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Abstract 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om och i så fall hur kultursidorna i Aftonbladet 

och Expressen har förändrats mellan 1984 och 2014. Det som uppsatsen specifikt har tittat på 

är om kultursidorna har förändrats när det gäller innehåll och stil mellan 1984 och 1999 samt 

mellan 1999 och 2014 i Aftonbladet och Expressen och i så fall hur. Även om Aftonbladets 

kultursidor skiljer sig från Expressens och i så fall hur. Något som också har undersökts är 

om det har skett en kommersialisering av innehållet på Aftonbladets respektive Expressens 

kultursidor och hur tar den i så fall har tagit sig uttryck. Detta har både undersökts med en 

kvalitativ textanalys och en analys av andelen annonser på uppslaget. I den kvalitativa 

textanalysen har det även undersökts om det förekommer någon samhällsdebatt i 

Aftonbladets respektive Expressens recensioner på kultursidorna och om det skett någon 

förändring sedan 1984. 

Uppsatsens metod har byggt på en såväl kvantitativ som kvalitativ innehållsanalys. Den 

kvantitativa delen har utgått från ett kodschema och syftar till att se generella förändringar av 

bland annat texttyp och innehållskategorier. Materialet har bestått av 72 uppslag för den 

kvantitativa delen. I uppsatsens kvalitativa del har fokus legat på huruvida Aftonbladets och 

Expressens recensioner på kultursidorna speglar samhällsdebatten. 32 recensioner har ingått i 

den kvalitativa analysen.   

I den kvantitativa analysen visade resultatet att det har blivit allt vanligare att puffa för 

skribenten under den undersökta perioden, i såväl Aftonbladet som Expressen. På artikelnivå 

har texttyperna recension och debattartikel ökat i antal för de båda tidningarna. Resultatet 

visar för den kvalitativa studien att samhällsdebatten har blivit ett allt vanligare inslag i 

kulturrecensionen, inte minst i Expressen. Förutom debatt lämnas det också utrymme för 

ämnen som är kopplade till exempelvis livsstil och privatliv. När det kommer till vilken typ 

av retorik som förs i recensionerna har ethos ökat sedan 1984 medan pathos och logos har 

använts konsekvent. Aftonbladet och Expressen har i såväl det kvantitativa som den 

kvalitativa innehållsanalysen visat på tendenser som tyder på en kommersialisering av 

innehållet på kultursidorna. 

Nyckelord: Aftonbladet, Expressen, Kommersialisering, Kulturjournalistik.  
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1 Inledning  

Innehållet i den svenska dagspressen utvecklas i takt med att medielandskapet förändras. För 

att behålla och hitta ny publik måste nya dörrar öppnas. Kulturjournalistiken är en given 

genreavdelning i de svenska dagstidningarna vilket borde leda till att det även här har skett en 

förändring i form eller innehåll. 

Det som skapade intresset till uppsatsen är den ständiga debatten om ”tidningsdöden” och hur 

dagens tidningar måste hitta nya vägar att gå för att överleva. Kultursidorna i 

kvällstidningarna har av oss ansetts rikta sig mot en äldre publik och tar upp relativt smala 

ämnen. Därför är det intressant att med tanke på ”tidningsdöden” se om kultursidorna har 

anpassat sig för att rikta sig mot en bredare massa. 

Medan Sveriges två största morgontidningar DN och SvD, har gått från en uppdelning mellan 

kultur- och nöjesmaterial till att ha allt under en gemensam del i tidningen har 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen bevarat uppdelningen genom åren. Tanken med 

denna c-uppsats är att se hur Aftonbladet och Expressen, trots att de har behållit ramarna, har 

arbetat med sina kultursidor. En hypotes skulle kunna vara att även om uppdelningen har 

bestått har tidningsmarknaden på grund av sämre ekonomiska förutsättningar varit tvungen 

att förändras och utvecklas. Det kan ha lett till att materialet på kultursidorna har producerats 

för att kunna möta en bredare massa och på så sätt borde materialet ha blivit mer 

kommersiellt och populariserat. En förändring kring vilka texttyper som är vanligast 

förekommande på kultursidorna kan också vara en del i tidningarnas steg mot ett mer 

publikorienterat innehåll där det kan tänkas att innehållet har blivit mer "nöjesrelaterat". 

En anledning till varför valet föll på Aftonbladet och Expressen var att det tidigare har 

bedrivits relativt lite forskning om deras kultursidor och inte gjorts några undersökningar 

enbart kring kvällstidningars innehåll på kultursidorna. Därför är det extra intressant att titta 

på just dessa tidningar och undersöka om det skett någon förändring och utveckling där.   

1.1 Syfte & frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att titta på hur kultursidorna i Aftonbladets och Expressens 

pappersupplaga har sett ut och utvecklats under en period av cirka 30 år. För att ta reda på 

detta har studien delats upp i en kvantitativ och en kvalitativ del. Det gemensamma för båda 

delarna är en jämförande analys mellan Aftonbladet och Expressen.   
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Den kvantitativa delen är en innehållsanalys som handlar om Aftonbladets och Expressens 

kultursidors innehållskategorier och texttyper. Syftet med denna del är att ta reda på om och i 

så fall hur innehållet på kultursidorna har förändrats sedan 1984. För att se hur innehållet har 

förändrats kommer exempelvis debattartiklarna att delas in i underkategorier utefter vilken 

eller vilka frågor som debatteras. Genom att beräkna utrymme och hur ofta olika texttyper 

förekommer kan man få en bild av hur utvecklingen för Aftonbladet respektive Expressen har 

sett ut. Syftet är även att titta på hur annonsutrymmet har sett ut och förändrats för att kunna 

koppla det till tidningarnas ekonomiska förutsättningar och möjliga kommersialisering. 

Den kvalitativa delen bygger på en analys av recensionerna på Aftonbladets och Expressens 

kultursidor. Syftet med uppsatsens kvalitativa innehållsanalys är undersöka i vilken 

omfattning recensionerna tar upp en samhällsdebatt. Analysen bygger på en retorisk modell 

för att undersöka förekomsten av ethos, pathos och logos. Utvecklingen av retoriken och det 

språkliga skulle man kunna koppla till kommersialiseringen. Uppsatsen kommer också att ta 

hänsyn till den eventuella förförståelse som underbygger recensentens omdöme och kritik 

gentemot verket.   

Kommersialisering och publikorientering är begrepp som kommer att studeras och diskuteras 

i såväl uppsatsens kvantitativa som kvalitativa del. Detta i förhållande till de förändringar 

som Aftonbladets, respektive Expressens kultursidor eventuellt har genomgått mellan 1984 

och 2014. Syftet med detta är att undersöka om och i så fall hur kommersialiseringen har 

påverkat innehåll och journalistens roll på Aftonbladets och Expressens kultursidor.   

Med detta som uppsatsens syfte formulerades följande frågeställningar:    

F1: Har kultursidorna förändrats när det gäller innehåll och stil mellan 1984 och 1999 samt 

mellan 1999 och 2014 i Aftonbladet och Expressen? Och i så fall hur? 

F2: Skiljer sig Aftonbladets kultursidor från Expressens? Och i så fall hur?  

F3: Har det skett en kommersialisering av annonsutrymme och textinnehåll på Aftonbladets 

respektive Expressens kultursidor? Och i så fall, hur tar den sig uttryck?  

F4: Förekommer det någon samhällsdebatt i Aftonbladets respektive Expressens recensioner 

på kultursidorna? Har det skett någon förändring sedan 1984? 
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1.2 Disposition   

I kapitel 2 ges först en bakgrund om kulturjournalistik och de undersökta tidningarna. Kapitel 

3 består av tidigare forskning inom ämnet med anknytning till syfte och frågeställning. I 

kapitel 4 redogörs det för den teoretiska ramen. I kapitel 5 kommer metoderna som används 

att diskuteras, även en beskrivning av metodarbetet och uppsatsens avgränsningar kommer att 

ges. I kapitel 6 redovisas ett resultat och en analys utifrån frågeställningarna. Kapitel 7 tar 

upp slutsatser som kan dras utifrån resultatet samt en efterföljande diskussion.  

2 Bakgrund  

2.1 Kulturjournalistikens framväxt 

Rent historiskt har kultursidorna spelat en viktig roll för samhällets folkrörelser. Inte bara 

med syftet att bilda sig, utan också för det offentliga meningsutbytet. Att kultursidorna är ett 

forum för analys och kommentar. Om bland annat detta skriver Tomas Forser i sin bok Kritik 

av kritiken (2010). Där redogör han för kulturjournalistiken, med fokus på opinionsbildning 

men också för dess generella historik och roll i samhället.   

Innehållet och texttyperna för Aftonbladets och Expressens kultursidor påminner om 

varandra. Några vanligt förekommande innehållskategorier på deras kultursidor är musik, 

konst, film, scen (teater, opera) och litteratur. Dessa kategorier förekommer i flera olika 

texttyper. På kultursidorna ryms debattartiklar, krönikor, reportage, porträtt och recensioner. 

Recensionen och inte minst litteraturkritiken ses som en central del av kulturjournalistiken. 

(Forser 2006, 115) Även nyhetsartiklar, nyhetsnotiser, åsiktsnotiser, intervjuer och puffning 

till egna multimediala inslag har påträffats i denna uppsats undersökningar. 

I Kulturjournalistikens gränser (2010, red) som Oscar Hemer och Malena Forsare är 

redaktörer till reflekterar de kring hur kulturjournalistiken ser ut i dag och hur den skulle 

kunna se ut. Det görs även en historisk tillbakablick. Detta gör de tillsammans med sex andra 

journalister med koppling till kulturjournalistiken, till exempel tidigare kulturchefer och 

kulturredaktörer. I boken skriver Ingrid Elam att aposteln Paulus använde sig av en form av 

nyhetsförmedling, essäistik och kritik i de brev han skrev och sände ut. Även 

upplysningstidens filosofer använde sig av brevformen för att skriva om sina betraktelser i 

olika ämnen, bland annat teaterkritik. (Elam 2010, 12)  
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Tidningar var under 1700-talet ett forum där litteratur och politik diskuterades. Kritik som 

tidningsideal blev en kommentar till samtiden och bidrog till att underbygga 

opinionsbildning. (Forser 2006, 24) Vid samma tidpunkt blev också litteraturkritiken en del 

av den svenska pressen. En anledning till detta var att överklassen efterfrågade debatt och 

diskussion. (Forser 2006, 115) Detta ledde till att kritiker inom journalistiken växte fram. 

Tidigare hade samtal som kretsade kring litteratur förts i salonger och på kaféer. Journalisten 

som kritiker fick nu en offentlig roll och skulle därmed representera både kulturellt omdöme 

och smak för läsarna. (Forser 2006, 115)  

Rikard Loman, Birthe Sjöberg och Jimmy Vulovic skriver i sin bok Kulturjournalistikens 

grunder (2007) om kulturjournalistiken i praktiken, men gör också en historisk tillbakablick. 

I och med överklassens tillgång till det finkulturella började arbetarklassen successivt att söka 

efter en mer exklusiv litteratur än vad de redan hade. Bibliotek och bokklubbar i 

fackföreningars regi blev lösningen. Här spelade alltså arbetarrörelsen i sig en viktig roll. 

Förutom en intern vilja att bilda sig motiverades arbetarklassen att fördjupa sin kunskap 

genom att se det som ett steg i klasskampen mot överklassen. Detta ledde indirekt till att 

kultursidorna tidigt blev en angelägenhet för just arbetarklassen. (Loman, Sjöberg, Vulovic 

2007, 13) Den generella utvecklingen av kultursidorna präglades av journalisters 

specialkunskaper och individuella kompetens inom ett visst område. Dessa skribenter 

arbetade relativt självständigt i förhållande till ledarsidornas partipolitik och därmed 

tidningens politiska profil som helhet. (Forser 2006, 89)  

Kultursidorna och deras artiklar har flera egenskaper som är karaktäristiska för 

kulturjournalistiken. Den mest utmärkande är att innehållet riktar sig till läsare som önskar att 

bilda sig; det tar sig uttryck på flera plan. Generellt kan läsaren få en överblick över kulturella 

händelser som finns på nyhetsagendan. Men genom kulturartiklarna kan läsaren också få mer 

kunskap inom ämnen som vetenskap och politik. (Loman, Sjöberg, Vulovic 2007, 12)   

Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet skrev de flesta kulturskribenter utifrån flera 

genrer och innehållskategorier. I dag specialiserar sig i princip alla skribenter inom ett visst 

område, en musikkritiker är inte samtidigt en teaterkritiker. Inom kulturjournalistiken skiljer 

man i dag på kritik och reportage, krönikörer och reportrar, kritiker och journalister. Även 

kritikerrollen har förändrats. Under 1800-talet skulle kritikerna skriva antingen mer 

refererande eller hänsynslöst subjektivt och kåserande. I dag innehåller en vanlig kritikertext 

en sammanvävning av referat, analys och värdering. Kritiken var ofta hårdare då än nu. Det 
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kan ha att göra med att under den tiden var artiklarna anonyma, endast försedda med en 

signatur eller helt osignerade. Tonläget kan även ha berott på tidsandan. Litteratur och teater 

var viktiga delar i 1800-talets bildningskultur, det gjorde att kritiken på dessa områden ingick 

i en ideologisk kamp om hur samhället skulle fungera och utvecklas på bästa sätt. I dag lever 

delar av litteraturkritiken på skribenternas namn som är det som säljer in texterna till läsaren. 

(Elam 2010, 16-17)  

2.2 Recensioner  

Under 1900-talets första hälft placerades litteratur- och konstrecensionerna i spalter i 

anslutning till politiska ledarartiklar i den svenska dagspressen. Recensionen var en texttyp 

som fick stort utrymme. (Forser 2006, 23) Vid den här tiden innehöll recensionen omdömen, 

jämförelser och presentationer (författare och författarskap). Ett tydligt omdöme skulle 

underbyggas av iakttagelser om litterär teknik i allmänhet och skildringens gestaltning i 

synnerhet. Här gavs också utrymme för diskussion om verkets eventuella budskap. (Forser 

2006, 53) Under 60-talet fick samhällsdebatten allt större utrymme på kultursidorna. (Nilsson 

refererad i Forser 2006, 75)  

När det kommer till recensionsgenren har den, liksom kulturjournalistiken i stort, förändrats 

genom tiden. Forser pratar exempelvis om en "journalistering" av det litterära samtalet. 

(Forser 2006, 79) Med det menar han att innehållet på kultursidorna generellt under 90-talet 

successivt åtskildes från tidningarna nyhetsmaterial samt ledare. Han hävdar också att den 

kritik i recensionen som ska vara redovisande och jämförande har reducerats. Istället har den 

typ av kritik som går att koppla till samhällsreflektion fått allt större utrymme under 1900-

talet fram till idag. (Forser 2006, 88) Med andra ord så ses själva verket som ska recenseras 

som en del av ett större sammanhang. Också Magdalena Nordenson skriver om recensentens 

roll som opinionsjournalist i sin bok Opinionsjournalistik – att skriva ledare, kolumner och 

recensioner (2008). Där drar hon bland annat paralleller mellan recensenten och 

nyhetsreportern (Nordenson 2008, 181) genom att påstå att recensioner är nyhetsjournalistik. 

Liknelserna rör bland annat värdet och relevansen för nyheten, till exempel att en artist har 

släppt ett nytt album. Den stora skillnaden från nyhetsjournalistiken är det subjektiva 

uttrycket. Att recensentens personliga åsikt och perspektiv genomsyrar artikeln och tonen. 

