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Abstract 
Title: The rhetoric of film criticism – a qualitative study on reviews of high- and popular 

cultural films 

The divide between popular culture and high culture has been a subject of discussion since 

the early days of media research. Even though popular culture has a somewhat higher status 

today than in the early 1900’s, the division between the two cultural forms still exists. For 

example, the movies that appeal to the great masses are rarely awarded the most prestigious 

European film prices. 

The aim of this study was to examine how these two cultural practices is separated in film 

reviews on the Swedish film site MovieZine with the use of the socio-cultural theories of 

Adorno, Horkheimer and Bourdieu. The main issues consisted of what types of rhetorical 

arguments the critics use to value the film, and what types of cultural references they make 

in the different reviews The selection of the movie reviews for this study was based on the 

ten most viewed movies in Swedish cinema in 2016, and ten movies that were awarded 

some of the most prestigious and refined American and European film prices in the same 

year.  

The general result showed that the film critics used different types of rhetorical arguments 

based on what type of films they reviewed. In their reviews of the more high cultural films, 

the citric based their arguments on matters that are considered to be of a more intellectual 

and analytical kind, than in the reviews of the films that appeal to the masses. The critics 

often referred to movies or other cultural phenomenon that could be placed on the same side 

of the cultural spectrum as the movies they reviewed.  

Keywords: culture journalism, film reviews, film critics, film criticism, popular culture, 

high culture, Frankfurt School, Pierre Bourdieu  
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1.#Inledning##
Redan under 1900-talets tidiga medieforskning riktades kritik mot den så kallade populärkulturen. 

På 40-talet myntade marxisterna Theodor W. Adorno och Max Horkheimer begreppet 

kulturindustrin, och kallade den massproducerade och masskonsumerande amerikanska filmen och 

musiken för en produkt av ett kapitalistiskt samhälle1.  

Även om mycket tyder på att populärkulturen har omvärderats något sedan dess finns det 

fortfarande en tydlig uppdelning mellan den kvalitétsbetonade och den mer folkliga 

kulturkonsumtionen. Tittar man till exempel på vilka filmer som vinner flest priser på galor och 

festivaler och jämför dessa titlar med de filmer som svenska folket helst ser på bio märker man att 

dessa sällan överensstämmer.  

Att kulturjournalistiken har en inverkan på vår filmkonsumtion är ingen nyhet. Vi förlitar oss på 

recensenternas förmåga att vägleda oss bland det enorma kulturutbudet så att vi kan ägna vår 

värdefulla tid åt att konsumera det som faller oss i smaken2. Men kulturjournalistikens roll som den 

auktoriserade estetikern och smakdomaren är i förändring. Studier av bland andra medieforskaren 

Maarit Jaakkola visar hur de tidigare estetiskt orienterade kultursidorna blir alltmer nyhets- och 

underhållningsinriktade3. Samtidigt konkurrerar kritikerna med nya plattformar som forum, 

bloggar och sociala medier där vem som helst kan tycka till och nå en läsekrets4.  

Så hur förhåller sig egentligen kulturjournalistiken till den mer folkliga populärkulturen idag? Med 

utgångspunkt i den svenska filmkritiken ämnar den här studien att komma närmare svaret på den 

frågan. Att sätta gamla marxistiska idéer om motsättningen mellan så kallad fin- och populärkultur 

i relation till den förändrade kulturjournalistiken kan ge en bra indikation på var den svenska 

filmkritiken står.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max. Dialectics of Enlightenment. 3 uppl. London: Verso, 2008, 
122 
2 Anderberg, Thomas. Alla är vi kritiker. Stockholm: Atlas, 2009, 164 
3 Jaakkola, Maarit & Hellman, Heikki. From aesthetes to reporters: The paradigm shift in arts journalism 
in Finland. London: Sage, 2011, 1 
4 Nordenson, Magdalena. Opinionsjournalistik : att skriva ledare, kolumner och recensioner. 1 uppl. 
Lund: Studentlitteratur, 2008, 13 
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1.1#Syfte#och#frågeställningar##
Studiens syfte är att synliggöra språkliga likheter och skillnader i recensioner av ett antal filmverk 

med högkulturella värden jämfört med populärkulturella värden, för att närma sig frågan om 

recensionerna motverkar eller upprätthåller denna kulturella uppdelning.  

Den övergripande frågeställningen lyder:  

7# Hur skrivs filmrecensioner till filmverk med högkulturella jämfört med 

populärkulturella värden? 

Frågeställningen har brutits ner i dessa mindre analysfrågor:  

7# Hur argumenterar recensenterna för filmens värde? � 

7# Vilka andra kulturella verk och fenomen refererar recensenterna till? � 

7# Hur använder sig recensenterna av dessa kulturella referenser? � 

7# Vilka konnotationer finns i referenserna? ��

2.#Tidigare#forskning#� 

I följande kapitel sammanfattas tidigare forskning som på olika sätt behandlar studiens teman 

kulturjournalistik och filmkritik.  

