tidsperspektiv och för fram tankar om vi människor lämnat 

klassperspektivet bakom oss eller om det är ständigt förekommande i vår vardag. Med 

hänsyn till den aspekten anser jag också att det finns mönster av en moralgestaltning. En 

moralisk gestaltning framhåller och uppmanar ofta läsaren till hur hen ska agera 

”moraliskt rätt” i vissa avseenden eller situationer (Semeto & Valkenburg, 2000). Jag 

menar följaktligen att titlarna snarare symboliserar och agerar som schabloner för olika 

maktrelationer i samhället, eller som Bourdieu (2000) skulle uttrycka det, olika 

positioner i samhället. Problematiken med maktrelationerna mellan de olika klasserna i 

samhället gestaltas i texterna genom att använda sig av känslor, som är en tidlös 
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företeelse. Detta gör också att texten upplevs som appellerande till läsarens känslor. 

Människor har i alla år känt samma känslor och kan därför också känna igen sig i 

karaktärerna och deras tankegångar och känslor (Hultén, 2000).  

 

Resonemanget kring de olika klasserna i samhället tar sig dock uttryck i lite olika form i 

de olika medierna. Hos Onyanserat redogör amatören för karaktärernas olika titlar och 

lämnar sedan diskussionen. I den professionella journalistens recension beskrivs 

däremot de olika karaktärernas känslor, funderingar och svårigheter med olika 

situationer som medföljer när olika klasser i samhället möts eller krockar.  

Då samhället är uppbyggt som sådant att det alltid har funnits och förmodligen alltid 

kommer att finnas olika positioner i samhället (Bourdieu, 2000; Broady, 1989; Carle, 

2007) tolkar jag det gestaltade samhällsfenomenet som ett högaktuellt sådant. Olika fält 

har olika ord för detta, alltifrån “patriarkat” till “hierarki” och “klassamhälle”.  

 

Då kulturjournalistiken skildrar och gestalar samhället och samhällsföreteelser (Chukri, 

2010) och också utgör en grund för hur människor uppfattar samhället är jag av den 

uppfattningen att detta är en relevant aspekt i analysen. Då jag identifierat klass-

perspektivet i dessa recensioner menar jag att recensenterna medvetet valt att 

symbolisera verklighetens maktrelationer i sina kulturjournalistiska texter. Detta med en 

uppmaning om hur läsaren ska agera för att vara en ”god människa” genom 

moralgestaltningar i texten. 

 

Ytterligare en sak som skiljer texterna om “Downton Abbey” emot de om “Once upon a 

time... in Hollywood” och “Joker” är att jag snarare anser att engagemang är det värde 

som förekommer mest. Även om den professionella kulturjournalisten och amatören 

försöker positionera sig som experter genom att diskutera skådespelare och karaktärer, 

menar jag att det inte är något som upptar så stor del av recensionerna. Engagemanget 

för filmen och den serie som förekom filmen är i stället det som fokuseras på.  

 

Precis som i de andra texterna och vad gäller de andra värdena positionerar sig den 

professionella journalisten högre än amatören. Detta genom exempelvis mer 

komplicerade ordval och en större sammanhängande helhet, vilket är i linje med vad 

Ryman och Cheung (2015) presenterar i sin studie. Det är exempelvis anmärkningsvärt 

att enbart den professionella journalisten valt att belysa hur en karaktär äntligen får leva 
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ut sin homosexualitet, medan amatören inte nämner ett ord om detta. Trots det menar 

jag att engagemanget för filmen syns tydligt hos båda journalister men yttrar sig mer 

simpelt hos amatören, baserat på Bourdieus fältteori och de kriterier teorin ställer på 

analysen av texten.  

 

Även i recensionerna av denna film förekommer mer faktabaserade uttalanden hos den 

professionella journalisten än hos amatören vilket jag anser stärker läsarens förtroende 

för den roll den professionella journalisten positionerar sig som. Det är också genom 

faktabaserade uttalanden och mer utförliga beskrivningar och detaljer som den 

professionella journalisten lyckas luta sig både mot det journalistiska paradigmet och 

balansera det mot det estetiska paradigmet, som till stor del utgörs av engagemanget, 

subjektiviteten och expertisen (Jaakkola, 2012).  

 

Amatören saknar dessa faktabaserade framställningar och faller därmed inom det 

journalistiska paradigmets värden. Att amatörens text liknar den professionella 

journalistens text så pass mycket som den gör, det upplevs som att amatören har härmat 

och kopierat den professionella journalisten mer än inspirerats, gör också att hen faller 

vad gäller värdet självständighet som är ett viktigt värde inom det journalistiska 

paradigmet.  