(Nordenson 2008, 182) 
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Kultursidorna har genom åren varit ett forum för kritik och samhällsdebatt där skribenterna 

vanligtvis betonat antingen det estetiska eller det politiska. Oavsett vilka förhållanden 

tidningarna och samhället har arbetat utifrån har kultursidorna i kvällspressen alltid varit 

tydligt åtskilda från de allmänna nyhetssidorna och den politiska ledarsidan. Under de senaste 

decennierna beskriver Oscar Hemer och Malena Forsare att innehållet på kultursidorna har 

börjat präglas av nyhetsjournalistiska värderingar samtidigt som den subjektiva 

opinionsjournalistiken har börjat sprida sig till områden utanför kultursidorna. Det har, i och 

med att den typiska kultursidan tar in inslag från andra områden i tidningarna, gjort att 

innehållet har blivit mer tillgängligt för den breda allmänheten. Den tidigare självklara 

uppdelningen mellan fin- och populärkultur är inte längre aktuell. (Hemer och Forsare 2010, 

7)  

2.3 Aftonbladet  

Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta, sedan dess har huvudredaktionen haft sitt 

säte i Stockholm. På Aftonbladet arbetar i dag 300 journalister utspritt på de olika 

redaktionerna och kanalerna. Ansvarig utgivare för Aftonbladet är Jan Helin och på 

kulturredaktionen är Håkan Jaensson kulturchef. Aftonbladet ägs till 91 procent av Schibsted, 

resten ägs av LO. Tidningen utkommer varje dag i hela landet och är Sveriges största betalda 

dagstidning. Aftonbladet har en oberoende socialdemokratisk inriktning och är enligt sig själv 

Sveriges främsta nyhetskälla för den som vill hålla sig uppdaterad. ”Vi vill överraska, 

underhålla och driva opinion i samspel med läsekretsen. Vår journalistik ska vara kritiskt 

granskande, sann och saklig och ge röst åt vanligt folk. Aftonbladet är en tidning som står på 

läsarnas sida.” (Aftonbladet, 2014) 

2.4 Expressen  

Expressen grundades den 16 november 1944 som en motvikt till de nazistiska strömningarna 

i samhället. Det var Albert Bonnier Jr och Carl-Adam Nycop som låg bakom att tidningen 

startades. Fortfarande är Bonnier en av grundpelarna då Expressen ägs av Bonnier AB, som 

även har TV4, DN och svensk Filmindustri i koncernen. Expressen är en liberal tidning och 

tillsammans med Aftonbladet en klassisk kvällstidning. Ansvarig utgivare för Expressen är 

Thomas Mattson och på kulturredaktionen är Karin Olsson kulturchef. Tidningen säljs över 

hela landet tillsammans med de lokala varumärkena GT och Kvällsposten. Målgruppen för 

tidningen är människor i hela landet och det syns på representationen av läsare då den 
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motsvarar befolkningen i Sverige i fråga om ålder, kön och utbildning. Expressen har sina 

huvudsakliga intäkter från lösnummerförsäljning och annonser och är en publicistiskt 

oberoende och lönsam kvällstidning. Företaget, som innefattar papperstidningarna och den 

nätbaserade tidningen, har cirka 530 anställda varav cirka 300 av dem jobbar redaktionellt. På 

Expressens hemsida går det att läsa att de viktigaste skälen till tidningens framställning är 

människorna och deras berättelser, drömmar och dramer. ”Vi ifrågasätter makten och ogillar 

allt som gör tillvaron trång och tråkig. Vi bekämpar alla idéer som försöker krympa 

människan och hennes möjligheter - kvinnoförakt, klassförakt, främlingsfientlighet, 

fördomsfullhet. Vi värnar yttrandefrihet och förnuft. Vi tror på varje individs rätt att i frihet 

forma sitt liv och fylla det med mening och glädje.” (Expressen, 2014) 

3 Teoretisk ram  

3.1 Kommersialisering  

Trots en långvarig debatt är teorier om kommersialisering fortfarande lika aktuella. Denis 

McQuail redogör för sina teorier angående kommersialisering i sin bok Mass Communication 

Theory (2010). Där redogör han för begreppet som fenomen och reflekterar över vilka 

konsekvenserna av kommersialiseringen av mediemarknaden blir. Den kritik som McQuail 

riktar mot kommersen handlar om problematiken när vinst och ekonomiskt mervärde blir den 

huvudsakliga drivkraften för kommunikation. (McQuail 2010, 124) 

För att konkretisera begreppet kommersialism kan man vända sig till Sigurd Allerns kapitel 

”Journalistiken och kommersialiseringen” i antologin Medierna och demokratin (2012). Där 

appliceras och diskuteras kommersialiseringen i förhållande till mediemarknaden. För de 

företag som huserar på mediemarknaden blir kommersialiseringen en faktor som manar till en 

prioritering av att gå med ekonomisk vinst. Detta på bekostnad av politiska och publicistiska 

intressen. (Ricard & Ots 2008, refererad i Sigurd Allern 2012, 237) Man kan säga att 

kommersialiseringen i Sverige började på 1980-talet. Då skedde en rad förändringar som 

berörde såväl ekonomi och politik som teknologi. Dessa förändringar skapade nya 

förhållanden på mediemarknaden, inte minst konkurrensmässigt. Mediesystemet påverkades 

bland annat genom att statsmonopolet försvann och att nya reklamfinansierade bolag växte 

fram. Digitaliseringen och internet var de tekniska faktorer som idag kan ses som något som 

stärkte kommersialiseringen. (Allern 2012, 236) 
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Att olika medier anpassar sig efter kommersialiseringen kanske inte är så konstigt. I och med 

att marknaden till viss del styrs av publiken och deras behov påverkar mediernas innehåll. 

Hur innehållet påverkas av marknaden går att koppla till publikorientering. Det handlar i stort 

sett om förhållandet mellan mottagare och sändare, alltså mediernas uppfattning eller 

medvetenhet om vem man som medieföretag vänder sig till. Och därmed vad läsaren eller 

publiken efterfrågar och är intresserade av. (Allern 2012, 238) Genom att ha kunskap om 

publiken och deras ”behov” kan man också tro att medierna kan förvänta sig en förförståelse, 

doxa, hos publiken eller läsaren. Det är något som kommer att analyseras i uppsatsens 

kvalitativa del. Publikorientering och kommersialiseringens inverkan på mediernas innehåll 

kritiserar McQuail. Han menar att det kommersiella innehållet i medierna genomsyras av ett 

konsumtionstänk om kultur och livsstil och därmed blir innehållet ytligt och standardiserat. 

(McQuail 2010, 123) Han ser också den propaganda som förs i medierna, så som annonser, 

som en stor del av detta konsumtionstänk och det är också något som denna studie kommer 

att undersöka. I uppsatsens kvantitativa del kommer annonsutrymmet på Aftonbladets och 

Expressens kultursidor att kartläggas.     

Något som både Allern och McQuail tar upp som en följd av kommersialiseringen är 

begreppet tabloidisering. Tabloidisering syftar på ett komprimerat tidningsformat som kom i 

början av 1900-talet, med storleken av en halv fullformats-tidning. Både Aftonbladet och 

Expressen var de första svenska tidningarna som anammade tabloidformatet. Den klassiska 

layouten för tabloiden präglas av ett sensationellt språk med starka och värdeladdade uttryck, 

men också av personifiering och förenkling. (Allern 2012, 246-247) Just detta med 

personifiering och dramatisering kan med kritiska ögon ses som att journalistiken reduceras. 

Att det reella hamnar i skymundan för det som ”lockar till läsning”. (Allern 2012, 247) Även 

McQuail såg alltså tabloidiseringen som en del i kommersialiseringen och att det bidrog till 

ett banalt innehåll. 

Personifieringen som Allern pratar om är något som Ingela Wadbring spinner vidare på i sitt 

paper Kommersialisering: Här och där, då och nu (2005). Där diskuterar Wadbring hur 

journalistens yrkesroll påverkas av kommersialiseringen. Men också hur journalistiken 

generellt idag förhåller sig till mediemarknadens klimat. Hon menar bland annat att 

professionaliseringen av journalistiken har gjort hela branschen mer självständig, men att den 

därmed också har bidragit till att journalister har fått allt mer ”likartade värderingar”, det har 

bland annat lett till en personifiering av nyheter. Det innebär rent konkret att exempelvis en 

nyhetsartikel oftast numer kompletteras med en intervju med en person som kan kopplas till 
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händelsen. Denna utveckling kan ses som ett steg i personifieringen som i sig är en del av 

kommersialiseringen. (Wadbring 2005, 8) 

Med tiden har journalisterna blivit allt mer synliga i medieproduktioner, så har det inte alltid 

varit. Under 50-talet var journalisten allt som oftast anonym. Det var till exempel ovanligt att 

tidningen puffade för skribenten i anslutning till artikeln. Bylines var ovanligt och bild-

bylines än mer sällsynt, såvida det inte var en välkänd journalist. I och med 

kommersialiseringen har journalisterna istället blivit en märkesvara för medierna. De 

marknadsförs, blir kända och blir indirekt en profil för medierna. (Allern 2012, 254) Vad har 

då detta med kommersialisering att göra? Genom att tidningens journalister blir etablerade 

namn och ansikten blir de ett sätt att stärka publikens intresse. (Allern 2012, 255) Just denna 

marknadsföring av journalister är något som denna uppsats kommer att undersöka.  

4 Tidigare forskning  

I magisteruppsatsen Bokens kapital i dagspressen (2005) har Eva Clementi gjort en studie av 

fyra Stockholmstidningars litteraturbevakning, däribland Aftonbladet och Expressen. Syftet 

med uppsatsen var att se ifall litteraturbevakningen hade förändrats under åren 1985-2005 

och i så fall hur den hade förändrats. Clementi undersöker hur de utvalda tidningarna skrivit 

om böcker med utgångspunkter som boktyp, vem som skriver och i vilka former texterna 

skrivs. Det gjordes dels genom att kvantitativt analysera artikelutbudet och dels genom en 

kvalitativ textanalys för att undersöka om könet har någon betydelse i den litterära världens 

maktkamp.  

Eva Clementi skriver att kulturjournalistiken har genomgått stora förändringar under de 

senaste 30 åren. Den finkultur som till största delen har fyllt kultursidorna har i dag blandats 

upp med populärkulturen, det som traditionellt sett räknats in under nöje, film, tv och 

populärmusik. ”Inom kulturjournalistiken märks även en annan förskjutning: från den 

traditionella kritikerverksamheten till större uppblandning av genrer, hög- och lågkultur. 

Recensioner och kritik ersätts med listor, intervjuer och reportage. Dessutom provar 

redaktionerna nya former att skriva om kultur. Numera kan en schlagertext bli analyserad i 

minsta detalj, medan ett historiskt uppslagsverk omnämns i en notis.” (Clementi 2005, 1) Till 

skillnad från morgontidningarna så har kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen behållit 

uppdelningen av kultur- och nöjesmaterial. Där kulturen har ett uppslag på sida fyra och fem 

medan nöjet har sina sidor längre bak i tidningen. Trots det menar Eva Clementi att 
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nöjesrelaterade ämnen, som schlager, musik- och filmfestivaler har tagit sig in på 

kultursidorna. ”Kvällspressen, som behållit en uppdelning med nöjesartiklar i tidningens 

bakvagn, placerar nu även populärkulturella ämnen på kultursidorna.” (Clementi 2005, 44)    

Eva Clementi resonerar, utifrån sina undersökningar, kring att det finns tydliga tecken som 

visar att nöjesmaterialet blir allt viktigare i dagstidningarna och det i sin tur har lett till att 

kvällspressens kulturredaktioner har börjat arbeta med material som tidigare ansetts höra till 

nöjesbevakningen. ”På senare år har nöjesvärlden har fått ökad betydelse i dagspressen. Man 

kan inte längre vara säker på vad som är ”finkultur” och ”populärkultur”, numera finns fler 

bevakningsformer och stilistiska grepp prövas inom kulturområdet.” (Clementi 2005, 44)  

Enligt Eva Clementis undersökning är det inte bara innehållet som har förändrats på 

dagstidningarnas kultursidor. Även när det gäller vilka texttyper som journalisterna 

producerar har en förändring skett. ”Förr handlade litteraturbevakningen i hög grad om korta 

och långa recensioner, men den senaste perioden har de sjunkit från 60 till 45 procent. 

Nyhetsartiklarna har under motsvarande period ökat från 20 till 36 procent. Intervjuerna har 

mer än dubblerats (från 3 till 8 procent).” (Clementi 2005, 46-47). Clementi förmodar att det 

kan bero på att redaktionerna i dag strävar efter en jämnare fördelning mellan kritik och 

nyheter på kultursidorna för att skapa en mer lättillgänglig läsning. (Clementi 2005, 47).  

Förändringarna av kulturinnehållet har enligt Clementis undersökningar att göra med att 

redaktionerna vill kommersialisera innehållet och få en bredare publik, att hitta de läsare som 

vanligtvis inte brukar läsa kultursidorna. Samtidigt som det är viktigt att integrera det 

”finkulturella”- och populärkulturella innehållet så att även de läsare som redan finns där 

stannar kvar trots förändringarna. ”Kulturredaktionerna gör stora ansträngningar att hitta fram 

till en yngre publik, samtidigt som man försöker hitta beröringspunkter mellan “högkultur” 

och ”lågkultur”.” (Clementi 2005, 45)   

En annan aspekt som påverkar kultursidornas eventuella förändring och utveckling är den 

ekonomiska. ”Hela 1980-talet var upplagesiffran på dagstidningsmarknaden stabil. Antalet 

dagstidningstitlar låg på 164 … Under 90-talet låg antalet dagstidningar fast vid 165 titlar. 

Däremot minskade upplagorna och annonsvolymen. Mest minskade Expressen, som gick ner 

38 procent på tio år. DN gick ner 15 procent, SvD 21 procent och Aftonbladet 4 procent under 

samma period.” (Clementi 2005, 33) Redaktionerna är beroende av att ekonomin går ihop. 

Det kan vara en anledning till att innehållet blir mer kommersiellt, för att på så sätt inbringa 
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en större publik och ökad försäljning. Eva Clementi menar att tidningarna måste spara in på 

det material som inte är alldeles nödvändigt och en prioritering av nyheter och innehåll måste 

genomföras. ”Pressen på tidningarnas förtjänst och effektivitet blir stadigt större … 

Utvecklingen går i riktning mot att anpassa innehåll och form till största möjliga 

annonsmarknad – eller bli efterfrågad av så många som möjligt inför en speciell nisch eller 

ett marknadssegment”. (Wright Lund refererad i Clementi 2005, 34)  

Precis som Clementi diskuterar Tomas Forser kring kommersialiseringen av kultursidorna. 

Han menar att litteraturkritiken hade en stark period från 1920-talet till och med 1980-talet 

och det ledde till att den fick en särställning i dagstidningarnas kulturbevakning. Dock har 

denna starka position upphävts mer och mer, istället har evenemang- och populärkulturens 

status höjts. Forser går precis som Clementi in på att det är publiken som styr vad som tas 

upp på kultursidorna. "Återigen är nyhetsfaktorn och det publika intresset avgörande för 

textplaceringen och dess omfattning, också när materialet heter kultur." (Forser 2002, 59)  

Liksom journalistiken i stort har även kulturjournalistiken som journalistiskt fält och 

recensionen som texttyp förändrats i takt med samhällets utveckling. Det är något som 

Rickard Loman, Birthe Sjöberg och Daniel Vulovic diskuterar i Kulturjournalistikens 

grunder (2007). Under 1900-talet har litteraturrecensionerna successivt gått från att i första 

hand fokusera på litteraturen till att bli allt mer metalitterära. Det innebär att omkringliggande 

faktorer som kan sättas i relation till de litterära verken prioriteras högre än verken i sig. 

Faktorer som i sammanhanget kan spela roll för kritiken är ämnen som exempelvis kön, 

etnicitet och klass, som enligt Forser därmed kan få ett värde i omdömet. Dessa faktorer kan 

ses som subjektiva och att de objektiva värdena som gäller verket hamnar i skymundan. 

(Forser refererad i Loman, Sjöberg, Vulovic 2007, 78)   

I Carin Ströms C-uppsats Kulturjournalistiken idag: och hur rapporteringsfokuset ändras på 

dagstidningarnas kultursidor (2013) fann Ström att kulturjournalistiken är i en så kallad 

övergångsfas. (Ström 2013, 33) Syftet med uppsatsen var att kartlägga kulturjournalistiken 

2013, var den befinner sig och hur den presenteras. Resultatet grundade sig på en kvantitativ 

analys av dagstidningar. (Ström 2013, 15) Övergångsfasen kännetecknas enligt Ström av att 

journalistiken och journalisterna under 2013 anpassar sig efter samhällets kulturella 

förändring och de normer som skapas för den rådande kulturen. (Ström 2013, 33)  
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Förändringarna och normskapandet syftar bland annat på internets framväxt och en övergång 

från kulturellt undervisande till läsarlockande sensationalism. (Ström 2013, 13)  

Ström såg i sitt resultat att nöjesjournalistik har blivit allt vanligare på kultursidorna. Hon 

kommenterar att man kan se det som att kulturjournalistiken i sitt rapporterande, i och med 

dessa tendenser, därmed anammar nyhetsjournalistikens mönster. (Ström 2013, 33) Ströms 

slutsats kring kulturjournalistiken som nyhetsjägare kommer att återupptas och diskuteras i 

denna uppsats kvalitativa analys och slutsats.  

Stephan Drenzal och Christian Ström har i sitt projekt Förändringar i utrymme och innehåll 

på kultursidorna i svensk press 1990-2009 (2013) noterat hur kultursidorna i svensk morgon- 

och kvällspress har förändrats när det kommer till text och texttyp. Syftet var att undersöka 

om den traditionella kulturjournalistiken har fått reducerat utrymme och resurser i tidningarna 

till förmån för nöjesjournalistiken. (Drenzal, Ström 2013, 2) De har undersökt vilket utrymme 

kulturmaterial får i dagens dagspress jämfört med för 20 år sedan. Projektet ser också till hur 

kultursidornas innehåll har förändrats i förhållande till nöjesjournalistiken och 

kommersialiseringen. Drenzal och Ström gjorde fem nedslag under en tjugoårs-period, medan 

denna rapport är tänkt att baseras på tre motsvarande nedslag: år 1984, 1999 och 2014. 

Förändringar i utrymme och innehåll på kultursidorna i svensk press 1990-2009 är sprungen 

ur en kvantitativ innehållsanalys av fyra dags- och kvällstidningar.  

De tidningar som ingick i innehållsanalysen var DN, SvD, Aftonbladet och Expressen. 

(Drenzal, Ström 2013, 10) Drenzal och Ström såg, främst hos morgontidningarna, att texterna 

överlag hade blivit kortare under slutet av 1900-talet och att kulturjournalistiken i sig hade 

expanderat och blivit bredare. Det innebär att kulturjournalistiken präglas allt mer av 

nöjesjournalistiken och de två kategorierna har med tiden kommit allt närmare varandra. 

Begreppen ”finkultur” och ”populärkultur” tenderar därmed att slås ihop. (Drenzal, Ström 

2013, 9) Utmärkande för de båda kvällstidningarna som ingick i projektet, Aftonbladet och 

Expressen, är att antalet artiklar har blivit fler. (Drenzal, Ström 2013, 25) Tidningarna skilde 

sig åt bland annat genom att Expressen generellt har fler krönikor än Aftonbladet, som i sin 

tur hade fler notiser än Expressen. (Drenzal, Ström 2013, 31) Drenzals och Ströms resultat 

och kommentarer är för denna uppsats både relevanta och intressanta att ta hänsyn till. Inte 

minst när det kommer till urvalet av tidsperiod. Drenzal och Ström undersökte åren 1990 

fram till 2009, medan denna C-uppsats har avsatt längre period med tre nedslagsår; 1984, 

1999 och 2014. 
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5 Metod och material 

5.1 Metod 

Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen är en bra metod vid arbete med ett större material där 

generella slutsatser om materialet dras. Det skapar större möjligheter till välgrundade 

jämförelser mellan, i den här uppsatsens fall, olika medier. (Nilsson 2010, 119) 

Ämneskategorierna som har använts vid uppsatsens undersökningar är: Texttyp (recension, 

faktanotis, åsiktsnotis, debattartikel, krönika, reportage/intervju, längre faktaartikel, egna 

multimediala inslag som puffas) och innehållskategorier (litteratur, musik, film, scen, konst, 

övrigt). Det insamlade materialet strukturerades efter tidning och år. Därefter kodades varje 

enskild dag och uppslag enligt kodschemat, se bilaga 2. Kodschemat är uppdelat i två 

separata delar. En del är menad för artikelnivå där texttyp, innehållskategori och typ av 

debattartikel kodas. I denna del kodades dessutom journalistens synlighet för den enskilda 

artikeln, alltså huruvida tidningen puffar för skribenten eller inte. Den andra delen av 

kodschemat syftar till uppslaget som helhet. Med det menas att det som kodas är enbart hur 

mycket utrymme, volymmässigt, som avsätts för respektive texttyp och innehållskategori. De 

analysenheter som ingår i kodschemat motsvarar uppsatsens syfte och frågeställningar i det 

kvantitativa avseendet.   