2.1#Kulturjournalistikens#förändring#��
För att svara på min studies övergripande syfte om hur dagens filmkritik av populärkulturella 

respektive högkulturella verk ser ut är det lämpligt att skapa sig en uppfattning om var det 

kulturjournalistiska fältet befinner sig. Maarit Jaakkola, doktor i journalistik, har publicerat flera 

studier kring kulturjournalistiken och dess förändring. Tillsammans med Heikki Hellman har hon 

analyserat kultursidor i den finska tidningen Helsingin Sanomat från 30 år tillbaka, samt observerat 

och intervjuat kulturjournalister5. �

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Jaakkola, Maarit & Hellman, Heikki. From aesthetes to reporters: The Paradigm shift in arts journalism 
in Finland. s. 1. London: Sage, 2011 
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Med utgångspunkten att kulturjournalistiken befinner sig i ett krisläge, på grund av kultursidornas 

övergång från den estetiskt orienterade kritiken till det mer nyhets- och underhållsmässiga 

innehållet, undersöker studien förändringar i strukturer, värderingar och ideal inom 

kulturjournalistiken6. Vidare analyseras hur dessa förändringar kopplas till friktionen mellan de två 

paradigmen estetik och journalistik, och hur dessa förändringar återspeglas i både kultursidornas 

innehåll samt i kulturjournalisternas självbilder.  

Analysen av Helsingin Sanomats kultursidor visar på en innehållsmässigt ökad dragning mot det 

journalistiska paradigmet och en ökad rörelse ifrån det estetiska paradigmet7. Enligt det estetiska 

paradigmet är opinionsbaserad kritik det som bestämmer artiklarnas nyhetsvärde, där produkter 

med höga kulturella värden får högre nyhetsvärde. Kritikern är specialiserad och besitter ett högt 

kulturellt kapital, en term som behandlas senare i min studie. Det journalistiska paradigmet 

återspeglar istället de allmänna värdena som utgör journalistikens ideologi. Den adresserar 

massorna och är inte specialiserad på samma sätt som kulturjournalistiken8.  

Denna förändring i kulturjournalistiken som innebär en ökad nyhets- och underhållsmässig 

påverkan får både positiva och negativa följder: när kulturjournalistiken applicerar rent 

journalistiska principer i nyhetsvärderingen såsom närhet och betydelse för allmänheten, och får 

ett mer nyhets- och intervjuvsbaserat innehåll, kan den få en större läsekrets att intressera sig för 

kultur9. Samtidigt riskerar den att tappa den redan etablerade läsekretsen med ett särskilt 

kulturintresse, och ignorerar dagens efterfråga på den mer specialiserade kulturjournalistiken. Som 

författarna uttrycker det: 

Moreover, targeting the general audience shows contempt for the fact that the audience 

demand in today’s cultural scene is becoming increasingly specialized.10 

Även om Jaakkola och Hellmans forskning inte inriktar sig på filmkritiken är den ändå talade för 

vilket klimat den verkar i. Att kultursidorna i den finska tidningen blivit mer populariserade på 

bekostnad av det högkulturella och estetiska innehållet är en viktig slutsats i analysen av var den 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Ibid 
7 Ibid, 797 
8 Ibid, 787 
9 Ibid, 797 
10 Ibid 
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svenska filmkritiken står idag. Ett kulturinnehåll som är mer nyhets- och underhållsinriktat skulle 

på många sätt kunna synas i filmkritiken i fråga om hur filmer med starka estetiska värden 

recenseras, respektive filmer som mött publikmässiga framgångar.  

2.2#Filmkritikens#förändring��
Med utgångspunkt i Jaakkola och Hellmans forskning undersöker Daniel Turfors och Viktor Jerner 

förändringar i den svenska filmkritiken från sent nittiotal till och med år 2016. I c-uppsatsen År 

2016 – ett paradigmäventyr - En kvalitativ studie om förändringar i språk, framställning och 

värden inom svensk filmkritik analyseras recensioner från plattformarna Aftonbladet, Barometern 

och MovieZine11.  

Genom en språklig analys av 10 filmrecensioner från dessa tre plattformar kan Turfors och Jerner 

se hur Aftonbladets filmrecensioner har rört sig från det estetiska till det journalistiska paradigmet. 

Detta illustreras genom att litterära knep som liknelser och metaforer, beskrivande ord och 

superlativ saknas i Aftonbladets senare recensioner12. Inga märkbara förändringar i Barometerns 

recensioner uppmärksammas, medan filmsajten MovieZine, plattformen som textmaterialet i min 

studie är hämtad från, har rört sig närmare det estetiska paradigmet genom att utveckla de 

pedagogiska och subjektiva expertformuleringarna i sin filmkritik13.  

För min studie betyder Turfors och Jerners slutsatser att några delar av den svenska filmkritiken 

kan ha förändrats, vilket sätter den här studiens resultat i ett sammanhang. Likt Turfors och Jerners 

undersökning lägger min studie fokus på den språkliga analysen av recensionerna för att hitta 

olikheter i stilgrepp och uttryck. Det faktum att vi har analyserat recensioner från samma plattform 

gör att jag kan jämföra mitt resultat med deras för att se hur MovieZines recensioner i mitt 

textmaterial ser ut.  