 

7 Slutsats och diskussion 

Sammanfattningsvis påvisade alla kulturjournalistiska texter, recensionerna, att 

substantiv var den dominerande ordklassen vilket ofta togs i uttryck genom karaktärer 

och populärkulturella referenser. Ett exempel på detta är nedanstående citat: 

 

“När han får Pacino att spela Schwarz, till exempel, ser han till att få honom att vällustigt  

simulera kulspruteskjutande, och för ett ögonblick är det Tony Montana från “Scarface”  

vi ser.”   (Svenska Dagbladet, 2019-08-15, Tarantino kan inte längre berätta  

koncentrerat) 

 

Substantiven syns i citatet genom ”Pacino”, ”Schwarz”, ”Tony Montana” och 

”Scarface” vilket styrker min slutsats om att substantiven i hög grad visar sig genom 

karaktärer, kända personer och populärkulturella referenser. En möjlig tolkning till detta 

kan vara att populärkulturella referenser är något som bevisar recensenternas kunskap 



  
 

37 

om fältet och därmed är det ett medel att hävda sin habitus och tillhörighet på fältet 

samtidigt som det synliggör fältets doxa. Analysen indikerar följaktligen för en 

möjlighet att populärkulturella referenser är vitalt i journalistiska filmrecensioner. 

Dramafilmen ”Downton Abbey” skiljde sig från de andra vilket är en intressant aspekt. 

Detta skulle möjligtvis kunna bero på att filmens genre är så olik de andra och då anser 

jag att behovet av filmen är intressant att reflektera över. Varför behövs lättsamma 

filmer som får en att må bra som konsument? Och kan detta möjligtvis påverka hur 

recensionerna skrivs?  

 

I analysen nämns flera gånger att professionella journalister har en mer nyanserad och 

kritisk språklig framställning i sina recensioner. De tar även mer distans till filmen och 

framhåller inte sitt ”jag” explicit, något som alla amatörer använde sig av frekvent. 

Förhållningssättet till både texten och filmkritikens fält är därmed annorlunda. De 

subjektiva berättarperspektiven i jag-form anser jag kan bero på en stark längtan att visa 

sin tillhörighet inom filmkritikens fält och att recensenten gärna vill hävda sin plats i 

journalistiken. Slutligen anser jag att alla recensioner tyder på att professionella 

journalister i större utsträckning försöker finna en balans mellan de två paradigmen 

medan amatörerna helt eller till stor del enbart vilar mot det estetiska paradigmet.  

 

Jag menar att även om både professionella kulturjournalister och amatörer som ägnar 

sig åt filmkritik till stor del riktar sina texter likadant, mer åt den del av allmänheten och 

samhället som innehar förkunskaper om filmkritikens fält än åt allmänheten och 

samhället i sig, syns det ändå en viss skillnad i deras målgrupper. De professionella 

journalisterna riktar sina texter mot den målgrupp som eftersöker mer information om 

filmen och dess samhälleliga kontext samt innehar ett stort kulturellt intresse för film. 

Amatörerna verkar mer som en vägledare som ger tips i filmlandskapets värld.  

 

Amatörerna verkar mer heterogent på filmkritikens fält än vad de professionella 

journalisterna gör. Analysen påvisar också att amatörerna till stor del tar intryck av och 

inspireras av de professionella journalisternas texter och framställningar. Amatörerna 

utgör ett heterodoxt uppror mot den rådande doxan på filmkritikens fält, vilket möjligen 

skulle kunna tillföra en ny jargong på fältet i framtiden. Jag ser det även som möjligt att 

amatörernas roll får de professionella journalisterna att behöva arbeta allt hårdare med 

att nå ut till allmänheten i mediebruset med sina filmrecensioner. Särskilt då de 
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professionella journalisternas texter ofta ligger bakom en betalvägg, medan amatörernas 

texter är gratis och lättillgängliga.  

 

Jag anser det också vara av värde att belysa att flera av amatörerna visade upp relativt 

stora kunskaper och en hög kompetensnivå. Även om de inte nådde upp till de 

professionella journalisternas standard anser jag detta vara ett tecken på framtida 

potential. Med detta i bakhuvudet tycker jag det är intressant att reflektera över om 

morgondagens styrande och ledande filmkritik enbart kommer att finnas på digitala 

plattformar och kanske till och med på appar såsom Instagram och Snapchat.  