Innan kodningen påbörjades genomfördes en pilotstudie. Detta för att testa kodschemats 

funktion och resultat, men också för att minimera skilda tolkningar vid kodningsprocessen. 

Två uppslag kodades enskilt och jämfördes sedan efteråt. De olika analysenheterna 

diskuterades och resulterade i ett ramverk av hur de olika enheterna skulle bedömas och vilka 

faktorer som kodandet borde ta hänsyn till. För att effektivisera den kvantitativa 

innehållsanalysen delades större delen av kodandet upp. Det var därför viktigt att skapa en 

gemensam plattform innan processen kunde inledas.   

Vid det enskilda kodandet uppstod, som väntat, analysenheter vars variabler var 

svårdefinierbara. Dessa enheter markerades och analyserades sedan gemensamt under 

diskussion. Vid kodningen av den kvantitativa innehållsanalysen har en del enheter 

kvalificerat sig under flera olika variabelvärden. En debattartikel som exempelvis har haft 

Oscarsgalan som ämne har både hamnat under typ ”tidsaktuell” och ”utrikesfrågor”. Denna 

analysenhet har därför kodats två gånger för att inte utesluta relevanta variabelvärden. 
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Efter att samtliga artiklar och uppslag kodats utifrån kodschemat användes programmet IBM 

SPSS Statistics för att sammanställa och presentera ett resultat. För att öka kunskapen om 

programmet användes boken SPSS - steg för steg (2012) av Lars Wahlgren.   

Kvalitativ innehållsanalys. 

Den kvalitativa delen av uppsatsen syftar huvudsakligen till att studera hur kultursidornas 

recensioner förhåller sig till samhällsdebatten. Men också att undersöka vilken typ av retorik 

som förs, kommersialiseringens inverkan på recensionerna och den eventuella förförståelse 

som kan finnas gentemot läsaren. Uppsatsen tar också hänsyn till den språkliga utvecklingen, 

detta för att se vem recensenten riktar sig till. För att undersöka detta användes ett formulär 

för att motsvara den kvalitativa innehållsanalysens syfte, se bilaga 3. Formuläret utformades 

av författarna tillsammans med handledaren och baserades på retorisk analysmodell utifrån 

argumentation, appellformer och doxa. Liksom för den kvantitativa delen genomfördes en 

pilotstudie. Pilotstudien diskuterades i samråd med handledare. Varje enskild recension 

analyserades därefter enligt formuläret efter relevans.  För de frågor som inte "passade in" på 

den enskilda recensionen uteslöts dessa eftersom de in gav något till resultatet.  

I och med att recensioner analyseras i den kvalitativa delen av uppsatsen och de är en 

opinionsbildande genre är det klokt att analysera dessa med hjälp av argumentationsanalys. 

Avsikten var att kolla hur argumentationen har sett ut och ser ut i recensionerna för att påvisa 

om det skett någon förändring och utveckling där och på så sätt kunna koppla det till 

förändringen och utvecklingen på kultursidorna i Aftonbladet och Expressen i stort. 

Analysfrågorna i formuläret utgår dels från retorikens klassiska appellformer ethos, logos och 

pathos, och dels från doxa. De används för att övertyga en läsare om en viss åsikt, där olika 

typer av resonemang, argument eller förförståelse används av sändaren, se förklaring nedan. 

Tanken med frågeformuläret var dels att analysera hur mycket förförståelse sändaren krävde 

av mottagaren, dels hur resonemanget var underbyggt och dels vilka typer av argument som 

stödde resonemanget. Utifrån detta ansågs det möjligt att se hur innehållet på kultursidorna 

utvecklades, om det blev mer kommersiellt eller om det riktade sig till en bredare allmänhet.   

Argumentation - Att försöka övertyga en person om en viss ståndpunkt genom att framhålla 

något som stödjer denna ståndpunkt är argumentation. Inom retoriken sker det genom att 

lägga fram två påståenden där det ena fungerar som ett stöd för det andra för att på så sätt få 

andra att hålla med om påståendet. Det påstående som används för att ge stöd åt det första 

påståendet kallas för grund. För att kunna koppla grunden till påståendet måste det finnas en 
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garant, något som inte sägs rakt ut utan är en förutsättning för kopplingen. Alltså den regeln 

som garanterar att ett påstående och en grund hänger ihop. I en reklam för knivar där priset är 

nedsatt från 799 kronor till 499 vill avsändaren att mottagarna ska köpa produkten för att den 

är billig (billigare än vanligt). Grunden i argumentationen är att varan är billig medan 

påståendet är att mottagaren ska köpa produkten. Att grunden ”det är billigt” fungerar för 

påståendet beror på att mottagarna har en gemensam uppfattning om att människor gillar att 

köpa billiga saker, denna gemensamma förutsättning är garanten. För att förstå grunden, 

påståendet och garanten i reklamen måste vi tolka innehållet, det finns inget som säger att 

mottagaren ska köpa produkten för att den är extra billig. Däremot finns budskapet inmejslat i 

meddelandet som mottagarna uppfattar genom de ”allmänna sanningarna” i samhället. Att det 

är bra att priset är nedsatt då man inte behöver betala mer än nödvändigt för produkten. 

(Vigsø 2010, 222-224) 

Appellformer - Det finns tre grundläggande "appellformer" som hänvisar till mottagarens, av 

budskapet, förnuft eller känslor. Dessa är ethos, logos och pathos, de hör hemma i den 

klassiska retoriken och gällde ursprungligen talekonst. Logos vädjar till mottagarens förnuft 

och rationella resonemang. Sändaren håller sig till ämnet, använder sig av en saklig 

bevisföring utifrån fakta. Ethos är baserat på mottagarens känslor och förtroendet för 

avsändaren. Den känslan kan antingen byggas före, under eller efter kommunikationen. 

Pathos baseras också på känslor, men istället de känslor mottagaren får genom att läsa texten. 

Kan bygga på både positiva och negativa känslor kring texten. De tre "appellformerna" 

hänger samman och för att kunna övertyga mottagaren om en viss åsikt behövs alla tre. 

Beroende på vad det är för text och vem som skriver den balanseras inslagen av ethos, logos 

och pathos, och mer eller mindre vikt läggs på varje "appellform". (Vigsø 2010, 220-222) 

Doxa - I alla typer av kommunikation finns det mer eller mindre gemensamma uppfattningar 

mellan mottagare och sändare om det som behöver förklaras. Inom retoriken används ordet 

doxa för att beskriva den typ av kunskap och uppfattning som majoriteten av mottagarna har. 

Det är sådant som inte ifrågasätts utan är allmängiltigt. "Att kunna peka på vad en text 

förutsätter som doxa, dvs. vilken kunskap användaren förutsätter att läsarna besitter, utgör en 

väsentlig del av den retoriska analysen...". (Vigsø 2010, 232-233) 

Innan den kvalitativa undersökningen påbörjades konstruerades, under diskussion, ett 

formulär. Formuläret fungerade som stöd och avgränsning. Stödet baserades, som det 

beskrevs tidigare i metodavsnittet, på en retorisk analysmodell: 
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1. Puffar tidningen för journalisten genom bild-byline eller genom att journalistens namn 

särskilt lyfts fram? (= retorikens ethos, förnuft, moral, välvilja, väcka trovärdighet), 

2. Hur byggs argumentationen upp för det som ska recenseras? Hur används retorikens logos 

(vädjar till förnuft och fakta) respektive pathos (väcka eller visa känslor)? Förekommer dold 

argumentering? Förutsätter recensenten att läsaren har en förförståelse av vissa kunskaper, 

åsikter eller värderingar (doxa)? Hur syns det? 

3. Hänvisar recensionen till något som inte har med det recenserade verket att göra i form av 

en tidsaktuell fråga eller pågående debatt? Har detta i så fall koppling till politik och samhälle 

eller privatliv, livsstil och konsumtion? Förekommer dold argumentering i det som 

recensenten i så fall hänvisar till? Förutsätts läsaren har vissa kunskaper, åsikter eller 

värderingar (doxa) på detta område? Hur syns det? 

4. Kan man säga något om karaktären på den doxa recensionen lutar sig mot? Gäller den i 

första hand kunskap eller värderingar? Gäller den i första hand det som recenseras eller 

omvärlden (politik/samhälle eller privatliv/livsstil/konsumtion)? 

5. Är recensionen skriven på ett språk som verkar rikta sig till vana kultursidesläsare eller kan 

det förstås av en bred allmänhet? Hur märks det? 

Anledningen till att doxan tas upp som en analysenhet är förförståelsens koppling till 

kommersialiseringen och doxans förändring över tid. På så sätt kan man alltså undersöka om 

och i så fall i vilken utsträckning som recensioner berör annat än verket som ska bedömas. 

Uppsatsens kvalitativa del kommer alltså att undersöka opinionsjournalistikens uttryck i 

Aftonbladets och Expressens recensioner år 1984, 1999 och 2014.  

I analysmodellen för den kvalitativa undersökningen används begreppen ethos, logos och 

pathos. Där ethos bedöms utifrån om textens resonemang byggs upp kring journalisten istället 

för ett bakomliggande argument. Till exempel att journalisten puffas i texten och då används 

som ett argument för att resonemanget är rättmätigt. Logos har bedömts utifrån sakliga 

argument kring det resonemang som förts av journalisten, till exempel genom att journalisten 

bygger på fakta eller förnuft i bevisföringen. Pathos har bedömts utifrån de känslor 

journalisten spelar på, antingen det journalisten vill skapa hos läsaren eller de känslor som 

enligt journalisten skapas när hen recenserar verket. 
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5.2 Material och avgränsningar 

Det material som ingår i studien är huvudsakligen hämtat från Kungliga biblioteket i 

Stockholm där mikrofilm över svenska dagstidningars kultursidor till och med år 2013 finns 

att tillgå. För år 2014 införskaffades materialet via databasen Retriver Research, 

mediearkivet. Det kommer att vara användbart vid jämförelsen av kultursidorna i Aftonbladet 

och Expressen åren 1984, 1999 och 2014.  Från varje nedslagsår har 12 uppslag från 

respektive tidning använts. Uppslagen är från första lördagen och söndagen under första 

halvåret, januari-juni. Det gör att antalen uppslag är 72. Se bilaga 1. Till den kvantitativa 

delen har antalet artiklar räknats och fått en beteckning, totalt har 443 artiklar kollats igenom. 

Till den kvalitativa delen analyserades alla recensioner de två första månaderna i respektive 

tidning och nedslagsår, det gav en analys av totalt 32 recensioner. 

Uppsatsens avgränsningar: 

• Denna uppsats kommer inte att undersöka Aftonbladet och Expressens nöjesjournalistik, 

inte heller kulturjournalistikens utveckling i förhållande till nöjesbevakning. Uppsatsen 

kommer därför inte att ta hänsyn till nöjesbevakning, kändisjournalistik och 

sensationsjournalistik, eftersom den typ av kommersialisering som kommer att undersökas 

i denna uppsats snarare syftar på hur kulturjournalistiken har förändrats som genre. 

• I uppsatsen är det endast Aftonbladets och Expressens pappersupplaga som ingår i 

undersökningen. Det beror på att respektive pappersversion är mer renodlad vad det gäller 

kulturinnehåll. På webbversionen av Aftonbladets och Expressens kultursidor samsas 

kulturartiklarna med fler annonser, andra journalistiska genrer och sociala medier på ett 

sätt som gör det svårt att skaffa sig en god och tydlig överblick av kulturdelen. Dessutom 

uppdateras webbversionen kontinuerligt vilket försvårar uppsatsens avgränsning och 

bevakning av ett specifikt datum/helg. Den huvudsakliga anledningen till att 

webbversionen inte ingår i uppsatsen är dock att webbversionen inte fanns vid 1984.    

• Uppsatsen kommer inte att fokusera eller jämföra internationella skillnader inom 

kulturjournalistiken och dess utveckling, alltså inte hur det har sett ut/ser ut i omvärlden. 

Den kommer därför att avgränsa sig till svensk press.  

• Uppsatsen kommer inte att ta hänsyn till om journalisten är kvinna eller man. Inte heller 

om artiklarna på de givna kultursidorna är författade av frilansjournalister eller tidningens 

egna skribenter. Det beror på att enheter som dessa inte är tillräckligt relevanta för 

uppsatsens syfte eller frågeställningar.   
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5.3 Urval  

Det finns flera anledningar till att det är just Aftonbladet och Expressen som undersöks i 

denna uppsats. Aftonbladet och Expressen är två etablerade kvällstidningar i svensk press. 

Strukturen för respektive pappersupplaga påminner om varandra i den mån att kultursidorna 

ryms på ett uppslag i anslutning till Debatt och Ledare.   

Till skillnad från majoriteten av dagspressen har kultursidorna i Aftonbladet och Expressen 

sina kultursidor koncentrerade i både utrymme och vinjett. Såväl SvD som DN har i 

pappersupplagan kultur- och nöjesjournalistik under samma kategori. SvD har för sin del 

kultur och nöje i papperstidningens framvagn, medan DN avsätter en separat bilaga för kultur 

och nöje. Det underlättar att jämföra Aftonbladet och Expressen med varandra; ju större 

likheter, desto lättare att se de eventuella skillnader som kan finnas mellan två komponenter. 

Det är också intressant att undersöka två kvällstidningar där denna uppdelning mellan kultur- 

och nöjesjournalistik ännu råder. Något som också talar för urvalet Aftonbladet och 

Expressen är att det har bedrivits relativt lite forskning om just deras kultursidor och svensk 

kvällspress i stort. När det kommer till tidigare studier som berör svensk press och 

kulturjournalistik handlar de flesta om dags- och morgonpress. 

Att det är just åren 1984, 1999 och 2014 som har blivit utvalda som de tre nedslagsåren för 

studien motiveras genom syftet att ha ett brett spektrum. För att tydliggöra de eventuella 

förändringar som har skett inom kulturjournalistiken är det rimligt att gå tillbaka till 1980-

talet. I Sverige skedde det en rad förändringar under 80-talet inom mediebranschen. 

Förändringarna gällde ekonomi, teknologi och politik. I praktiken innebar det exempelvis att 

statsmonopolet försvann och den senare digitaliseringen och webbmedier. Faktorer som 

påverkade konkurrensförhållandena mellan de olika medieföretagen. Denna utveckling har 

setts som en stor del att stärka kommersialiseringen. (Allern 2012, 236-237) Då uppsatsens 

första nedslagsår är 1984 kan man anta att man i resultatet kan se kommersialiseringens 

inverkan på Aftonbladets och Expressens kultursidor. 

Urvalet av nedslagsåren gjordes med förhoppning om att hitta tydliga tecken på förändring 

med femton år mellan varje nedslagsår. Med större hopp i tiden finns det en risk att det 

komplicerar eventuella samband mellan nedslagsåren och på så sätt riskerar att ”missa” när 

viktiga förändringar blir tydliga. 
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De uppslag som har studerats i uppsatsens kvantitativa del är, för samtliga nedslagsår, från 

den första helgen i varje månad det första halvåret. Alltså den första helgen januari till juni år 

1984, 1999 samt 2014. Anledningen till att endast inrikta sig på det första halvåret har 

huvudsakligen att göra med en rimlig avgränsning i förhållande till uppsatsens tidsram. 

I och med recensionens kulturjournalistiska roll och kommentar till samtiden är det den text-

typ som uppsatsens kvalitativa del kommer att avgränsa sig till. (Forser 2006, 9) Det är i 

recensionen där en eventuell samhällsdebatt tas upp med relevans för texttypen. (Nilsson 

refererad i Forser 2006, 75) Recensionen är både relevant och intressant för den kvalitativa 

innehållsanalysen då det är en given och återkommande texttyp inom kulturjournalistik. 

Exempel på recensionens kommentar till samtiden kommer att tas upp i uppsatsens 

resultatdel. I den kvalitativa delen har 32 recensioner ingått. Urvalet är den första helgen i 

januari och februari för respektive nedslagsår och tidning. Totalt hade Aftonbladet och 

Expressen 16 recensioner vardera under den valda perioden. Recensionerna har omfattat 

samtliga innehållskategorier. Det vill säga: musik, film, konst, scen, litteratur och övrigt. 

Under övrigt har exempelvis recensioner av tidskrifter hamnat.  

Att basera både uppsatsens kvantitativa och kvalitativa del på kultursidornas helgupplagor 

motiveras genom det förväntade kulturutbudet. Under helgerna är kulturutbudet stort och man 

kan anta att det är då som kulturkonsumtionen är som störst under veckan. Att undersöka 

språket i recensionerna är relevant för att få en bild av recensentens målgrupp. Används ett 

avancerat språk med invecklade formuleringar, liknelser och ordval kan man anta att texten 

inte riktar sig till den breda massan. Detta går i sin tur att koppla till kommersialisering. 

Genom ett lättillgängligt språk lockar det fler läsare och inte minst en bredare publik, vilket 

indirekt leder till en större ekonomisk vinst. 