Även om min studie inte talar om det journalistiska och det estetiska paradigmet i förhållande till 

recensionernas språkliga uppbyggnad, talar jag ändå om det estetiska värdet som motsats till det 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Turfors, Daniel & Jerner, Viktor. År 2016 – ett paradigmäventyr - En kvalitativ studie om förändringar 
i språk, framställning och värden inom svensk filmkritik. Institutionen för medier och journalistik, 2016, 
22 (Hämtad 2018-01-17) 
12 Ibid, 45 
13 Ibid, 46  
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folkliga, mer populära värdet. Huruvida filmrecensionerna skiljer sig i de språkliga greppen eller 

inte beroende på vilken typ av verk som recenseras, kan alltså vara kopplat till kulturjournalistikens 

dragning mot det journalistiska istället för det estetiska paradigmet. Det betyder att den här samt 

föregående studie är relevanta för min undersökning.  

2.3#Populär7#och#finkultur#i#kulturjournalistiken# 
En del i min studie av filmrecensioner rör kritikernas användande av kulturella referenser. I c- 

uppsatsen Soup Nazi: Populär- och finkulturella referenser i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Expressens kulturjournalistik undersöker Gustav Hultgren Svensson och Elias 

Kukkola Settervik förekomsten av det författarna kallar för finkulturella och populärkulturella 

referenser i 283 artiklar på DN, SvD, Aftonbladet och Expressens kultursidor under två veckor 

hösten 201014.  

Författarna har i sin analys kunnat se hur både finkulturella och populärkulturella referenser 

används i artiklarna som huvudsakligen behandlar antingen ett finkulturellt eller ett 

populärkulturellt verk. De drar då slutsatsen att ”användandet av kulturella referenser ofta spränger 

den obestämbara barriären mellan dessa kulturella sfärer”15. Referenser används bland annat också 

för att förklara skribenternas olika resonemang, och för att stärka recensenternas trovärdighet16. 

Finkulturella referenser i texter som behandlar ett populärkulturellt verk förekommer lika ofta som 

det omvända, men författarna kan se hur de finkulturella referenserna i texter om populärkultur 

gärna förklaras. Journalisten förutsätter inte att man som läsare känner till referensen i lika hög 

grad som i det omvända fallen17.  

Hultgren Svensson och Kukkola Setterviks resultat visar en klar och tydlig blandning av hög- och 

populärkulturella referenser, vilket kommer att jämföras med mitt resultat om filmrecensenternas 

användande av referenser. Eftersom film på många sätt kan räknas som ett populärkulturellt medie, 

i motsats till litteratur, klassisk musik, teater och konst som tillhör de klassiskt högkulturella 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Hultgren Svensson, Gustav & Kukkola Settervik, Elias. Soup Nazi: Populär- och finkulturella 
referenser i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressens kulturjournalistik. 2010, 2 
(Hämtad 2018-01-17) 
15 Ibid, 19 
16 Ibid, 30 
17 Ibid, 21 
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genrerna18, är det intressant att ta deras resultat i beaktande när det kommer till förekomsten av 

referenser i recensioner till de olika typerna av verken.  

3.#Teoretisk#ram# 
I följande avsnitt redovisar jag studiens teoretiska utgångspunkter. Här presenteras teorier som på 

olika sätt är kopplade till motsättningen mellan högkultur och populärkultur, samt även till viss del 

journalistik och smak.  

3.1#Frankfurtskolans#kulturindustri# 
För att sätta dagens produktion och försäljning av kulturella verk i ett sammanhang är det lämpligt 

att utgå från Theodor W. Adorno och Max Horkheimers begrepp ”kulturindustrin”. Båda tillhörde 

den intellektuella gruppen kallad Frankfurtskolan, en institution som under 1930-talet kombinerade 

sin syn på Marxism med psykoanalys och därmed lade grunden för den kritiska teorin19.  

Kulturindustrin syftar på produktionen av det Adorno och Horkheimer kallar för masskultur, något 

som man kan argumentera för att dagens filmproduktion är en del av. Enligt Adorno och 

Horkheimer är denna masskultur högst kapitalistisk och kontrolleras av de med störst ekonomisk 

makt i samhället20. Dessa kapitalistiska klasser utnyttjar kulturproduktionen för att sprida sin 

marknadsdrivna ideologi genom kulturkonsumenterna21. De stora filmbolagen är alltså med den 

här utgångspunkten en del i ett kapitalistiskt system med målet att sprida sina produkter för att 

fortsätta upprätthålla det rådande systemet.  