 

Relationen mellan amatörer och professionell journalister syns inte bara i 

kulturjournalistik, utan i journalistikens alla genrer enligt mig. Jag finner det intressant 

att reflektera över hur samhället skulle se ut om allmänheten en dag kollektivt tröttnar 

på att betala för innehåll som de kan få ta del av gratis, skrivna av amatörer i stället. Om 

det i framtiden blir vanligt att människor slutar att prenumerera på en etablerad tidning, 

som följer de pressetiska reglerna och i stället tar del av sitt nyhetsutbud på en 

amatörplattform finns det enligt mig en större risk för faktamissar, etiska brister i texten, 

bristande ansvarstagande när en text inte håller publicerbar nivå enligt de traditionella 

värdena och liknande.  

 

Det är också intressant att reflektera över om olika opinionsbildare skulle börja blogga 

lättsamt om exempelvis film, musik, litteratur och konst för att väva in sina politiska 

värden och ideal i texterna. Jag ser det inte som en omöjlighet då flera opinionsbildare 

redan deltar eller har deltagit i underhållningsprogram för att framstå som folkliga. Om 

de skulle börja blogga om dessa ämnen skulle det i förlängningen kunna påverka 

människors uppfattning om omvärlden, då filmer är en gestaltning av verkligheten men 

även filmrecensioner gestaltar. När journalistiken är hårt bunden till politiska ideal kan 

aldrig människors frihet få samma utrymme, utan de inskränks ofta i både texter och 

senare åtgärder i samhället. Och om det är norm att människor läser amatörskribenters 

texter, var går gränsen? Vem får och får inte skriva? Kan det bli ett hot mot demokratin 

till slut? Jag tror att om amatörer som inte har ett intresse för genren i sig utan enbart 

vill få den makt som en hög position i ett fält, oavsett vilket fält, innebär är vi ute på en 

snårig stig som kan leda fram till ett odemokratiskt samhälle där det inte rapporteras om 

verkligheten i sig utan om en hårt vinklad verklighet, kanske till och med en 
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propagandistisk sådan. Detta skulle kunna leda till ett ännu större uppror mot 

journalistiken i stort än vad som redan nu är aktuellt i Sverige och på så sätt minska 

förtroendet för journalistiken i allmänhet hos medborgarna. Om förtroendet för 

journalistiken i allmänhet skulle minska i samhället tror jag också att detta skulle kunna 

yttra sig politiskt, exempelvis genom uppror mot public service-avgiften. Detta är en 

faktor som jag själv finner bekymmersam, om Sverige inte längre skulle ha kvar de 

enda journalistiska kanaler som inte har reklam eller annonsering och därmed inte 

samma uttalade säljsyfte. Skulle det överhuvudtaget finnas något oberoende medium 

kvar i Sverige då? Och om det inte finns oberoende rapportering eller regler för vem 

som får och inte får skriva journalistik, skulle de pressetiska reglerna avskaffas då? Till 

vilken konsekvens? Om skribenter inte längre har ett etiskt ramverk att förhålla sig till, 

skulle inte detta kunna utnyttjas i propagandistiskt syfte och därmed utgöra ett hot mot 

Sveriges demokrati och i förlängningen invånarnas frihet att tänka fritt? 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Jag skulle gärna se fortsatta studier på ämnet, dels då kulturjournalistik är så 

underrepresenterat i skandinaviska studier och dels då relationen mellan amatörer och 

professionella enligt mig blir allt mer aktuella ju mer digital människan blir och ju mer 

appar som blir norm att ha installerade på sin telefon och använda sig av. Finns det fler 

tendenser och aspekter än de jag upptäckt i min studie att ta hänsyn till vid skildrandet 

av olikheter och likheter mellan amatörer och professionella? 

 

Den digitala eran vi nu lever i är under ständig förändring och därmed behövs också 

kontinuerlig forskning om hur nya amatörmedier påverkar framtiden. Framtida 

forskning skulle även kunna undersöka en annan form av kritik, exempelvis konstkritik 

för att se om samma tendenser syns där som inom filmkritiken.  

 

Det vore även intressant med kombinerade kvantitativa och kvalitativa studier, för att 

öka generaliserbarheten och möjligheten att kartlägga ett större område. Forskning kring 

kulturjournalistisk kritik som syns på Youtube eller i annan rörlig bild vore också 

intressant att djupdyka i.   
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