Materialet för såväl den kvantitativa som den kvalitativa innehållsanalysen är i huvudsak 

hämtat från Kungliga biblioteket. Varje enskild nummer har studerats via mikrofilm, i 

mikrofilmssalen den 4 november 2014, och fotats av. Då Kungliga biblioteket inte kunde 

tillhandahålla Expressen och Aftonbladets upplaga från år 2014 hämtades dessa från tjänsten 

Retriever Research, tillika Mediearkivet, via Södertörns högskolebibliotek. Sökningen för 

uppsatsens sista nedslagsår, 2014, gjordes därmed manuellt genom Retriever Research.   

Uppsatsen har inte behövt ta hänsyn till eventuella förändringar som har skett inom 

papperstidningens format, gällande tabloid- respektive broadsheet-format. Såväl Aftonbladet 
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som Expressen har under den valda perioden för studien publicerats i tabloidformat. Därför 

har det inte påverkat kodningen av textutrymmet.   

5.4 Metodkritik  

Tolkning - I såväl uppsatsens kvantitativa som kvalitativa undersökning förekommer 

det  subjektiv tolkning. I en kvantitativ innehållsanalys ligger det närmare till hands att 

konstruera ett ramverk för hur exempelvis ett kodschema ska se ut och nyttjas. Det hindrar 

inte att den  bedömningen kan skilja sig åt vid det enskilda kodandet när det gäller om 

texttypen bör kategoriseras som en krönika eller debattartikel.  

Vid en kvalitativ innehållsanalys blir reflektionen och tolkningen mer central, vilket gör att 

den subjektiva tolkningen får större utrymme. Att använda sig av såväl kvantitativ som 

kvalitativ innehållsanalys som metod underlättar då det finns tydliga definitioner av begrepp 

och analysenheter. Den subjektiva tolkningen kvarstår, men bygger på givna definitioner. En 

redogörelse för uppsatsens definitioner går att finna i bilaga 4.      

Kategorin "övrigt" - I kodschemat för den kvantitativa innehållsanalysen var ett av 

kulturfälten kategoriserat som "övrigt"; det blev också det största. Där registrerades de 

artiklar som inte föll under musik, film, konst, scen eller litteratur. Detta gjorde att artiklar 

kring generella politik-, religion- och utrikesfrågor kategoriserades som "övrigt". I efterhand 

hade det varit att föredra att göra variabelvärdet som enbart var ämnat för debattartiklar 

(ingen, utrikesfrågor, inrikespolitik och tidsaktuellt) obligatorisk för samtliga texttyper. Detta 

för att fånga upp artiklar som inte gick under de traditionella kulturfälten. Som kompensation 

har de artiklar som kategoriserats som "övrigt" studerats och enskilt tagits med i 

beräkningarna vid resultat- och analysdel för att de inte ska falla mellan stolarna.       

Representativitet - I uppsatsens kvantitativa del har 72 uppslag ingått. I den kvalitativa 

innehållsanalysen har 32 analyser gjorts av lika många recensioner. Mängden material som 

har ingått i uppsatsen gör det svårt att dra några generella slutsatser av respektive nedslagsår. 

Däremot går det att se tendenser och göra antaganden om utvecklingen av Aftonbladets och 

Expressens kultursidor. 

6 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen. Den kvantitativa innehållsanalysen i 

form av stapeldiagram och löpande text och den kvalitativa textanalysen i form av löpande 

text. 
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6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Figur 1: Texttyper i Aftonbladet under uppsatsens tre nedslagsår 

Figuren visar texttyper i Aftonbladet och hur stor andel som fanns med i tidningen under 

åren 1984 (n=79), 1999 (n=88) och 2014 (n=80). 

I sammanställningen över Aftonbladets texttyper under nedslagsåren går det att se att det är 

fler recensioner på kultursidorna 2014 än det var 1984, en ökning med cirka 6 procent. Dock 

sjönk siffran en aning mellan 1984 och 1999 innan antalet recensioner ökade till 2014. 

Faktanotiserna och debattartiklarna har sedan 1984 haft en uppgående trend. Mellan åren 

1984 och 1999 ökade faktanotiserna, som första nedslagsåret bestod av 3 procent av antalet 

artiklar, med drygt 10 procent. Till 2014 låg ökningen på drygt 13 procent. Faktanotiser var 

den texttypen som hade den största procentuella ökningen av alla texttyper. Debattartiklarna 

nästan fördubblades mellan 1984 och 1999, från cirka 10 procent till drygt 18 procent. Mellan 

1999 och 2014 skedde en mindre ökning av antalet debattartiklar, denna gång med cirka 2 

procent. Åsiktsnotiser är den av texttyperna som minskat mest. 1984 var över hälften av alla 

artiklar åsiktsnotiser, cirka 55, till nedslagsåret 1999 hade siffran sjunkit till cirka 40 procent 

medan det 2014 låg precis under 20 procents-gränsen. Ett inslag som började synas först 

under uppsatsens sista nedslagsår var texttypen ”Egna multimediala inslag som puffas”. Där 

andelen artiklar med multimedial puffning låg på cirka 2 procent. Det har att göra med ny 
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teknik som har lett till att tidningarna börjat använda sig av multimediala inslag på sina 

webbsidor som de vill göra reklam för. (se figur 1).  

Sammanställningen av resultaten visar att åsiktsnotiser var mer vanligt förekommande 1984 

än 2014 i Aftonbladet. Trots att det är en kvantitativ innehållsanalys är det relevant att se till 

kultursidornas utformning för nedslagsåret och inte endast räkna texttyper. Under 1984 hade 

till exempel Aftonbladet ett stående inslag på kultursidorna: Innerspalten. Det var ett 

dubbelspaltigt utrymme avsatt för åsiktsnotiser. Innerspalten fanns varken 1999 eller 2014. 

Innerspalten är därför en anledning till att åsiktsnotiserna för Aftonbladets del har minskat i 

antal sedan 1984 (se figur 1). 

Figur 2: Texttyper i Expressen under uppsatsens tre nedslagsår 

Figuren visar texttyper i Expressen och hur stor andel som fanns med i tidningen under åren 

1984 (n=58), 1999 (n=56) och 2014 (n=82). 

I en sammanställning för texttyperna i Expressen går det att se en stigande ökning för 

recensioner under de tre nedslagsåren. 1984 ligger andelen recensioner på drygt 23 procent, 

1999 har en ökning på cirka 6 procent och till 2014 har andelen recensioner ökat med 

ytterligare cirka 2 procent till totalt 31 procent. Precis som för Aftonbladet har andelen 

faktanotiser och debattartiklar haft en uppåtgående trend. Mellan 1984 och 1999 ökade 
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andelen faktanotiser markant och låg på drygt 10 procent. Till 2014 hade siffrorna mer än 

fördubblats och låg på drygt 23 procent. Texttypen debattartikel ökade med cirka 5 procent 

mellan 1984 och 1999, från cirka 15 procent till cirka 20 procent. 2014 hade en ytterligare 

ökning, med cirka 2 procent, skett. Åsiktsnotiserna nästan tredubblades från 1984 till 1999 

från drygt 10 procent till nästan 29 procent. 2014 hade siffran sjunkit och låg nästan på 

samma nivå som 1984, drygt 11 procent. Krönika som var en texttyp som var femte artikel 

1984 bestod av, låg 2014 på endast drygt 3 procent. Även längre faktaartikel hade höga 

siffror 1984, cirka 15 procent. 2014 hade den texttypen helt försvunnit i tidningen.  Precis 

som för Aftonbladet började texttypen ”Egna multimediala inslag som puffas” synas först 

under uppsatsens sista nedslagsår, då andelen artiklar innehållande den texttypen var cirka 8 

procent. Även här hade det att göra med ny teknik som har lett till att tidningarna börjat 

använda sig av multimediala inslag på sina webbsidor som de vill göra reklam för. (se figur 

2). 

Figur 3: Andelen artiklar som puffar för skribenten i respektive tidning under 

uppsatsens tre nedslagsår 

Figuren visar hur Aftonbladet puffar för sina skribenter under åren 1984 (n=79), 1999 

(n=88) och 2014 (n=80). Figuren visar också hur Expressen puffar för sina skribenter under 

åren 1984 (n=58), 1999 (n=56) och 2014 (n=82). 
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Något som är värt att notera är Expressens utveckling när det kommer till hur kultursidornas 

skribenter puffas. 1984 puffade knappt 30 procent av artiklarna för skribenten. Denna siffra 

ökade under de kommande nedslagsåren. Under det första halvåret av 2014 var det drygt 50 

procent av artiklarna som puffade för skribenten. Denna variabel visar också på stora 

skillnader mellan Aftonbladet och Expressen. Generellt puffar Aftonbladet mindre än 

Expressen. Som störst var skillnaden mellan de båda tidningarna 1999 (se figur 3).   

Figur 4: Innehållskategorier i Aftonbladet och Expressen under uppsatsens tre 

nedslagsår 

 Figuren visar innehållskategorier i Aftonbladet och hur stor andel som fanns med 1984 

(n=79), 1999 (n=88) och 2014 (n=80). Figuren visar också innehållskategorier i Expressen 

och hur stor andel som fanns med 1984 (n=58), 1999 (n=56) och 2014 (n=82). 

Innehållskategorin Övrigt består bland annat av tidskrifter, politik, jämställdhet, miljö och tv. 

Det är en innehållskategori som det har skrivits mest artiklar om under alla tre nedslagsåren i 

både Aftonbladet och Expressen. I Aftonbladet har antalet övriga artiklar först stigit från 

cirka 49 procent 1984 till cirka 55 procent 1999 och sedan sjunkit med cirka 23 procent till 

2014. För Expressen var siffrorna cirka 51 procent 1984, till 1999 hade de sjunkit cirka 10 

procent och 2014 hade de ökat igen och låg på cirka 57 procent. I Aftonbladet var 

innehållskategorin Litteratur ofta använd 1984, där cirka 35 procent av alla artiklar bestod av 
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denna kategori. 1999 hade siffrorna sjunkit till cirka 10 procent men 2014 var siffrorna 

tillbaka på ungefär samma nivå. I Expressen har siffrorna för antalet litteraturartiklar legat 

stadigt kring 20 procent under alla nedslagsår med en topp 2014 på cirka 24 procent. För 

Aftonbladet har innehållskategorierna Film och Musik ökat från första nedslagsåret till det 

sista. För Film har ökningen skett från drygt 2 procent 1984 till cirka 12 procent. Artiklar 

innehållande musik har gått från cirka 1 procent till cirka 6 procent (se figur 4).  

Figur 5: Typ av debattartiklar i Aftonbladet och Expressen under uppsatsens tre 

nedslagsår. 

Figuren visar andel och typ av debattartiklar som fanns med i Aftonbladet under åren 1984 

(n=8), 1999 (n=15) och 2014 (n=16). Figuren visar också andel och typ av debattartiklar 

som fanns med i Expressen under åren 1984 (n=7), 1999 (n=11) och 2014 (n=18). 

För Aftonbladet har ett tidsaktuellt innehåll förekommit i flest debattartiklar under alla 

nedslagåren. Närmare 90 procent av alla debattartiklar var tidsaktuella år 1984. Följande två 

nedslagsår var de siffrorna runt 60 procent. Utrikesfrågor och inrikespolitik förekom under de 

två senare nedslagsåren, 1999 och 2014, lika ofta i debattartiklarna. Däremot fanns inga 

debattartiklar om utrikesfrågor under 1984 medan siffrorna för inrikespolitik det året var 

dryga 10 procent (se figur 5).  
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I Expressen handlade en majoritet, närmare 60 procent, av debattartiklarna om utrikesfrågor 

1984. För debattartiklar med tidsaktuellt innehåll var siffran cirka 30 procent. Under de två 

senaste nedslagsåren hade antalet debattartiklar med tidsaktuellt innehåll gått om antalet med 

utrikesfrågor som hade en lägre siffra än de för inrikespolitik 1999 men 2014 hade Expressen 

fler debattartiklar om utrikesfrågor än inrikespolitik. Kurvan för inrikespolitik har legat jämn 

under alla nedslagsår på mellan cirka 15 och 20 procent av alla artiklar medan kurvan för 

tidsaktuellt och utrikesfrågor har gått kraftigt upp och ner. Tidsaktuella debattartiklar är fler 

till antalet 2014 än 1984 medan debattartiklar om utrikesfrågor är färre 2014 än 1984. (se 

figur 5).  

Figur 6: Andelen annonser i Aftonbladet under uppsatsens tre nedslagsår 

Figuren visar hur stort utrymme annonser får på Aftonbladets kulturuppslag under åren 

1984, 1999 och 2014. 

I Aftonbladets tidningar från 1984 går det att hitta annonser på de flesta uppslag av 

kultursidorna. Mer än fyra av fem uppslag har annonser som sträcker sig över 10 procent upp 

till 30 procent av uppslaget. Under 1984 täcktes ungefär 1 av 10 uppslag av upp till en halv 

sida annonser. Följande nedslagsår, 1999, hade mängden annonser minskat markant. Cirka 7 

av 10 uppslag var utan annonser och övriga uppslag bestod mellan 0 och 20 procent av 
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annonser. Siffrorna sjönk ytterligare till 2014 där drygt 9 av 10 uppslag var utan annonser (se 

figur 6)  

Figur 7: Andelen annonser i Expressen under uppsatsens nedslagsår 

Figuren visar hur stort utrymme annonser får på Expressens kulturuppslag under åren 1984, 

1999 och 2014. 

Expressen har under alla nedslagsår haft en relativt jämn fördelning med annonser på 

kulturuppslagen. Cirka 63 procent av uppslagen 1984 var fria från annonser. Övriga 37 

procent av uppslagen täcktes av annonser till mellan 20 och 30 procent. Till 1999 hade en 

ökning skett då hälften av alla uppslag hade annonser som täckte mellan 30 och 40 procent av 

uppslaget. Den andra hälften av uppslagen hade inga annonser. Även 2014 var hälften av 

uppslagen fria från annonser. Däremot när annonser fanns med, i hälften av alla uppslag, så 

täcktes uppslaget av mellan 40 och 50 procent. Alltså hade en ökning skett mellan 

nedslagsåren 1999 och 2014 (se figur 7).  
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 6.2 Kvalitativ innehållsanalys  

Aftonbladet 1984 
 

Recension av boken ”Liv och historia – Om människan i historien och historien i 

människan”, Att använda sin historiska kunskap, Mikael Dolfe, Aftonbladet 840107 

Tidningen puffar inte för skribenten och förstärker därför inte ethos. Journalisten resonerar 

kring det grundliga och utförliga arbete som ligger bakom det recenserade verket och som ger 

boken styrka, här i form av ett logos-argument. ”I bokens första del diskuterar Thavenius den 

socialisationsprocess i vilken allmänt, opersonligt och systematiskt vetande gradvis tränger 

undan de erfarenheter och frågor som sysselsatt eleverna tidigare och som fortsätter göra sig 

påminda i nuet.”  Det är forskningsresultat som ligger till grund för boken. ”…producerats av 

en grupp lärare och forskare i Lund. ”Pedagogiska gruppen”, som i tio år prövat nya 

undervisningsformer och bedrivit pedagogisk forskning, främst inom ramen för 

svenskämnet.” Det här får ses som dold argumentering, där journalisten vill föra fram att i 

och med att boken har producerats av en grupp lärare och forskare (pedagogiska gruppen) 

ökar det trovärdigheten, att det är en bra och läsvärd bok. Den doxa som recensionen lutar sig 

mot gäller värderingar och då i fråga om det som recenseras. Den förförståelse som används 

finns där för att skapa en tyngd i det material som recenseras, genom de värderingar som 

läsaren kan tänkas ha. Journalisten använder sig av ett enkelt språk utan svåra referenser 

vilket gör att den kan förstås av en bred allmänhet. 
 

Recension av boken ”Tills allt faller i bitar”, Motståndet i vardagen, Per Holmer, 

Aftonbladet 840108 

Tidningen puffar inte för skribenten och förstärker därför inte ethos. Pathos används i 

recensionen för att visa på de känslor och tankar journalisten fick vid läsningen. ”Nazistaten 

framstår som ett besynnerlig mischmasch.” och ”Bokens kanske allra intressantaste 

kapitel…” visar på det. ”Historikern och journalisten Bernt Engelmann ger i sin självbiografi 

en sällsynt initierad bild av sönderfall, orealistiska planer och nervös brutalitet. Bokens styrka 

ligger självfallet i att författaren var en del av krigsskeendet.” Här ser vi ett tydligt logos-

argument för att visa på den styrka och trovärdighet som ligger till grund för det recenserade 

verket, kring det tyska samhället under Hitlers tid. Journalisten påpekar att boken är extra 

trovärdig då allt är självupplevt på plats. Den doxa som recensionen lutar sig mot gäller i 

första hand kunskap och då kunskap om andra världskriget för att kunna sätta in det 

recenserade verket i sitt sammanhang och vidare förstå de argument som journalisten tar 
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fram. ”Engelmann har återfunnit ett dokument som talar klarspråk angående syftet med 

Lebensborn. Tonårsflickor erinras om kvinnoöverskottet på två miljoner och den ytterligare 

miljon män som ”faller bort” genom homosexualiteten.”. En viss kunskap förutsätts här. 

Recensionen är skriven med ett vardagligt och enkelt språk med referenser som stora delar av 

samhället är införstådda i vilket gör att den kan förstås av en bred allmänhet. 
 

Recension av boken ”Vägen till paraplyet”, Det charmiga ungkarlshotellet, Gunder 

Andersson, Aftonbladet 840108 

Tidningen puffar inte för skribenten och förstärker därför inte ethos. ”John Karlzén lyckas 

med konststycket att skriva en bok där man intensivt längtar efter ett lyckligt slut.” får bli 

recensionens pathos då det används för att visa på journalistens känslor vid läsningen. ”Så, 

ungefär, brukar de yttre betingelserna för lockande bohemliv se ut. Kretsar och miljöer kan 

skifta, i grunden handlar det alltid om samma sak: att på nöjsammaste sätt slå ihjäl vardagen.” 

får ses som en del av recensionens logos då journalisten vill få fram att boken representerar 

normen för liknande böcker vilket gör att den håller sig inom ramarna för en läsvärd bok. 