Adorno menar att all masskultur präglas av homogenitet och förutsägbarhet, något som han 

exemplifierar genom att förklara enkelheten i att lista ut en films slut eller ett musikstyckes partier 

även om man aldrig har sett eller hört dem förut22. Vidare slår Adorno fast hur man som konsument 

inte har något annat val än att acceptera kulturindustrins utbud, som med sin homogenitet samtidigt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Jaakkola, Maarit Diversity through Dualism - The Balancing Principle as an Organizational Strategy in Culture 
Departments of Newspapers. Nordic Review, 2013, 245  
19 Storey, John. Cultural theory and popular culture: an introduction. 5 uppl. Harlow: Longman Publishing Group, 
2008, 62 
20 Adorno, Theodor W et al, 122  
21 Laughey, Dan. Key themes in media theory. Berkshire: McGraw-Hill Education, 2007, 123 
22 Storey, John, 62  
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begränsar konsumenternas fantasi och självständigt tänkande23. Men standardiseringen av kulturen, 

som Adorno kallade det, är inte bara en ensidig överföring av ett förutsägbart kulturutbud från 

eliten till massan. Arbetarklassen är själva delaktiga i spridningen och reproduktionen av det 

standardiserade materialet, och är på grund av sina hårda arbetsliv så underkuvade de kapitalistiska 

klasserna att de är inkapabla till att sluta konsumera den24.  

I min studie kan jag med Frankfurskolans syn på populärkulturen som utgångspunkt se om 

recensenterna ger uttryck för att det finns ett standardiserat filmutbud. Kopplat till mitt syfte kan 

jag se om den värderingen i så fall återkommer oftare i recensioner till de mer populärkulturella 

filmverken eller inte.   

3.2#Bourdieus#symboliska#kapital# 
För en vidare undersökning av relationen mellan hög- och populärkultur, kulturproduktion och 

journalistik är den franska medieteoretikern Pierre Bourdieus begreppsapparat en lämplig 

utgångspunkt. I boken La Distinction (1979) presenterar han sitt kapitalbegrepp som ger olika 

samhälleliga värden särskilda ekonomiska och symboliska kapital25.  

Sammankopplat med kapitalbegreppet är begreppet habitus, som enligt Bourdieu är ett system av 

dispositioner som styr människors föreställningar och praktiker, formad av sociala erfarenheter och 

kollektiva minnen26. Eftersom habitus är socialt konstruerat styr det också vilka kapital som väger 

tyngre för olika sociala grupper27. Följande stycken går djupare in på de kapitalformer som är av 

störst relevans för undersökningens syfte, nämligen ekonomiskt, kulturellt och specifikt kapital.  

3.2.1#Ekonomiskt,#kulturellt#och#specifikt#kapital# 
Bourdieu skiljer som sagt på personer och sociala gruppers ekonomiska och symboliska kapital.  

Det ekonomiska kapitalet avser ekonomiska investeringar, pengar, materiella tillgångar och 

kommersialism28. Det symboliska kapitalet avser istället de tillgångar som inte går att mäta i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Adorno, Theodor W et al, 123  
24 Laughey, Dan, 124 
25 Bourdieu, Pierre. Distinction- A Social Critique of the Judgement of Taste. London: Routledge, 1994, 
114 
26 Broady, Donald. Sociologi och epistemologi - Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin. 2 uppl. Stockholm: HLS Förlag, 199, 225 
27 Ibid, 227 
28 Bourdieu, Pierre, 120 



!

! 8 

materiella resurser. Det kulturella kapitalet är en del av det symboliska kapitalet och är den mängd 

kunskaper, färdigheter och smaker som är betydelsefulla i ett kulturellt avseende29. Men alla 

kulturella kunskaper genererar inte ett kulturellt kapital. Att ha god och fördjupad kännedom om 

etablerade och erkända konstformer ger ett högt värde, inte fördjupad kännedom om 

populärkulturella fenomen30. Allmänt bestämda institutioner som utdelar yrkestitlar, akademiska 

grader och andra typer av erkännanden understödjer det kulturella kapitalets värde31.  

Men vissa institutioner kan också ge personer och sociala grupper höga specifika kapital, som 

också är en form av det symboliska kapitalet. Det specifika kapitalet avser, till skillnad från det 

mer allmänna kulturella kapitalet, mer specifika former av symboliskt kapital32. Det handlar om 

kunskaper, färdigheter och andra former av symboliskt erkännande som är specifika för särskilda 

sociala fält, ett begrepp som jag återkommer till senare. Kopplat till den här studien betyder det att 

filmer som har fått stora konstnärliga erkännanden i form av priser på prestigefyllda filmfestivaler 

och galor sägas ha ett högt specifikt filmkapital, medan filmer som mött stora publikframgångar 

har ett högt ekonomiskt kapital.  

En spelfilm som har fått ett stort konstnärligt erkännande, främst av institutioner och personer som 

själva besitter höga kulturella och specifika kapital, kan alltså komma att förknippas med ett högt 

specifikt och därmed också kulturellt kapital, oavsett hur filmens ekonomiska framgångar ser ut. 

Det symboliska kapitalets tillgångar står med andra ord i motsats till de ekonomiska tillgångarna33. 

Men en samhällsgrupps eller en persons höga kulturella kapital innebär, precis som ett högt 

ekonomiskt kapital, en hög position på den sociala hierarkin.  

I det avseendet skiljer sig Bourdieus idéer från Adorno och Horkheimers marxistiska syn på 

ekonomiska tillgångar som den enda avgörande klassfaktorn34. Bourdieu menar nämligen att det 

kulturella kapitalet också har betydelse för vilken social status en person får. Kapitalformen är även 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Gripsrud, Jostein. Mediekultur - mediesamhälle. 3 uppl. Göteborg: Diadalos AB, 2011, 104!
30 Ibid 
31 Ibid 
32 Broady, Donald, 176 
33 Broady, Donald, 171  
34 Gripsrud, Jostein, 104 
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högst betydande för den som vill nå framgång inom ett kulturellt fält, som exempelvis en kritiker 

eller en filmskapare35.  

3.2.3#Det#sociala#rummet# 
I La Distinction presenterar Bourdieu sin modell av samhället som han kallar för ”det sociala 

rummet”. Det sociala rummet summerar delar av Bourdieus empiriska forskning kring olika 

samhällsgruppers ekonomiska och kulturella kapital, samt vilka delar av smaken som förknippas 

med de två kapitalformerna36. Jag går igenom Bourdieus smakbegrepp under en senare rubrik. ”Det 

sociala rummet” visar vilken kapitalform som är knuten till olika yrkesgrupper, och vilken mängd 

ekonomiskt och kulturellt kapital dessa yrkesgrupper besitter. De yrkesgrupper med en stor total 

kapitalvolym, alltså högt kulturellt och ekonomiskt kapital står i motsatsställning till de med lågt 

ekonomiskt och kulturellt kapital37 .  

Kulturarbetare, konstnärer och lärare är yrkesgrupper som hamnar nära varandra på grund av sitt 

höga kulturella kapital, men långt ifrån de yrkesgrupper med höga ekonomiska kapital38. I det 

sociala rummet skulle kulturjournalisten med stor sannolikhet befinna sig på kulturarbetarens 

position, vilket är relevant för att förstå journalistens sätt att värdera filmer som har olika stora 

kulturella värden.  

3.3#Bourdieus#sociala#fält# 
För att skapa sig en uppfattning om de påverkningar en filmkritikers agerande och värderande står 

under är det lämpligt att ta hjälp av Bourdieus teorier om de sociala positionerna. Det som påverkar 

vilka sociala positioner personer eller grupper intar är deras habitus, de dispositioner som styr 

människors föreställningar och praktiker, och dessa sociala positioner befinner sig inom det 

Bourdieu kallar för sociala fält39. Kultursociologen Donald Broady ger följande definition av 

Bourdieus sociala fält: ”Med socialt fält avses ett system av relationer mellan positioner besatta av 

specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt”40. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Ibid!
36 Ibid,106 
37 Bourdieu, Pierre. Praktiskt Förnuft. Bidrag till en handlingsteori. Göteborg: Diadalos AB, 1995, 16 
38 Bourdieu, Pierre, 17 
39 Gripsrud, Jostein, 101 
40 Broady, Donald, 266 
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Fälten kan vara övergripande och stora eller mindre samhällsgrupper som strider om fältets 

specifika symboliska tillgångar. Till de kulturella produktionsfälten hör till exempel litteraturens 

och journalistikens fält41. På så vis kan man se att även filmen och filmkritikens fält hör till de 

kulturella produktionsfälten. Tillsammans strider fälten för vad bra film innebär, och i 

filmkritikernas fall även för vad bra filmkritik innebär42.  

3.3.1#Det#journalistiska#fältet# 
Filmkritikens fält har i tidigare stycken på eget initiativ fått stå som ett förklarande exempel, men 

Bourdieu har själv formulerat ett antal tankar om det journalistiska fältets egenskaper och problem. 

I texten Journalistikens herravälde som publicerades tillsammans med Om televisionen (1998) 

lyfter Bourdieu kommersialismens påverkan på det journalistiska fältet och, genom journalistiken, 

även på andra kulturella fält43. Bourdieu menar att marknadens inflytande över journalistiken gör 

att journalistiken förlorar sitt självstyre44, och i sin tur påverkar produktionen inom de övriga fälten 

i liknande riktning. Journalistiken förstärker det ”kommersiella” på bekostnad av ”det rena” som 

Bourdieu själv uttrycker det45.  

Enligt Bourdieu är journalistiken särskilt påverkad av kommersialismen, eftersom fältet befinner 

sig mellan två logiker: erkännandet från kollegorna och erkännandet från massorna46. Visst kan 

man argumentera för att det inte är unikt för det journalistiska fältet, men Bourdieu menar att 

journalistiken prövas av marknaden i högre utsträckning än till exempel det konstnärliga och det 

vetenskapliga fältet47. Det handlar om antalet läsare, lyssnare, tittare, omnämnanden och så vidare. 