Miljön i boken är ett argentinskt ungkarlshotell. I sitt resonemang eftersöker journalisten en 

bok som handlar om det svenska ungkarlshotellet och diskuterar på så sätt bokens innehåll. 

Här förväntas läsaren ha en förförståelse kring dessa företeelser. Det är också i första hand 

kunskap som är den doxa som recensionen lutar sig mot. Recensionen är skriven på ett enkelt 

språk med ett fåtal referenser som kan förstås av en bred allmänhet vilket gör att recensionen 

riktar sig mot en bred allmänhet. 
 

Recension av boken ”Också natten är svart”, Neto diktar med torra ögon, Magnus 

Ringgren, Aftonbladet 840204 

Tidningen puffar inte för skribenten och förstärker därför inte ethos. Journalisten använder 

sig av pathos i argumentationen och beskriver de känslor och tankar som kommer upp för att 

beskriva bristerna i det recenserade verket. ”Netos poesi är aldrig sentimental, bara då och då 

lite patetisk.” För att visa på den äkthet och trovärdighet som kommer fram i det recenserade 

verket skriver journalisten att ”Netos poesi är inte i första hand propagandistisk … Dikterna 

är ofta skrivna i fängelse; också här liknar Neto många av tredje världens – och för den delen 

också den förstas och andras – diktare.”. Dessa argument är några av recensionens logos. ”I 

Angola – som i de flesta före detta kolonier – finns en konflikt mellan den ursprungliga och 

för det mesta deformerade kulturen och den kultur som kom med herrarna från andra sidan 

haven.” Här går journalisten från det recenserade verket och diskuterar kring en något mer 
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tidsaktuell fråga som har en koppling till politik och samhälle, vad som har skett på grund av 

kolonialiseringen, här förutsätter journalisten att läsaren har vissa tidigare kunskaper för att 

förstå innebörden av det som skrivs. Den doxa som recensionen lutar sig mot gäller i första 

hand kunskap. ”Onkel Ho, ordförande Mao, president Senghor – tredje världens ledare är 

påfallande ofta också poeter.” Här krävs en förförståelse för att kunna sätta in detta 

resonemang i sitt sammanhang till texten. Då journalisten förutsätter en del förförståelse från 

läsaren verkar recensionen vara skriven för den vana kultursidesläsaren. 

Expressen 1984 
 

Recension av boken ”Bohuslänska kustbor”, Gamla Bouhuslän, en jättedikt i olja, Gunnar 

D Hansson, Expressen 840107 

Journalisten puffas varken genom bild-byline eller i texten, ethos förstärks inte. Recensionens 

argument underbyggs uteslutande av logos och främst pathos. Logos genom att referera till 

tidigare verk och framställa Bernhardson som en ”tillbakablickande profet”. Pathos syns 

genom gestaltning och iscensättande: ”… barndomens ’tröstmörker’ – stunden innan tändes 

och då stugkammaren berikades av berättelser från förr…” Recensionens doxa blir 

journalistens förutsättande av läsarens förkärlek/relation (värdering och åsikt) till Bohusläns 

historia och kultur: ”C G Bernhardson från Skaftö tillhör de klarsynt minnesgjorda bland 

lokalbefolkningen på den här planeten…” meningen fortsätter ”…en av dem som i 

elektronikens tidsålder märkligt nog ännu inte drabbats av den kollektiva minnesförlustens 

epidemiska härjningar.” Det blir ett inlägg i samhällsdebatten gällande privatliv/livsstil. 

Doxan och samhällsinlägget tar båda stöd i verket, Bernhardson som konstnär och den 

Bohuslänska kulturen men fungerar också som underlag till de små formuleringar som kan 

kopplas till samhälle och livsstil. Vad det gäller det språkliga (ordval, formuleringar, 

liknelser) är det tämligen svårt och man kan anta att det därmed inte riktar sig till en bredare 

massa.  
 

Recension av pjäsen ”Wielopoli – Wielopole”, Döden på polska, Björn Nilsson, Expressen 

840204 

Skribenten puffas som dårrad, ingen bild-byline. Dårraden blir recensionens ethos. 

Recensionens argument tar till stor del avstamp i pathos: ”Men därmed också ett drama om 

glömska, din och min och historiens, dess utplåningsakter överträffar ju i skoningslöshet 

slagfältens massakrer.” Ett argument är en kombination av ethos och pathos: ”Ovationerna 

donar, en mer begeistrad teaterpublik än den i Stockholms kulturhus överfulla hörsal har jag 
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inte upplevt på åratal. Men en och annan gråter också…” Journalisten förmedlar publikens 

känslor samtidigt som han väcker trovärdighet genom att framställa sig som en van 

teaterbesökare. Recensionens doxa syftar främst på kunskap om verket och dess handling och 

vad den skildrar (tid och kultur). Det inledande referatet förutsätter kunskap genom såväl 

referenser och konstnärlig stil som språkliga formuleringar: ”Och de anonyma, för länge sen 

döda, aktörerna börjar uppföra en melodram om det för alltid utplånande. “ och ”Sonen och 

prästen, onklarna och fastrarna och soldaterna, alla är de ömsevis bödlar och offer i en enda 

mardrömslikt varierad korsfästelseritual, krönt med en parafras på Lionardos ’Nattvarden’.” 

Ett mindre inslag av samhällsdebatt som också har inslag av doxans karaktär: ”… mitt i hans 

dröm om ett land som hette Polen och inte längre finns” (politik/samhälle). Riktar sig 

språkligt till vana kulturläsare: ”En stumfilm, ett plötsligt levandegjort gruppfoto från anno 

dazumal…” 
 

Recension av pjäsen ”Underjordens beteende”, Fint ensemblespel i själens undergång, 

Björn Sundberg, Expressen 840204 

Journalisten puffas varken i text eller i bild-byline. Ethos förstärks inte. Argumenten är 

relativt vaga och har delar av både pathos och logos: ”Under tre dryga timmar av obruten 

koncentration blottläggs de mekanismer som binder dessa människors liv. Och våra” och 

”Anita Dal kreerar sin roll med imponerade exakthet, säkert inprickande tonfall och små, men 

tydliga gester – bara hennes sätt att smörgås på i denna borgerliga salong, är vidunderligt.” 

och ”Och paradoxalt nog rymmer detta mörka stycke om familjelivets nedärvda helvete även 

komiska poänger. Och detta skratt i gråten lockas fram på Uppsalascenen.” Det förekommer 

varken dold argumentering eller någon tidsaktuell fråga eller debatt. 
 

Recension av pjäsen ”Vem är rädd för Virginia Woolf?”, Demonutdrivning på högsta nivå, 

Lisbeth Larsson, Expressen 840204 

Journalisten puffas varken i text eller i bild-byline. Ethos förstärks inte. Pathos är den 

dominerande retoriken: ”Det är roligt, mycket roligt, bitande, elakt, gripande och tänkvärt” 

och ”Dess styrka är autenciteten; att den skapar en illusion av verklighet.” Doxan berör 

värderingen gällande svårigheten med identifikation. Om människans individuella sårbarhet 

som skribenten förutsätter att läsaren kan identifiera sig med. Det förekommer ingen 

samhällsdebatt, däremot är karaktären på doxan inriktad på privatliv och livsstil. Språket är 

överlag komplicerat: ”… har Ronnie Hallgren rytmiserat den emotionella pendelns 

svängningar mellan aggressiv utlevelse och temporär avspänning…” 
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Aftonbladet 1999 
 

Recension av utställningen ”All ears”, Happy new ears, Mikael Strömberg, Aftonbladet 

990102 

Tidningen puffar inte för skribenten och förstärker därför inte ethos. För att beskriva den 

ljudkonst som recenseras visar journalisten vilka känslor som framkallas i argumentationen, 

”hotfullt humoristiska”, ”oemotståndligt” får ses som textens pathos. I början av recensionen 

bygger journalisten upp ett resonemang att hörseln borde ha en högre status i samhället men 

att det är synen som är sinne nummer ett. Utan att skriva det rätt ut använder journalisten dold 

argumentering där för att visa på styrkan i utställningen. ”Inom filmmusik brukar man ibland 

tala om ljudöga och bildöra som bevis för att ett ljud nästan alltid frammanar en bild, men 

sällan tvärtom”. Journalisten använder logos i argumentationen för att beskriva hur ovanlig 

en utställning i ljudkonst är och på så sätt bygga upp en positivitet kring denna utställning. ”I 

vår vardag uppfattar vi ibland också musiken som om vi ”vore på bio”. Och detta invecklade 

cirkulära beteende går att utnyttja mera i konsten än vad som görs i dag.” I mindre omfång 

karaktäriseras recensionen av en doxa som i första hand gäller det recenserade verket. 

Journalisten skriver om de ”konstnärer”, med sina utställningsrum, och verk som ingår i 

utställningen och där förväntas läsaren ha en förförståelse kring vilka dessa ”konstnärer” är. 

Språket i texten är enkelt och referenserna likaså vilket gör att recensionen verkar rikta sig till 

en bred allmänhet.  
 

Recension av pjäsen ”Titta! En älg!”, I väntan på älgen, Mario Grut, Aftonbladet 990206 

Tidningen puffar för journalisten i form av en bild-byline, det blir recensionens ethos. 

”Snarare låter de som stämmor i den soliga eller sura men alltid underhållande 

positionsversen om hur det är att vara Kristina Lugn här och nu.” är ett logos-argument som 

bygger upp resonemanget som går ut på att pjäsen är underhållande, genom att hänvisa till 

tidigare uppfattningar att Kristina Lugns pjäser brukar ge detta till åskådarna. Den doxa som 

recensionen lutar sig mot gäller i första hand verket som recenseras och då genom att 

journalisten förutsätter en förförståelse av vissa kunskaper som kopplas till verket. Det 

hänvisas inte till någon samhällsdebatt i texten, ”Och slutets lån från Beckett … ändrar inte 

på det. Även om det förklarar vad det var för älg vi mötte i texten. Älgen Godot så klart.” Där 

förutsätter journalisten att läsaren vet vem Beckett är och hans verk, i synnerhet ”I väntan på 

Godot”. Eller när journalisten skriver ”Det utesluter all dialog i vanlig mening.” och syftar på 

hur Kristina Lugns pjäser brukar se ut. Där krävs en förförståelse för att läsaren ska kunna 
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köpa argumentet. Ett enkelt språk och ett fåtal referenser, och då till ganska allmänkända 

verk, gör att recensionen ändå kan förstås av en bred allmänhet. 
 

Recension av pjäsen ”I minne”, Ett litet hotell i utkanten av helvetet, Claes Wahlin, 

Aftonbladet 990206 

Tidningen puffar inte för skribenten och förstärker därför inte ethos. ”Att låta Zarah Leander, 

ärkebiskop Erling Eidem, Anne Frank och en naziofficer mötas i livet efter detta för att 

liksom i Dantes helvete vidmakthålla sina positioner, låter som upptakten till en ganska 

dramatisk vänskap mellan teater och historia.” Med detta handlingsreferat visar journalisten 

att en förförståelse krävs av läsaren för att kunna sätta dessa fyra historiska karaktärer i dess 

sammanhang. Även för att kunna koppla och förstå journalistens resonemang kring pjäsen, i 

det här fallet i form av ett logos-argument. Att pjäsen i vissa stunder saknar dramatik tar 

journalisten upp med hjälp av ett logos-argument och hänvisar till fakta och saklighet. 

”Dessemellan meddelas diverse information om förintelsen och Sveriges så kallade 

neutralitet, avsnitt som sällan säger mer än vad grundskolans årskurs 6 har att lära ut…” Att 

mycket av recensionen byggs på förförståelse om andra världskriget och historiska personer 

gör att doxan i första hand gäller kunskap. ”Vartefter gästerna anländer, Zarah med syster 

Ullah först, strax nazisten Meier, biskop Eidem och violinisten Zadok, så läggs bit efter bit 

till den plats som stavas Sverige och andra världskriget. Recensionen är skriven med ett 

relativt avancerat språk, ”handlar om en omvänd orfisk reträtt”, samtidigt som det refereras 

till mer och mindre kända historiska karaktärer verkar recensionen rikta sig till vana 

kultursidesläsare. 
 

Recension av ”Hamlet”, Hamlet utan tvekan, Claes Wahlin, Aftonbladet 990206 

Tidningen puffar inte för skribenten och förstärker därför inte ethos. Pathos används i texten 

för att väcka känslor och tankar hos läsaren. ”…en Hamlet som vill påminna oss om att de 

stora frågorna inte åldras, det är blott svaren som blommar upp för att strax vissna. Men detta 

befriar oss inte från plikten att stamma fram de svar vi förmår.” Journalisten inleder med att 

resonera kring Hamletgestalten och svårigheterna kring att spela denna pjäs, något som får 

ses som en dold argumentering som bygger upp ett resonemang om att pjäsen inte nådde upp 

till en speciellt hög nivå. Adderar man det till följande utdrag som kommer i tredje stycket är 

det förståeligt att utgången på recensionen är åt det negativa hållet. ”Att välja denna pjäsernas 

pjäs till slutproduktionen för sistaårseleverna på Teaterhögskolan i Stockholm är lika 

beundransvärt som riskfyllt.” Där journalisten i sitt argument, logos, hänvisar till fakta som 
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talar om hur svår pjäsen är. En förförståelse kring verket behövs av läsaren, och då 

kunskapsmässig, för att kunna ta till sig journalistens argumentering, även kring texter som 

journalisten skrivit om tidigare då det refereras till dessa, ”Jag har tidigare uttryckt 

reservationer för vad jag har dristat mig kalla Hjulströms tilltalsteknik i Medea respektive 

Lika för lika, båda på Dramaten.” Karaktären på verkets doxa gäller i och med det i första 

hand kunskap och det som recenseras. Språket är relativt högtravande vilket gör att 

recensionen verkar rikta sig till vana kultursidesläsare. 
 

Recension av pjäsen ”Sju tre”, I väntan på Norén, Claes Wahlin, Aftonbladet 990207 

Tidningen puffar inte för skribenten och förstärker därför inte ethos. Journalisten vill visa på 

den trovärdighet och realism som finns i pjäsen i och med att det tidigare i texten har framgått 

att Mats och Tony varit delaktiga i manusarbetet och de båda är, i både pjäsen och 

verkligheten, fångar på en anstalt. Han bygger på sitt resonemang med följande logos-

argument. ”I det sistnämnda finns paradoxalt nog, ett teatralt värde… När Norén låter Mats 

och Tony tala om sin politiska övertygelse, även om John vrider sig under tiden, så ställs 

dock ett stycke verklighet på scenen…” För att väcka känslor och tankar hos läsaren 

använder sig journalisten av pathos i argumenteringen i form av hur gestaltningen sett ut vid 

Noréns möten med fångarna, ”Vid sidan om den dokumentära kittlingen finns även Noréns 

egen reaktion på mötet med denna värld, gestaltad av Reine Brynolfssons John som går från 

nervositet över förtroende till en slags kärlek för dessa människor.” Recensionen hänvisar till 

ett tidigare verk, Personkrets 3:1, vilket gör att en förförståelse krävs av läsarna för att förstå 

journalistens resonemang. ”Steget från Personkrets 3:1 till Sju tre är visserligen ett rejält 

kliv.” och ”Till skillnad från Personkrets 3:1 saknas här i princip inlagd musik.” är exempel 

på att journalisten förutsätter att läsarna har kunskaper inom det området. Denna förutsättning 

går genom stora delar av texten vilket gör att recensionens doxa lutar sig i första hand mot 

kunskap. Ett högtravande och avancerat språk tillsammans med en del svårförstådda 

referenser och förförståelse gör att recensionen verkar rikta sig till vana kultursidesläsare. 

Expressen 1999 
 

Recension av pjäsen ”I minne”, Teatergriller, Nils Schwartz, Expressen 990206. 

Skribenten puffas i text, ingen bild-byline.  Argumenteringen vädjar till såväl logos: ”Men 

eftersom de Boer – den här gången – han har faktiskt satt upp två egna rätt hyggliga pjäser på 

stadsteatern förut inte intresserar sig för dramatiska konflikter utan bara för sina egna 

cynismer, blir resultatet lika kladdig som en svårtuggad kladdkaka.” men främst pathos: ”Om 
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premiärpubliken inte har sovit gott i natt berodde det på matsmältningsbesvär och inte på att 

det förflutnas skam spökade i det nationella samvetet” och ”För nazismen var ju när allt 

kommer omkring bara en sexuell avvikelse, och mot sådana har socialstyrelsen bett oss vara 

toleranta.” En tydlig doxa blir att skribenten förutsätter publikens förväntningar: ”Publiken 

vill ha teater, och teater ska den få. Här behövs uniformer, sprit, tuttar, påsättningar, Wagner, 

stekta kycklingar och sadomasochister – hela standardrekvisitan.” och ”… som den 

samvetsömma svenska premiärpubliken fick se på Stockholms stadsteaters Klarascen i går. 

Klart att den låtsades nöjd – ingen vill väl framstå som försvarare av den svenska 

permittensttrafiken.” Det är en tydlig debatt som förs angående hur verket har tolkat 

nazismen och Sveriges roll under andra världskriget, se ovanstående citat. Språket är relativt 

lättillgängligt, inga komplicerade formuleringar eller ordval. 
 

Recension av pjäsen ”Mellan levande och döda”, Kamikaza med Rilke och Becket, Tomas 

Forser, Expressen 990206.  