Under dessa marknadsmässiga inflytanden kan journalistiken, med värderandet och kritiken som 

medel, påverka den kulturella produktionen och göra förläggarna och filmproducenterna mer 

inriktade mot mindre krävande och mer säljbara produkter48.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Broady, Donald, 269 
42 Ibid, 266 
43 Bourdieu, Pierre. Journalistikens Herravälde. Ingår i Om televisionen. Stockholm: Brutus Östlings 
Bokförlag, 1998, 97 
44 Gripsrud, Jostein, 103 
45 Bourdieu, Pierre, 100 
46 Ibid, 101  
47 Ibid, 102 
48 Ibid, 107 
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Det journalistiska fältets egenskaper sätter den tidigare forskningen som ingår i min studie i ett 

sammanhang. Med mitt analysresultat kan jag reflektera kring huruvida filmkritiken i min studie, 

med den tidigare forskningen och Bourdieus fältteorier som bakgrund, präglas av kommersialismen 

eller i högre grad kan ses som självstyrd.  

3.4#Bourdieus#”rena”#och#”barbariska”#smak# 
Med utgångspunkt i Immanuel Kants estetiska filosofi delar Bourdieu upp våra känslor kring 

estetik i det han kallar för den ”rena” och den ”barbariska” smaken. Men medan Kant talade om 

förmågan att uppleva den rena, estetiska skönheten som naturlig, menar Bourdieu att den rena 

smaken förutsätter ett visst slags habitus. Den är alltså en högutbildad smak som kräver en analytisk 

och språklig förmåga, starkt förankrad i habitus och en stor mängd kulturellt kapital49. Den 

”barbariska” smaken likställs med den folkliga smaken, och saknar denna högutbildade, analytiska 

förmåga i betraktelsen av ett verk50.  

Bourdieu låter sina empiriska studier av besökare på ett konstmuseum exemplifiera dessa två delar 

av smaken. Bönder och arbetare som besökte museet hade i större utsträckning svårare att se 

skillnad på de olika konstverken, och tenderade att tillämpa synsätt och värderingar från 

vardagslivet i värderingen av dem51. De högutbildade hade däremot ett distanserat förhållningssätt 

till konsten, och förmågan att värdera verken utifrån specifika estetiska motiv. De kunde ge mening 

åt specifika aspekter i bilderna, som kunde vara både symboliska och estetiska52. Kopplat till 

kapitalbegreppet återigen betyder alltså dessa skillnader i smak att massorna har svårare att 

tillgodose sig den konst som utger den ”rena” smaken, eftersom det kräver specifika kunskaper 

som är förankrade i ett högt kulturellt kapital.   

De högutbildade besökarna betonade även vikten av att ha en personlig smak, och lyfte ofta fram 

mer okända konstnärer när de skulle nämna sina favoriter. Bourdieu tolkade den här tendensen som 

ett självständigt sätt att närma sig konsten, som förutsätter stora kunskaper på området för att sedan 

kunna distansera sig från dem53. Det här resultatet är intressant att ta i beaktning vid analysen av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Gripsrud, Jostein, 129 
50 Ibid, 118 
51 Bourdieu, Pierre. Distinction- A Social Critique of the Judgement of Taste, 42!
52 Gripsrud, Jostein, 118 
53 Ibid, 119 
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de kulturella referenserna i mitt textmaterial. Där kan jag med hjälp av Bourdieus resultat se 

huruvida recensenterna refererar mer självständigt till okända verk och regissörer.  

Bourdieu menar också att det finns en nära homologi, det vill säga samstämmighet, mellan 

produktionsfälten för de olika specialiserade kulturformerna och konsumtionsfältet som utgörs av 

smaken för respektive kulturform54. För min studie innebär det att filmfältets produktion av 

populärkulturella filmer speglar den ”folkliga” smaken, medan produktionen av högkulturella 

filmer speglar den ”rena” smaken. Vid min analys av hur recensenterna argumenterar för ett 

filmverks kvalitéer eller brister kan jag åberopa de utmärkande dragen för den ”rena” och den 

”barbariska” smaken för att se hur recensenternas argument förhåller sig till dessa två pooler, och 

dessutom se hur denna homologi mellan produktionsfältet och konsumtionsfältet kan visa sig i 

filmkritiken.  

3.4.1#Högutbildades#”dubbla#tillgångar”###
Jostein Gripsrud, professor i medievetenskap, har baserat ett flertal av sina empiriska studier på 

Bourdieus teorier. Gripsrud menar att när man idag påstår att gränsen mellan det finkulturella och 

det populärkulturella blivit alltmer otydlig, kan man syfta på det faktum att högutbildade blivit mer 

öppna för den ”barbariska” smaken och kan röra sig fritt mellan de två poolerna55. ”De kan 

dessutom ha eller utveckla analytiska, kritiska begrepp utifrån vilka man kan beskriva och bedöma 

upplevelserna inom populärkulturens domän” skriver han56.  

Filmkritikern idag kan alltså tänkas bli alltmer öppen för verk som speglar den ”barbariska” 

smaken, alltså de folkliga och populärkulturella verken. Men Gripsrud fastslår samtidigt att de 

samhällsgrupper med ett lågt kulturellt kapital inte med samma enkelhet kan ta till sig de 

högkulturella verken. De som har den ”rena” smaken har alltså tillgång till en större del av 

kulturlivet än de med den folkliga smaken, trots att öppenheten kan tyckas ha ökat57.  

Gripsruds slutsats återgår i uppsatsen Soup Nazi som behandlades i kapitlet ”Tidigare forskning”. 

Där nämns att författarna kunnat se hur journalister som använder populärkulturella referenser i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Bourdieu, Pierre, 230  
55 Gripsrud, Jostein,131 
56 Ibid 
57 Ibid  
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texter om vad författarna kallar för finkultur i högre grad förutsätter att läsarna känner till 

referenserna, medan man i det omvända fallet tenderar att förklara dem58.  

3.5#Recensionens#retorik# 
I följande stycken definieras retoriska begrepp som utger en grund för den retoriska analysen av 

den här studiens textmaterial.  

3.5.1#Retoriska#övertalningsmedel# 
Texter som ska förmedla en tanke, en åsikt eller en idé till sina läsare innehåller ofta olika retoriska 

grepp. Den retoriska teorin ställer upp tre olika appellformer som avsändaren använder sig av: 

ethos, logos och pathos59. Ethos är det grepp som kopplas till talarens karaktär, etik och moral, 

logos handlar om det intellektuella och förnuftiga i budskapet och pathos talar till lyssnarnas 

känslor60.  

Ett starkt ethos betyder att talaren eller skribenten har hög trovärdighet och god omdömesförmåga, 

och förmedlas genom användandet av språkliga verkningsmedel61. Ett sådant verkningsmedel 

skulle till exempel kunna vara en referens till ett annat kulturellt verk eller fenomen i en 

filmrecension. Referensen kan visa att kritikern är kunnig och insatt i det som hen skriver om, och 

med Bourdieus termer då besitta ett högt specifikt kapital, vilket kan höja kritikerns ethos. 

Referensens förmåga att kunna påverka skribentens ethos gör den därför till ett intressant språkligt 

verktyg att undersöka i studien.  

Användandet av kulturella referenser kan även falla in under talgreppet logos som är uttryck för 

det intellektuella och förnuftiga. Ett övertalningsmedel som används för att höja budskapets logos 

är ”exemplet”, som enligt Gripsrud innebär att man ”hänvisar till ett känt enskilt fall för att 

därigenom antyda att det rör sig om en allmän regel”62. Användandet av ett exempel betyder alltså 

att man gör en koppling mellan det aktuella ämnet och ett annat ämne, händelse eller fenomen. När 

man som kritiker refererar till något annat kulturellt verk i en filmrecension gör man precis den där 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Hultgren Svensson, Gustav et al, 20!
59 Vigsø, Orla, Retorisk analys, ingår i Metoder i kommunikationsvetenskap. Ekström, Mats & Larsson 
Larsåke (red). 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2010, 220 
60 Gripsrud, Jostein. Mediekultur – mediesamhälle, 210 
61 Ibid  
62 Gripsrud, Jostein, 212 
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kopplingen, och referensen blir då per definition ett intellektuellt exemplifierande som stärker 

recensionens logos.  

En kulturell referens kan även användas som en jämförande metafor. En metafor är en implicit 

jämförelse som ofta används inom journalistiken63. Den är en form av språklig utsmyckning som 

infaller under övertalningsmedlet pathos, det som ska tala till åhörarens känslor64. Att undersöka 

användandet av metaforer kan alltså ge en bild av hur recensenterna använder sig av denna 

appellform i sina recensioner.  

Varför användandet av dessa referenser är intressant i undersökningen av förhållandet mellan hög- 

och populärkultur har också att göra med effekterna de skapar. En metafors uppbyggnad består av 

ord som har en denotativ betydelse, men som i metaforen används på ett annat område. Detta gör 

att man måste konstruera en annan betydelse än den denotativa för att förstå metaforen, som då blir 

ett redskap för intellektuell kreativitet65. Denna intellektuella kreativitet skulle kunna jämföras med 

tidigare kapitel om Bourdieus studie om smaken, som visade hur högutbildade uttryckte sig mer 

analytiskt och intellektuellt kring olika verk på ett konstmuseum66.  

4.#Material#och#avgränsning# 
Följande avsnitt presenterar och motiverar urvalet av studiens data som består av ett textmaterial 

på 20 recensioner på filmsajten MovieZine till 20 olika filmverk.  