Skribenten puffas i text, ingen bild-byline. Förutom detta faktum förekommer ännu ett inslag 

av ethos: ”Jag tycker att de väljer för mycket för styckets svärta, och Dahlgrens åtbörder och 

grimaser riskerar att ställa figuren i vägen för hans och vår belägenhet.” I övrigt förekommer 

pathosargument: ”Men kvällen är djärv” och ”Dramatikern vars lika dödsföraktande projekt 

är att tömma hjärta, hjärna och tarmar på all skit och mening.” Doxan i recensionen är vag 

men kan ses som att skribenten förutsätter att läsaren har samma åsikter i och med vi-

formuleringar: ”Därtill är och förblir de alltför eteriska, också om mina Nadolski Fribergs 

röst strömmar över oss i vacker prosodi.   
 

Recension av pjäsen ”Sju Tre”, Tre teaterskurkar, Nils Schwarz, Expressen 990207. 

Skribenten puffas i text, ingen bild-byline. Argumenten bottnas främst i logos: ”Det gör inte 

brottet ogjort och det visar ingen väg ut ur den onda cirkeln. Kanske är just detta att göra 

teater om sin identitet som brottsling ett verkningsfullare uttryck för genuin ånger?” Doxan 

karaktäriseras av samhällsfrågan huruvida det är rätt att låta brottslingar spela teater och 

uttrycka nazistisk propaganda, politik- och samhällsorienterat. Det blir också 

samhällsdebatten: ”Vad och vem är det jag egentligen applåderar? Smartness eller ärlighet? 

Hårdnackade nynazister? Lars Noréns djärvhet eller hans blåögdhet?” Doxan är att skribenten 

frågar sig själv och uttrycker i andra citat att även läsaren frågar sig vad syftet med verket är. 

Det blir också ett tydligt pathosgrepp när Schwarz diskuterar lämpligheten i att sätta upp 

denna pjäs: ”Brottslingar ska gråtande kräla i stoftet, tycker allmänheten, de ska fan inte sitta 
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och plugga in gymnasiekompetens eller som här fara omkring och spela teater, där de till råga 

på allt får göra ohöljd nynazistisk propaganda.”   Språket är lättillgängligt med ordval i 

liknelser som är lätta att relatera till.  
 

Recension av operan ”Inte alla tjuvar kommer för att stjäla”, Opera bluffa, Torbjörn 

Eriksson, Expressen 990207.  

Skribenten puffas i text, ingen bild-byline. Argumenteringen präglas av logos gällande 

kompositörens tidigare verk: ”… redan under uvertyrens inledande takter sker 

igenkännandets leende. ” och ”… som för tankarna till Fellini. Men film är inte opera.” 

Förutom puffandet av journalisten avslutas recensionen med ett ethos-argument: ”På väg hem 

från teatern dröjer sig en Lindahlsk melodislinga kvar i huvudet. Friska vindar blåser in från 

havet och i hamnen ligger en färja som snart är på väg söderut. Tro mig, snart är våren här.” 

Doxan ses genom en del referenser som förutsätter såväl kunskap som värderingar: ”den här 

karusellen snurrar runt en pastellfärgad sittgrupp som vore den från fyndhörnan på Ikea. 

Snarare fult än läckert, men kul.” (livsstil/konsumtion) Även förväntade förkunskaper 

gällande andra verk förekommer: ”Bo Rosenkulls tjuv Angelo har drag av en Figaro-passopp, 

även om det här är en underhuggare som tycks ha valt en mer lukrativ bana.” Ganska 

avancerat språk. Många sammansatta ord och komplicerade formuleringar.  

Aftonbladet 2014 
 

Recension av boken ”Kritik 06-12”, … och kritik att bevara Ulrika Milles, Aftonbladet 

140105 

Tidningen puffar inte för skribenten och förstärker därför inte ethos. Journalisten använder 

sig i mindre omfattning av pathos i argumentationen för att väcka känslor kring det 

recenserade verket, bland annat med ord som ”vackraste förslaget”. Logos används i 

argumentationen av journalisten för att visa på författarens bra förslag som boken bygger på. 

”Läsakten som ett morbarn-förhållande innan barnet är fött, och tolkningen som ett organ, en 

moderkaka. Livsnödvändig med förgänglig löser den verket från symbiosen ut i världen.”. 

Logos används också för att visa på vilken styrka författaren och därav boken har, ”Nordhök 

är en stilistiskt stark kritiker. Hon skriver nära sitt idiom som prisad författare…” Här 

förutsätts det att läsaren har en förförståelse av kunskaper inom litteraturområdet för att fullt 

ut förstå argumentet. Den återkommande och tidsaktuella frågan om tidningsdöden kopplas 

till det recenserade verket då journalisten påpekar att kritikernas roll går mot samma öde, en 

fråga med koppling till politik och samhälle. ”I dag befinner sig kritiken i den samtida 
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tidningsdödens begravningsfölje. Även om bokbloggandet och läsarintresset växer, följer vi 

nu den sista generationens röster som kan försörja sig som yrkesmässiga kritiker.” Ingen 

vidare förklaring om tidningsdöden ges vilket gör att läsaren förutsätts ha vissa kunskaper 

inom området. Med avancerat språk och koppling till gamla litteraturkritiker är texten riktad 

till vana kultursidesläsare. 
 

Recension av boken ”Rex Mundivalsen”, Livet på en cirkus – inifrån, Malin Krutmeijer, 

Aftonbladet 140105 

Tidningen puffar för journalisten i form av en bild-byline, det blir recensionens ethos. 

Journalisten använder sig av logos då argumentationen byggs upp kring att författaren är 

inom branschen för att visa på trovärdigheten på boken, detta genom att ta hänsyn till att 

författaren vet vad han skriver om då han själv är en del av en cirkus och att det är en devis 

självupplevd bok. ”Toni Rhodin tillhör en av Sveriges mest kända cirkusfamiljer – Brazil 

Jack var hans farfar – och hans romandebut utspelar sig mycket riktigt i cirkusmiljö … Men 

de här små plumparna i kanten vägs upp av författarens känsla för det cirkusliv han så 

generöst bjuder in läsaren till.” Det som får representera recensionens pathos i form av att 

visa på känslor är ”En älskvärd historia”, i övrigt använder sig journalisten inte av pathos i 

någon större utsträckning. Läsaren förväntas ha en förförståelse om att ett Svensson-liv är det 

normala i samhället, där man lever ett väldigt inrutat liv. ”Vi befinner oss väldigt långt ifrån 

en nio till fem-tillvaro. Vanliga Svenssons existerar i stort sett bara som publik i denna värld, 

och även om Rex går i skolan så är det på cirkusen han har sitt riktiga liv.” Det gör att den 

doxa som texten lutar sig på gäller utifrån värderingar i samhället. Recensionen är skriven på 

ett språk som kan förstås av en bred massa, utan avancerade fraser och ord. Samtidigt handlar 

boken inte om ett ”finkulturellt” fenomen och även det visar på att texten riktar sig mot en 

bredare massa.  
 

Recension av pjäsen ”Liv Strömqvist tänker på dig!”, Frustrerande feminism Amelie 

Björck, Aftonbladet 140201 

Tidningen puffar för journalisten i form av en bild-byline, det blir recensionens ethos. 

Journalisten använder sig av pathos i sin argumentation och visar på de känslor som publiken 

upplever när de ser pjäsen, ”skratt-tårarna rinner” och ”publikhalsen tjocknar både för 

Whitneys tragiska ödes skull…” Även logos används i argumentationen för att visa på 

materialets trovärdighet, ”Strömqvists material, som fångar våra socialt betingade 

relationsbeteenden med en brio som hennes vetenskapliga källor ibland skapar, passar 
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utmärkt för en uppdaterad postdramatisk teater med politisk udd.”. Recensionen hänvisar till 

den ständigt pågående debatten om feminism ”Så intar kvinnan sin ”naturliga” roll som den 

som slösar ”kärlekskraft över mannen – som forskaren Anna Jonasdottir (och Gudrun 

Schyman) en gång formulerade saken.”. För att belysa debatten om feminism, och det som 

den debatten vill påverka och förändra, jobbar journalisten med påståenden där läsaren 

förutsätts ha viss förförståelse och vissa värderingar inom området för att kunna sätta dem i 

samband till debatten. ”Till Liv Strömquists serier brukar det vara svårt att hålla igen (sådär 

kvinnligt)” och ”… sitsen vi försatt oss i, där en jämställd parrelation liknar ett mirakel på ett 

minerat fält”. Det gör att karaktären på den doxa som recensionen lutar sig på gäller i första 

hand värderingar och debatten om feminismen. Recensionen är skriven på ett språk som 

verkar rikta sig till vana kultursidesläsare då journalisten använder sig av ett avancerat språk. 
 

Recension av filmen ”Concerning violence”, Motstånd – en filosofisk fråga Kristofer 

Folkhammar, 140201 Aftonbladet 

Tidningen puffar inte för skribenten och förstärker därför inte ethos. Känsloargument, pathos, 

används genom att beskriva hur journalisten uppfattar boken, ”bittra läsningen”. Även för att 

väcka känslor och sympati hos läsaren i form av ”krig och stympade kroppar är material som 

här ramas in…”. Logos-argument används för att beskriva tyngden och trovärdigheten i 

materialet. ”…en film som återger och illustrerar de koloniala strukturer som den 

martiniqueansk-franske filosofen Frantz Fanon tecknade i sin enormt viktiga bok Jordens 

fördömda, 1961.” Recensionen hänvisar till en samhällsfråga om kolonialism och befrielsen 

från kolonialismen, och det våld och motstånd som kommer utifrån det. Det gör att det 

recenserade verket har en koppling till politik och samhälle. Läsaren förutsätts ha kunskaper 

men också värderingar inom detta område för att vidare förstå de argument journalisten tar 

upp. ”Filmen består av klipp från afrikanska, anti-imperialistiska befrielserörelser, 

exempelvis de i Moçambique och Angola.” och ”Montageformen öppnar dessutom för den 

bittra läsningen att det efter femtio år råder samma maskineri i världen.” är delar visar på att 

en förförståelse kring ämnet behövs. Det gör att karaktären på den doxa recensionen lutar sig 

mot gäller kunskap och politik och samhälle. Recensionen använder sig av ett relativt 

avancerat språk samtidigt som det är en smal genre som recenseras vilket gör att texten riktar 

sig till vana kultursidesläsare. 
 

Recension av boken ”Under all denna vinter”, Dotterns strid med dämoner Anneli 

Jordahl, Aftonbladet 140201 
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Tidningen puffar för journalisten i form av en bild-byline, det blir recensionens ethos. 

Textens pathos visar på journalisten känslor under läsningen för att bygga på resonemanget, 

”Negar Naseh förför och retar mig. Jag blir dödligt nyfiken på hennes nästa bok.” I den 

följande meningen förutsätter journalisten, genom att bara skriva ut Bergman och namnet på 

verket, att läsarna ska förstå att det är Ingmar Bergman som det syftas på. ”Redan i 

inledningens hårt spända sträng på en klar, underskön prosa tänker jag på Bergmans 

Höstsonaten.” Bara att jämföra det recenserade verket med Ingmar Bergmans ”Höstsonaten” 

visar på att journalisten vill bygga upp en positiv bild av boken, och där syns ett tydligt logos. 

Samtidigt använder journalisten dold argumentering där. Detta genom att anse att boken 

håller en nivå värdig Ingmar Bergman, Sveriges mest hyllade regissör. Där krävs det dock en 

förförståelse för läsaren om Ingmar Bergmans storhet för att läsaren ska förstå argumentet. 

Den doxa som recensionen lutar sig mot gäller i första hand det som recenseras och då i form 

av värderingar. ”Det evigt laddade dramat mor och dotter är så explosivt att det i alla tider 

skapat skräck…”. Även till viss del kunskap lutar sig doxan mot, då läsaren måste ha en viss 

kunskap om Ingmar Bergman. Recensionen är skriven på ett språk som kan förstås av en bred 

allmänhet. Inga krångliga formuleringar eller avancerat språk finns med. Samtidigt som de 

referenser som finns med är från Ingmar Bergman som är känd av den breda massan och den 

mer populärkulturella författaren Stephen King. 
 

Recension av boken ”Hilding Kvists minnen”, Stor konst om stor förlorare, Magnus 

Ringgren, Aftonbladet 140202 

Tidningen puffar för journalisten i form av en bild-byline, det blir recensionens ethos. 

”Boken är snyggt formgiven som en gammal anteckningsbok. På slutet finns några härligt 

meningslösa och anonyma fotonhelt kongeniala med texten.” I stycket hittar vi pathos-

argument som kopplas till vad journalisten får för känslor under läsningen och visar på att 

journalisten är positiv till verket. ”Den utdöda episka dikten återuppstår i modern form. 

Hilding Kvist ägnar sig till och med åt metafiktion när han försöker skriva en roman…” Här 

har journalisten formulerat ett logos-argument för att visa på bokens styrka. Det gör 

journalisten för att skapa en trovärdighet kring verket. ”Poesin sitter trångt i offentligheten 

just nu (skuldfördelningen kan diskuteras) och den tar återigen skydd i en tryggare form.” 

visar på en dold argumentering som finns i texten med utgångspunkt från värderingar, att 

detta verk lyfter poesin i offentligheten även om det inte sker inom poesins ”normala” ramar. 

Karaktären på det recenserade verkets doxa får anses gälla i första hand värderingar. ”Poesin 

sitter trångt i offentligheten just nu (skuldfördelningen kan diskuteras) och den tar återigen 
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skydd i en tryggare form.” tillsammans med ”Hilding rör sig på ett existentiellt plan, nere hos 

själva överlevandet. Han lever och dör utan mening men ändå innesluten i ett förunderligt 

språk.” visar på dessa värderingar. Det är en text utan vidare samhällsdebatt vilket gör att det 

är det recenserade verket som står i rampljuset. Språket känns riktat mot en van 

kultursidesläsare då det är ganska högtidligt, ”Hilding rör sig på ett existentiellt plan, nere hos 

själva överlevandet.”. 
 

Recension av pjäsen ”Faust och Faustin and out”, Det sköna blir otäckt, Mikaela 

Blomqvist, Aftonbladet 140202 

Tidningen puffar inte för skribenten och förstärker därför inte ethos. Journalisten använder 

sig av pathos i argumenteringen för att bygga upp vilken känsla som ges under pjäsen, ”Det 

är obehagligt men samtidigt medvetet distansierat och estetiserat”. Den logos som används i 

argumenteringen finns där för att visa på styrkan i pjäsen. Då pjäsen anses länka samman det 

som fattas i den klassiska och hyllade pjäsen Faust måste det ses som en hyllning till det 

recenserade verket. ”Pjäsen avslöjar inte bara det förment allmänmänskliga i Faust som det 

manliga, den fogar också till det som fattas.” tillsammans med ”Men föreställningen är inget 

angrepp på Goethe. Tvärtom närmast smickrar Faustin and out orginalpjäsen.” måste anses 

som hedersamt för det recenserade verket. Den doxa recensionen lutar sig mot gäller i första 

hand det recenserade verket i och med att journalisten inte kopplar texten till någon 

tidsaktuell fråga eller samhällsdebatt. Den doxa som behövs för läsaren utgår från kunskap 

och då kunskapen om Goethes ”Faust” som inte vidare förklaras utan där räknar journalisten 

med att läsaren har en förkunskap om detta. En förkunskap av ”Fritzl-fallet” som pjäsen utgår 

från är också nödvändig. ”Och där Faust vill kuva havet nöjer sig Fritzl visserligen med sin 

familj, men båda anser sig ha rätten att agera gud.” Recensionen kan förstås av en bred 

allmänhet då dess doxa utgår från kunskaper, bland annat i form av Josef Fritzl-fallet, som 

större delen av samhället har tagit del av tillsammans med en relativt allmänt känd pjäs, 

Goethes ”Faust”. Ser man till språket är det enkelt konstruerat utan alltför avancerade ord och 

meningar. 

Expressen 2014 
 

Recension av boken ”Övertalning”, På marknaden, Malte Persson, Expressen 140104. 

Recensionen gäller en nyutgivning av Jane Austens 1800-talsverk Övertalning. Journalisten 

puffas i så väl röd-markerad text (ingress) som bild-byline, vilket ger recensionen ett tydligt 

ethos. Övrig argumentering byggs främst på logos: ”Ändå är det en bok som inte riktigt går 
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jämt ut. Med nutida psykologlingo kunde man säga att den lider av kognitiv dissonans.” Detta 

argument har också ett anmärkningsvärt avancerat språk. I övrigt är formuleringar och ordval 

lättillgängligt. Vid ett tillfälle omvandlas till och med pathos till logos: ”Amanda Svensson 

kallar den i sitt efterord för ’vansinnigt romantisk’. Det är inte helt befogat, men själv finner 

jag den ekonomiska sidan av storyn intressantare.” Doxan berör såväl kunskap som 

värderingar. Kunskap om Austens stil och tidigare verk. Journalisten förutsätter också att 

läsaren värderar Austens stil på liknande sätt. Samhällsdebatten kommer fram genom verkets 

ekonomiska skildring: ”Och att utvecklingen de följande två hundra åren fortsatt gå hand i 

hand: tempot på världens börser ökar, och det gör även omsättningen av relationer.” Detta 

argument bottnar i logos. Det är också en del av doxan, med både kunskap och värdering, och 

karaktäriseras genom såväl politik och samhälle som konsumtion.  
 

Recension av utställningen med Meret Oppenheim, Kvinnan som kunde, Nina Lekander, 

Expressen 140104 

Journalisten puffas i så väl röd-markerad text som bild-byline, vilket ger recensionen ett 

tydligt ethos. Pathos präglar följande argumentering: ”Både genom sin feminism och kaxiga 

konst där hon använde sig själv, sin sexualitet, psykoanalytiska idéer… och vilka material 

som helst för fasansfulla och humoristiska skapelser i alla genrer kom hon att inspirera en 

lång rad av inte minst kvinnliga konstnärer.” Argumenteringen har också flera exempel på 

logos: ”… när man bild-googlar: då är det mest den där pälsklädda kaffekoppen som dyker 

upp, liksom de sexiga halvnakenbilderna som hon och Man Ray gjorde skandal med 1933.” 

Doxan gäller främst läsarens värderingar och åsikter angående den kvinnliga konstnärsrollen: 

”Vilket liv hon levde: född i Berlin och tidigt övertygad om att hon skulle bli konstnär – trots 

hennes fars försäkran om att kvinnor intet hade åstadkommit inom konsten – for hon till Paris 

som 20-åring och blev kompis med alla…” Doxan blir en värdering och åsikt: kvinnor kan! 

Recensionens doxa gäller i första hand verkat i förhållande till omvärlden och karaktäriseras 

därmed genom samhället. Språket är relativt avancerat exempelvis när det kommer till vissa 

ordval som: skapelser, psykoanalytiska idéer. 
 

Recensionen av tidskriften ”Ord & Bild”, På allvar i Göteborg, Isabelle Ståhl. Expressen 

140105 

Journalisten puffas varken i text eller i bild-byline. Ethos uteblir. Argumenteringen består 

övervägande av pathos ”Layouten är blekt brun, beige och grå som en regnig eftermiddag på 

Järntorget.” och ”I senaste Ord och Bild glöder orden och sväller i sin majestätiska 
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ensamhet.” och ”Texterna är febrigt närvarande, skeva och ömsinta. De kastar ett skarpt, vitt 

strålkastarljus på ensamma kroppar med vaga konturer.” Doxan förutsätter att läsaren förstår 

referenserna till kulturen i Göteborg ur ett samhällskritiskt perspektiv (inslag av debatt): ”I ett 

klickhungrigt medieklimat där man knappt ser texten för bylinebilden är Göteborgsandan i 

den smalare kultursfären (bortom eventstadens pariserhjul och bling-bling) radikal.” Doxan 

syftar på både samhälle och livsstil och karaktäriseras främst genom värderingar. Att 

mediesamhället tar ”fel” riktning och att Göteborgsandan är motvikten till denna utveckling. 
 

Recension av tv-serien ”Sherlock”. ”Averotisering” Isabelle Ståhl. Expressen 140201 

Journalisten puffas i så väl röd-markerad text som bild-byline, vilket ger recensionen ett 

tydligt ethos. Övrig argumentering bottnar främst i pathos: ”Jag blir märkligt nog inte så 

besviken, kanske för att jag redan sett scenens upplösning komponeras så mycket vackrare 

och sannare i fanfictionforumens mörker.” och ”homoerotiska berättelser skrivna av 

heterosexuella kvinnor som tycker att det är helt uppenbart att Sherlock och John har en 

sexuell relation.” Recensionens doxa syftar främst på åsikter och värderingar gällande 

skildringar av manliga relationer och sexualitet. Argumenten och doxan hamnar överlag i 

skuggan av samhällsdebatten som förs och som i viss mån kan kopplas till doxan. Skribenten 

recenserar verket i förhållande till hur manliga relationer gestaltas: ”Kanske kan fan fiction 

och slash ses som en taktik för att avväpna det manliga, känslostrypta geni som fortfarande 

framställs som ett självklart ideal av manliga manusförfattare.”  Doxan och samhällsdebatten 

karaktäriseras uteslutande av värderingar gällande livsstil och samhälle. 
 

Recension av pjäsen ”Variation”. Sprickor i moralen, Nils Schwarz. Expressen 140201 

Journalisten puffas i så väl röd-markerad text som bild-byline, vilket ger recensionen ett 

tydligt ethos. Argumenteringen består uteslutande av pathos: ”K är en moraliserande 

besserwisser, men han är knappast en Anders Breivik i vardande.” och ”Slutscenens 

uppläxning är en helt onödig antiklimax.” Doxan baseras på kunskap, exempelvis genom 

förförståelsen angående Breivik. Språket präglas av avancerade ordval.   
 

Recension av pjäsen ”Faust och Faustin ant out”. Förstklassigt klassikeruppror, Isa 

Andersson. Expressen 140201 

Journalisten puffas i så väl röd-markerad text som bild-byline, vilket ger recensionen ett 

tydligt ethos. Övrig argumentering har inslag av såväl logos: ”Och här tar Elfride Jelinek vid 

igen, i ett fruktbart växelspel med Goethes 1800-talstext” men främst pathos: ”Det är pappa, 

som ständigt måste tillfredsställas, smekans, sugas.” och ”Hon blir gravid, övergiven, 
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anklagad för barnamord och brutalt kastad i – just det – en fängelsehåla.” Det sistnämnda 

argumentet går att koppla samman med recensionens doxa. Förutsättningen att läsaren, så väl 

kunskapsmässigt som värderingsmässigt ska kunna referera till: ”Mannen, som har satt 

kvinnorna (…) i den Fritzl-stinkande källaren och gjort dem till både döttrar, mödrar och 

systrar på samma gång.” Referensen går här utanför verket. Den samhällsdebatt som tas upp 

hänger ihop med ovanstående doxa gällande kvinnans utsatthet. Det lyfts fram på ett sätt som 

refererar till verklighetens samhälle: ”Kvinnorna talar som om de burit munkavel i hundratals 

år, det forsar, fräser, skvätter, svider på sedvanlig Jelinekska.” Det blir tydligt i och med 

jämförelsen med Josef Fritzl. Karaktären på doxan gäller därmed uteslutande samhället och 

omvärlden, men också kunskap i och med referensen till Goethe. Språket är lättillgängligt. 
 

Recension av boken ”Konsten att dö”, Ålderns smärtpunkt, Jens Liljestrand. Expressen 

140202 

Journalisten puffas i så väl röd-markerad text som bild-byline, vilket ger recensionen ett 

tydligt ethos. Ethos präglar även recensionens inledning: ”I en av Inger Edelfeldts stora 

framgångar på 1900-talet, novellsamlingen ”Den förunderliga kameleonten” (1995) finns en 

berättelse som etsade sig fast när jag läste den som ung.” Övrig argumentering präglas av 

logos: ”… svårt att inte uppleva romanen som en fluffigare, mer mättad 200-sidig variation 

på ett stoff vars dramatiska kärna egentligen kan behandlas lika bra på 30.” och ”… nu är hon 

en strulig mamma i Fas 3-träsket.” Det sistnämnda argumentet är också en del i recensionens 

doxa då skribenten förutsätter att läsaren kan referera till Fas 3 (kunskap) med allt vad det 

kan innebära (värdering) och blir därmed också ett pathos.  Karaktären på doxan berör då 

både politik, samhälle och privatliv. Språket är relativt avancerat både vad det gäller ordval 

och formuleringar. 
 

Recension av pjäsen ”Liv Strömquist tänker på dig”. Liv till varje pris, Ylva Lagercrantz 

Spindler. Expressen 140202 

Skribenten puffas i röd-markerad text, ingen bild-byline. Argumenteringen lutar sig 

uteslutande mot pathos: ”Lätt beroendeframkallande, men sjukt roligt oavsett ålder, kön och 

diagnos” och ”Här lyckas skådespelarna på ett fenomenalt sätt bjuda på fysisk 

situationskomik och gestalta mänskliga halsbloss i allt från ett selfiedisco till en galet rolig 

kontaktannons-stafett.” Doxan karaktäriseras av samhället och präglas uteslutande av 

kunskap om Liv Strömqvists artisteri och nisch: ”… Liv Strömqvist debuterar som 

dramatiker för en ung publik, så är det förstås med samhällssatiren som brynja.” 
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Samhällsdebatten är tydlig: ”I skuggan av Fittstimsdebatten pågår just nu något av det 

roligaste man kan se i feministväg.” och ”… fyra skådespelare som sjunger Whitney 

Houstons ”I’m every woman” som medverkade de i en exorcistkör i syfte att en gång för alla 

driva ut alla unkna kvinnoroller ur vårt mediemassakrerade medvetande.”  Argumenteringen i 

kombination med debatten blir doxan och gäller värderingar och åsikter om feminism: ”Den 

gemensamma nämnaren för dem alla är att de trots en egenframgångsrik karriär faller offer 

för en cementerad könsmaktsordning.” Karaktären på doxan är tydligt inriktad på samhälle 

och livsstil. Språket präglas av lättillgängliga ordval och avancerade formuleringar. 

7 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan man säga att kultursidorna har förändrats i såväl Aftonbladet som 

Expressen sedan 1984. Det mest anmärkningsvärda för uppsatsens resultat var ökningen av 

annonsutrymmet, ökningen av det populärkulturella innehållet, recensionernas anammande 

av samhällsdebatten samt puffandet av skribenterna.  

F1: Har kultursidorna förändrats när det gäller innehåll och stil mellan 1984 och 1999 

samt mellan 1999 och 2014 i Aftonbladet och Expressen? Och i så fall hur?  

Uppsatsens resultat visar att Expressen har ett övertag gentemot Aftonbladet när det gäller 

antalet krönikor; som har haft fler krönikor än Aftonbladet under samtliga nedslagsår. 

Expressen är överlag den tidning där förändringen av artikelantalet har varit som störst. 

Sedan 1984 har antalet artiklar ökat med mer än 20 procent. Aftonbladets kultursidor har 

däremot minskat i artikelantal sedan 1999. Detta beror på att utrymmet för olika texttyper har 

omfördelats. Exempelvis så har både debattartiklar och recensioner ökat i antal, men minskat 

i utrymmet. Under Tidigare forskning nämndes Drenzal och Ström vars slutsatser delvis kan 

liknas vid dessa. De såg till exempel i sin undersökning att antalet artiklar har blivit fler på 

Aftonbladets och Expressens kultursidor mellan 1990 och 2009. (Drenzal, Ström 2013, 25) 

En slutsats som gäller för båda undersökningarna är just att Expressen har fler krönikor än 

Aftonbladet. Däremot överensstämmer Drenzals och Ströms resultat om att Aftonbladet har 

fler notiser än Expressen inte helt med resultatet för denna uppsats. (Drenzal, Ström 2013, 

31) Det kan bero på att urvalet och metoden skiljer sig åt.  

Undersökningen i den här uppsatsen visar på att det har skett en förändring kring texttyper på 

kultursidorna, bland annat har faktanotiser, debattartiklar och recensioner ökat i Aftonbladet 

och Expressen. Även Eva Clementi pekar på en förändring där hon såg att recensioner och 
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kritik ersätts med listor, intervjuer och reportage. (Clementi 2005, 1) Hon menade att det 

kunde bero på att redaktionerna strävade efter att skapa en mer lättillgänglig läsning och att 

fördelningen mellan kritik och nyheter jämnas ut. (Clementi 2005, 44) Den kvantitativa 

undersökningen i den här uppsatsen visar på då på andra förändringar än de Clementi 

beskrev, då Clementi såg att kritik och recensioner minskade medan denna undersökning 

visar på att dessa texttyper ökade. Däremot finns det tecken som visar på den lättillgängliga 

läsning som Clementi diskuterar, där hon bland annat menar att kvällspressen som behållit en 

uppdelning mellan kultur och nöje numera placerar mer populärkulturella ämnen på 

kultursidorna vilket även denna undersökning visar. (Clementi 2005, 44)  

 

F2: Skiljer sig Aftonbladets kultursidor från Expressens? Och i så fall hur?   

En tydlig skillnad mellan Aftonbladet och Expressen är andelen annonser i uppslagen på 

kultursidorna. I Expressen har annonser varit ett inslag sedan 1984, där drygt vart tredje 

uppslag innehöll annonser. Under de två senare nedslagsåren hade vartannat uppslag 

annonser vilket visade på en tydlig ökning. I Aftonbladet däremot var annonser ett vanligt 

inslag 1984 då nio av tio uppslag hade annonser medan mängden annonser sjönk kraftigt till 

1999 och 2014. I samband med att Expressen puffar för skribenten i ett större omfång än 

Aftonbladet går det att anta att Expressen har kommit längre mot en kommersialisering då 

man till större del utgår från material och framställningar som inte enbart fokuserar på vad 

som står i texterna utan även mer runtomkring, som skribenter och annonser.  

 

Även en skillnad i puffning till skribenten går att se mellan de båda tidningarna. Enligt denna 

undersökning går det att se att Expressen i större omfång använder sig av puffning till sina 

skribenter än vad Aftonbladet gör. Även vid de förändringar som har skett kring 

innehållskategorierna syns skillnader mellan båda tidningarna. Musik och Film har ökat i 

Aftonbladet till skillnad från Expressen där dessa kategorier har minskat. I motsats har 

innehållskategorin Övrigt ökat i Expressen medan den minskat i Aftonbladet. Att det är just 

dessa innehållskategorier som ökat, Musik och Film i Aftonbladet respektive Övrigt i 

Expressen, får ses som en del i kommersialiseringen då dessa kategorier går mot en tydligare 

inriktning på populärkultur, något som diskuteras nedan.  

F3: Har det skett en kommersialisering av annonsutrymme och textinnehåll på 

Aftonbladets respektive Expressens kultursidor? Och i så fall, hur tar den sig uttryck?  

I Expressen går det att se en ökning med debattartiklar som utgår från tidsaktuella händelser 
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och en minskning med debattartiklar som utgår från utrikesfrågor. Att det är så kan antas bero 

på att utrikesfrågor lockar en smalare publik än det tidsaktuella. Även innehållskategorin 

Övrigt har ökat i Expressen och i Aftonbladets har innehållskategorierna Musik och Film 

ökat. Dessa tre exempel kan ses som ett steg mot ett material som riktar sig mot en bredare 

allmänhet då det inte i samma utsträckning utgår från det klassiska finkulturella området. 

Detta i sin tur kan ses som en vidare kommersialisering i och med att mediemarknaden till 

viss del styrs av publikens intressen och den ekonomiska vinsten. Dock visar undersökningen 

till denna uppsats att det inte är några allt för radikala och snabba förändringar som sker kring 

de innehållskategorier som syns på kultursidorna. För samtidigt som redaktionerna vill och 

behöver hitta ny publik är det viktigt att behålla den publik som redan finns där. Därför är det 

viktigt att, precis som Clementi skriver, integrera det klassiskt finkulturella innehållet med 

det populärkulturella som ska locka den nya publiken. (Clementi 2005, 45) Den nya publiken 

kan antas vara en yngre publik, ungdomar som växt upp med det populärkulturella materialet 

som tidigare till största del befunnit sig på nöjessidorna men nu mer och mer smugit sig in på 

kultursidorna som både den här uppsatsens undersökningar och Eva Clementis 

undersökningar påvisar. Eva Clementi skriver att upplagorna för både Expressen och 

Aftonbladet har sjunkit sedan 80-talet och tar upp att tidningarna måste anpassa innehåll och 

form till största möjliga annonsmarknad. (Clementi 2005, 33-34) Redaktionerna är beroende 

av att ekonomin går ihop och det kan vara en anledning till att innehållet blir mer 

kommersiellt, för att på så sätt inbringa en större publik och öka marknadsintresset. Även att 

andelen annonser på kultursidorna i Expressen har ökat från 1984 till 2014 kan antas bero på 

den tuffa ekonomiska situationen tidningarna befinner sig i. Fler annonser leder till mer 

pengar och inbringar på så sätt till större resurser att arbeta med i det redaktionella arbetet.   

 

Att mer än hälften av Expressens artiklar på kultursidorna puffar för skribenten kan ses som 

en del av kommersialiseringen. Sedan 1984 har ethos – både som argumentering i text och 

som puffande för skribenten – ökat i såväl Aftonbladet som Expressen. År 2014 är det mest 

påtagligt, exempelvis genom att Expressens recensenters bylines rödmarkeras på ingressnivå. 

Denna utveckling är, enligt både Wadbring (2005, 8) och Allern (2012, 247), en del av 

personifieringen av nyheter och journalistens synlighet, och därmed kommersialiseringen. 

Genom att exponera tidningens skribenter blir det en indirekt marknadsföring av tidningen. 

Recensenterna profileras och blir ett varumärke som både tidningen i sig och läsarna kan luta 

sig emot och utgå ifrån när man läser artikeln. Att det var mindre vanligt att puffa för 

skribenten var påtagligt mindre under 1984 och 1999 kan därmed tänkas bero på att 



 50 

marknaden såg annorlunda ut. Med tanke på att det först var under 1980-talet som 

kommersialiseringen började påverka mediemarknaden är det rimligt att de förändringar som 

Allern nämnde inte går att se på Aftonbladets och Expressens kultursidor från 1984. Man kan 

tänka sig att förändringarna införlivades successivt och är därför mer synliga och påtagliga 

under 1999 och 2014. I och med ett bredare innehåll, med de samhällsdebatterande 

recensionerna och influerandet av nyhetsjournalistiken, kan det kopplas till McQuails teori 

där massproducerat medieinnehåll marknadsförs som en handelsvara. Att bredda sitt innehåll 

är ett sätt att få fler läsare och större publik. Innehållet tenderar indirekt att standardiseras och 

anpassas efter marknaden. Det handlar alltså inte endast om en likriktning utan också om att 

tilltala fler och därmed gå med större ekonomisk vinst.  

Expressen har sedan första nedslagsåret, 1984, mer än fördubblat antalet artiklar på 

kultursidorna som puffar för skribenten och nu är mer än hälften av skribenterna puffade. 

Även Aftonbladet har ökat puffningen från 1984 till 2014, dock har den ökningen inte skett i 

lika stort omfattning. Att det i båda tidningarna har skett en sådan ökning skulle kunna ses 

som en del av kommersialiseringen. En personifiering av nyheterna har skett genom att 

tidningarna nu oftare ställer den enskilda journalisten i fokus och försöker på så sätt dra till 

sig läsare. Den här personifieringen tyder på en kommersialisering enligt Ingela Wadbring då 

professionaliseringen har gett en mer självständig journalistik. (Wadbring 2005, 8)  

Den språkliga utvecklingen visar på att recensionerna idag inte riktar sig till en bred massa. 

Mellan 1984 och 1999 i Expressen gick språket från att vara avancerat till mer lättillgängligt. 

Att det då riktade sig till en bred massa kan ses som ett steg i kommersialiseringen som tog 

fart i Sverige under 80-talet. Ju fler som lockas till läsning, desto större ekonomisk vinst. Att 

språket i Expressen återgick till ett något mer invecklat språk kan man tänka sig som en 

motreaktion till kommersialiseringen. För Aftonbladets del har språket i recensionerna blivit 

mer avancerat sedan 1984. Färre recensioner riktar sig alltså till den breda massan. Kanske är 

det så att motreaktionen till kommersialiseringen grundar sig i att tidningarna prioriterar ett 

sofistikerat språk på kultursidorna framför att tilltala så många som möjligt. 

Kommersialiseringen märks istället på andra sätt på kultursidorna. Även detta resonemang 

går att koppla till Clementis påstående om vikten att interagera det finkulturella med det 

populärkulturella för att få läsare att stanna kvar trots kommersialiseringens inverkan på 

kultursidorna. Och även fast materialet går mot det mer kommersiella hållet kan då språket 

vara ett sätt att behålla den typiska kultursidesläsaren.   
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Att både Aftonbladet och Expressen, om än i olika takt, utvecklas på likande sätt går att 

koppla till Wadbring (2005, 8) och McQuails (2010, 124) teorier angående 

kommersialisering. De begrepp som angår uppsatsen när det kommer till kommersialisering 

är standardisering och tabloidisering. I och med att båda tidningarna sedan 1984 har 

förändrats på samma sätt, i både recensenternas samhällsengagemang och retoriska 

utveckling, visar det på en likriktning. Att puffandet har ökat är något som inte skribenterna 

påverkar, men det säger visar ändå på att tidningarna marknadsför sina skribenter på ett annat 

sätt idag än 1984. Det i sin tur kan kopplas till relationen mellan kommersialisering och 

professionaliseringens inverkan på journalisters ”likartade värderingar”. Denna likriktning 

kan bestå i att både Aftonbladet och Expressen är kvällstidningar och att man därmed kan 

anta att deras målgrupp påminner om varandra. En annan likhet som är värd att nämna är att 

både Aftonbladet och Expressen för den undersökta perioden har haft tabloidformat; till 

skillnad från flera svenska dagstidningar där många övergick från broadsheet-format till 

tabloidformat under 2000-talet. 

 

F4: Förekommer det någon samhällsdebatt i Aftonbladets respektive Expressens 

recensioner på kultursidorna? Har det skett någon förändring sedan 1984?   

När det kommer till uppsatsens kvalitativa del har både Aftonbladets och Expressens 

recensioner visat på tendenser till att allt mer koppla verket till samhällsdebatten. Ett inlägg i 

samhällsdebatten kan fungera som ett underlag till ett argument, men också för att referera 

verket till något konkret i samhället, ett sätt för skribenten att väcka förståelse och hjälpa 

läsaren att tolka verket som recenseras. Att denna uppsats undersökningar visar på en ökning 

av samhällsdebatten går att koppla till Ströms teori om kulturjournalistikens anammande av 

nyhetsjournalistiken. (Ström 2013, 33) Förutom samhällsdebatten har resultatet även visat att 

det i recensionerna förekommer referenser till områden som rör livsstil och privatliv. 

Samhällsdebatten förekommer dock mer frekvent.  

Något som gör denna aspekt än mer relevant för analysen är att jämföra Forsers (2006, 79) 

respektive Ströms teorier med uppsatsens resultat. Forser fastslog att kulturjournalistikens 

under 90-talet tog ett större avstånd från nyhetsjournalistiken. Medan Ström, decenniet efter, 

såg tendenser till en motsatt utveckling. Om man ska se det ökade inslaget av 

samhällsdebatten i recensionerna som ett närmande alternativt anammande av 

nyhetsjournalistiken styrker resultatet av denna uppsats Ströms teori. I övrigt är det däremot 

svårt att se tendenser. Varken längre faktaartiklar eller faktanotiser har ökat anmärkningsvärt 
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i antal. Det går därför inte att dra någon slutsats av just den utvecklingen, än mindre att 

använda resultatet av den specifika utvecklingen till att styrka eller motbevisa andra teorier.  

I och med att samhällsdebatten har ökat i recensionerna kan även detta ses som ett tecken på 

en expandering av kulturjournalistiken som sådan. De ämnen som förekommer mest i de 

debatterande recensionerna är tidsaktuella. Att debatten rör områden som jämställdhet, livsstil 

och privatliv kan tänkas bero på att det är ämnen som ofta ligger inom läsarnas referensramar 

och därmed blir en väl fungerande doxa. Det gör att läsarna kan relatera till verket med 

debattämnet som ingång.  

7.1 Förslag till vidare forskning  

Ett förslag till vidare forskning vore att titta på hur Aftonbladet och Expressen arbetar med 

kulturen på deras webbsidor och jämföra det med resultatet som den här uppsatsen har fått 

fram. Har utvecklingen sett annorlunda ut på webben och arbetar man utifrån samma 

principer? Det går att anta att tidningarna i ett större omfång arbetar med 

kommersialiseringen på nätet i och med att den typiska, ofta lite äldre, kultursidesläsaren 

kanske inte går in och läser på webbsidorna i samma omfattning som den yngre publiken. 

I och med att denna uppsats visade på att skribenterna puffas i allt större utsträckning är det 

något man skulle kunna gå vidare med. Det skulle därför vara både intressant och relevant att 

undersöka orsaken och konsekvenserna av att marknadsföra journalister som en profil för 

tidningen i fråga. Vad har puffningen för betydelse för att fånga, behålla eller hitta nya läsare 

skulle vara en intressant utgångspunkt till vidare forskning. Där hade man dels kunnat 

intervjua redaktörer från kultursidorna för att få reda på hur de tänker kring detta och dels 

kunnat undersöka läsarnas åsikter i frågan.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Det insamlade materialet 

Följande material som har studerats i uppsatsen är hämtat från Kungliga Biblioteket samt 

databasen Retriver Research:  
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Aftonbladet 1984:  Expressen 1984:  

7-8 januari   7-8 januari  

4-5 februari   4-5 februari  

3-4 mars   3-4 mars  

7-8 april   7-8 april  

5-6- maj   5-6- maj  

2-3 juni   2-3 juni  

 

Aftonbladet 1999:  Expressen 1999:  

2-3 januari   2-3 januari  

6-7 februari   6-7 februari  

6-7 mars   6-7 mars  

3-4 april   3-4 april  

1-2 maj   1-2 maj  

5-6 juni   5-6 juni  

 

Aftonbladet 2014:  Expressen 2014:  

4-5 januari   4-5 januari  

1-2 februari   1-2 februari  

1-2 mars   1-2 mars  
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5-6 april  5-6 april  

3-4 maj   3-4 maj  

7-8 juni   7-8 juni  

 

De ovanstående datumen har alla ingått i uppsatsens kvantitativa innehållsanalys. I den 

kvalitativa delen har följande datum ingått:  

 Aftonbladet 1984:  Expressen 1984:  

7-8 januari   7-8 januari  

4-5 februari   4-5 februari  

Aftonbladet 1999:  Expressen 1999:  

2-3 januari   2-3 januari  

6-7 februari   6-7 februari  

Aftonbladet 2014:  Expressen 2014:  

4-5 januari   4-5 januari  

1-2 februari   1-2 februari  

 

 

 

Bilaga 2 – Kodschemat till den kvantitativa analysmodellen 

 

Kodschema 

Artikelnivå 
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V1 Tidning  Aftonbladet  1 

   Expressen  2 

 

V2  Datum  1984-01-07  

   1984-01-08  

   1984-02-04  

   1984-02-05  

   1984-03-03  

   1984-03-04  

   1984-04-07  

   1984-04-08  

   1984-05-05  

   1984-05-06  

   1984-06-02  

   1984-06-03  

 

1999-01-04  

   1999-01-05 

   1999-02-01 

   1999-02-02 

   1999-03-01 

   1999-03-02 

   1999-04-05 

   1999-04-06 
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   1999-05-03 

   1999-05-04 

   1999-06-07 

   1999-06-08 

 

2014-01-04 

   2014-01-05 

   2014-02-01 

   2014-02-02 

   2014-03-01 

   2014-03-02 

   2014-04-05 

   2014-04-06 

   2014-05-03 

   2014-05-04 

   2014-06-07 

   2014-06-08  

 

V3 Text-typ  Recension  1 

   Krönika  2 

   Debattartikel  3 

   Åsiktssnotis  4 

   Faktanotis  5 

   Längre faktaartikel 6 
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   Runor  7 

   Multimediala inslag  

   som puffas  8 

   Personporträtt/intervju 9 

 

V4 Genrer-typ  Musik  1 

   Film  2 

   Konst  3 

   Scen  4 

   Litteratur  5 

   Övrigt  6 

 

 

 

V5 Typ av debattartikel Ingen  0 

   Utrikesfrågor  1 

   Inrikespolitik  2 

   Tidsaktuellt  3 

 

 

V6 Texten puffar  Ja  1 

 för skribenten Nej  2 

 

V7 Bemöter andra tidningen Ja  1 
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   Nej  2 

 

Uppslag 

V1 Tidning  Aftonbladet  1 

   Expressen  2 

 

V2  Datum  1984-01-07  

   1984-01-08  

   1984-02-04  

   1984-02-05  

   1984-03-03  

   1984-03-04  

   1984-04-07  

   1984-04-08  

   1984-05-05  

   1984-05-06  

   1984-06-02  

   1984-06-03  

 

1999-01-04  

   1999-01-05 

   1999-02-01 

   1999-02-02 

   1999-03-01 
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   1999-03-02 

   1999-04-05 

   1999-04-06 

   1999-05-03 

   1999-05-04 

   1999-06-07 

   1999-06-08 

 

2014-01-04 

   2014-01-05 

   2014-02-01 

   2014-02-02 

   2014-03-01 

   2014-03-02 

   2014-04-05 

   2014-04-06 

   2014-05-03 

   2014-05-04 

   2014-06-07 

   2014-06-08 

 

V3 Annonser (utrymme) 0  0 

<5% av uppslaget 1 

   <10% av uppslaget 2 
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   <15% av uppslaget 3 

   <20% av uppslaget 4 

   <25% av uppslaget 5 

<30% av uppslaget 6 

   <35% av uppslaget 7 

   <40% av uppslaget 8 

   <45% av uppslaget 9 

   <50% av uppslaget 10 

   >50% av uppslaget 11 

 

V4 Textutrymme (recension) 0  0 

<105 cm2   1 

   <210 cm2  2 

   <315 cm2  3 

   <630 cm2  4 

   <1260 cm2  5 

   <1575 cm2  6 

   <1890 cm2  7 

   <2520 cm2  8  

 

V5  Textutrymme (krönika) 0  0 

<105 cm2   1 

   <210 cm2  2 

   <315 cm2  3 
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   <630 cm2  4 

   <1260 cm2  5 

   <1575 cm2  6 

   <1890 cm2  7 

   <2520 cm2  8 

    

V6  Textutrymme (debattart.) 0  0 

<105 cm2   1 

   <210 cm2  2 

   <315 cm2  3 

   <630 cm2  4 

   <1260 cm2  5 

   <1575 cm2  6 

   <1890 cm2  7 

   <2520 cm2  8 

 

V7 Textutrymme(nyhetsnotis) 0  0 

<105 cm2   1 

   <210 cm2  2 

   <315 cm2  3 

   <630 cm2  4 

   <1260 cm2  5 

   <1575 cm2  6 

   <1890 cm2  7 
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   <2520 cm2  8 

    

V8 Textutrymme (runor) 0  0 

<105 cm2   1 

   <210 cm2  2 

   <315 cm2  3 

   <630 cm2  4 

   <1260 cm2  5 

   <1575 cm2  6 

   <1890 cm2  7 

   <2520 cm2  8 

    

V9 Textutrymme (multimed- 0  0 

Iala inslag som puffas) <105 cm2   1 

   <210 cm2  2 

   <315 cm2  3 

   <630 cm2  4 

   <1260 cm2  5 

   <1575 cm2  6 

   <1890 cm2  7 

   <2520 cm2  8 

 

V10 Textutrymme (person- 0  0 

Porträtt/intervju) <105 cm2   1 
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   <210 cm2  2 

   <315 cm2  3 

   <630 cm2  4 

   <1260 cm2  5 

   <1575 cm2  6 

   <1890 cm2  7 

   <2520 cm2  8 

  

V11 Textutrymme (musik) 0  0 

<105 cm2   1 

   <210 cm2  2 

   <315 cm2  3 

   <630 cm2  4 

   <1260 cm2  5 

   <1575 cm2  6 

   <1890 cm2  7 

   <2520 cm2  8 

    

V12 Textutrymme (film) 0  0 

<105 cm2   1 

   <210 cm2  2 

   <315 cm2  3 

   <630 cm2  4 

   <1260 cm2  5 
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   <1575 cm2  6 

   <1890 cm2  7 

   <2520 cm2  8 

    

V13 Textutrymme (konst) 0  0 

<105 cm2   1 

   <210 cm2  2 

   <315 cm2  3 

   <630 cm2  4 

   <1260 cm2  5 

   <1575 cm2  6 

   <1890 cm2  7 

   <2520 cm2  8 

    

V14 Textutrymme (scen) 0  0 

<105 cm2   1 

   <210 cm2  2 

   <315 cm2  3 

   <630 cm2  4 

   <1260 cm2  5 

   <1575 cm2  6 

   <1890 cm2  7 

   <2520 cm2  8 
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V15 Textutrymme (litteratur) 0  0 

<105 cm2   1 

   <210 cm2  2 

   <315 cm2  3 

   <630 cm2  4 

   <1260 cm2  5 

   <1575 cm2  6 

   <1890 cm2  7 

   <2520 cm2  8 

    

V16 Textutrymme (övrigt) 0  0 

<105 cm2   1 

   <210 cm2  2 

   <315 cm2  3 

   <630 cm2  4 

   <1260 cm2  5 

   <1575 cm2  6 

   <1890 cm2  7 

   <2520 cm2  8 

Bilaga 3 – Den kvalitativa analysmodellen 

Börja med att uppge: Recension av boken/pjäsen/filmen + namn, skriven av … 

journalistens namn.  

1. Puffar tidningen för journalisten genom bild-byline eller genom att journalistens namn 

särskilt lyfts fram? (= retorikens ethos ,förnuft, moral, välvilja, väcka trovärdighet),  
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2. Hur byggs argumentationen upp för det som ska recenseras?  

• Hur används retorikens logos (vädjar till förnuft och fakta) respektive pathos (väcka eller 

visa känslor)?   

• Förekommer dold argumentering? Förutsätter recensenten att läsaren har en förförståelse 

av vissa kunskaper, åsikter eller värderingar (doxa)? Hur syns det?  

3. Hänvisar recensionen till något som inte har med det recenserade verket att göra i form av 

en tidsaktuell fråga eller pågående debatt? Har detta i så fall koppling till politik och samhälle 

eller privatliv, livsstil och konsumtion?  

• Förekommer dold argumentering i det som recensenten i så fall hänvisar till? Förutsätts 

läsaren har vissa kunskaper, åsikter eller värderingar (doxa) på detta område? Hur syns 

det?  

4. Kan man säga något om karaktären på den doxa recensionen lutar sig mot?   

• Gäller den i första hand kunskap eller värderingar? Gäller den i första hand det som 

recenseras eller omvärlden (politik/samhälle eller privatliv/livsstil/konsumtion)?  

 

5. Är recensionen skriven på ett språk som verkar rikta sig till vana kultursidesläsare eller kan 

det förstås av en bred allmänhet? Hur märks det? 

 

 

 

Bilaga 4 – Definitioner 

Debattartikel – En artikel där journalistens personliga åsikt framförs. Berör ofta ett större 

ämne eller händelse. Ofta tidsaktuellt och möjligt att respondera. 

Dikt – Poesi. Presenterad i diktformat. 

Faktanotis – Kortare artikel. Objektiv och ofta tidsaktuell. 
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Film – Personer verksamma inom filmbranschen (skådespelare, regissörer m.m.). 

Filmfestivaler. Film som genre. 

Konst – Utställningar, personer verksamma inom konstvärlden (konstnärer, museichefer 

m.m.) 

Krönika – En artikel där journalistens personliga åsikt framförs ur ett personligt perspektiv. 

Ämnet för krönikan är ofta tidsaktuellt. 

Kultur – De artiklar som ligger under Aftonbladet respektive Expressens vinjett Kultur. Sidan 

fyra och fem.  

Kåseri – Artikel med underhållande talspråklig text. En lättsam ton med ofta inslag av humor. 

Litteratur – Författare. Litteratur som genre. Recensioner av böcker. 

Längre faktaartikel – Längre artikel. Objektiv och tidsaktuell. 

Marknadsföring – Syftar på puffning i form av text och bild-byline.  

Multimediala inslag puffas – Tidningen puffar för exempelvis en poddcast eller blogg. 

Antingen i artikelnivå eller som separat notis. 

Musik – Personer verksamma inom musikbranschen (artister, låtskrivare m.m.). Konserter. 

Musik som genre. Musikfestivaler och likande tillställningar. 

Recension – En artikel där ett verk analyseras, kritiseras och bedöms. 

Runa – Minnestext över en person som avlidit. 

Scen – Teater. Opera. 

Skribenten puffas – Journalistens namn står inte endast som byline utan även utskrivet i 

artikeln. Också när byline står i början av artikeln. 

Åsiktsnotis – Kortare artikel där en åsikt uttrycks. 
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Övrigt – Artiklar som inte berör ovanstående kulturella kategorier. Så som tidskrifter, politik, 

jämställdhet, miljö och TV m.m. 

 