4.1#Valet#av#filmer# 
Eftersom studien ämnar att undersöka likheter och skillnader mellan recensioner till 

populärkulturella och högkulturella verk måste alltså urvalet av filmer som har recenserats spegla 

de två sidorna. Därför har tio av filmerna valts utifrån Svenska filminstitutets biotopplista över de 

mest sedda filmerna på bio år 201667.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Ibid, 222 
64 Ibid, 225  
65 Ibid, 224 
66!Bourdieu, Pierre. Distinction- A Social Critique of the Judgement of Taste, 42!
67!Svenska filminstitutet. Mest sedda filmer 2016. 2018. http://www.filminstitutet.se/sv/fa-
kunskap-om-film/ analys-och-statistik/topplistor/mest-sedda-filmer-2016/. (Hämtad 2018-01-17)!
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Filmerna kan alltså anses spegla den folkliga, eller med Bourdieus termer, ”barbariska” smaken 

och falla in under Frankfurtskolans kategori för masskultur på grund av sin popularitet bland 

samhällets största klasser. Följande tabell visar filmerna som är de mest sedda på svensk bio år 

2016 och som därför valdes ut till min studie.  

De mest sedda filmerna på svensk bio under 

2016 

Antal besök 

1.# En man som heter Ove 1 285 966 

2.# Zootropolis  608 225 

3.# Hitta Doris  566 299 

4.# Djungelboken  536 218 

5.# Rogue One: A Star Wars Story 513 566 

6.# Star Wars: The Force Awakens  484 993 

7.# Husdjurens hemliga liv 437 949 

8.# Fantastiska vidunder och var man hittar 

dem 

432 762 

9.# Legenden om Tarzan 424 497 

10.#Deadpool 415 743 

 

Resterande 10 filmer ska spegla den, återigen med Bourdieus termer, ”rena” smaken och 

förknippas med höga kulturella och specifika kapital. Därför tillhör filmerna de som tilldelats några 

av de mest prestigefulla priserna på olika filmgalor, filmfestivaler och liknande under 2016. 

Studien har för avsikt att undersöka ett så närliggande filmår som möjligt, men eftersom många 
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filmpriser ännu inte hunnit tilldelas titlar från 2017 ännu valdes istället år 2016. Följande tabell 

visar de titlar som valdes ut i den andra urvalskategorin.  

Prisade filmer under 2016 Tilldelat pris  

1.# The Salesman Bästa icke-engelskspråkiga film (Oscars) 

2.# Elle Bästa icke-engelskspråkiga film (Golden 

Globe) 

3.# The Handmaiden Bästa utländska film (BAFTA) 

4.# Jag, Daniel Blake Guldpalmen (Filmfestivalen i Cannes) 

5.# Inte hela världen? Festivalens stora pris (Filmfestivalen i 

Cannes) 

6.# Nocturnal Animals  Juryns stora pris (Filmfestivalen i Venedig) 

7.# Bortom Lampedusa Guldbjörnen (Filmfestivalen i Berlin) 

8.# Godless Bronshästen (Stockholm Filmfestival) 

9.# Min pappa Toni Erdmann Bästa film (European Film Awards) 

10.#Moonlight  Bästa Film (Independent Spirit Awards) 

 

Oscarsgalan, Golden Globe och Bafta kan på många sätt räknas som tre av världens största 

filmgalor sett till prestige, medial uppmärksamhet och intresse från allmänheten. Man kan också 

argumentera för att dessa är stark förknippade med stora filmbranscher som, med Bourdieus termer, 

besitter höga ekonomiska kapital framför höga kulturella kapital. Därför har jag i mitt urval valt 

filmer som på dessa tre galor vunnit priset för ”Bästa utländska film” eller motsvarande. På så sätt 

förbiser jag inte dessa prestigefyllda pris och undviker samtidigt att inkludera filmer som inte är 

kopplade till de stora amerikanska och brittiska filmbranscherna i mitt urval.  
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Filmfestivalerna i Cannes, Venedig och Berlin är ytterligare tre prestigefyllda filmpris, men som 

år 2016 överlag prisade filmer med en något mindre budget än de mest prisande filmerna på 

Oscarsgalan, Golden Globe och Bafta. Därför valde jag i första hand ut de filmer som i Cannes, 

Venedig och Berlin vann något av de två största priserna på festivalerna.  

I Venedig vann filmen The Woman Who Left ”Guldlejonet” för bästa film, men eftersom denna 

inte har recenserats på den valda plattformen för den här studien ströks den ur urvalet. Detsamma 

gäller filmen Death in Sarajevo som i Berlin vann ”Juryns pris” men som inte heller har recenserats 

på MovieZine och därför fick strykas. De tre resterande filmpriserna ”Bronshästen” på Stockholms 

Filmfestival, ”Bästa film” på European Film Awards och ”Bästa film” på Independent Spirit 

Awards valdes ut för att de överlag inte heller prisade verk en stor budget och för att få en spridning 

på materialet.  

4.2#Valet#av#plattform# 
De 20 filmrecensionerna som utgör mitt textmaterial är hämtade från det internetbaserade 

filmmagasinet MovieZine. MovieZine är Sveriges största sajt för film, serier och spel och har över 

1 500 000 besökare i månaden68. Valet att använda just den plattformen för filmrecensioner är det 

faktum att den helt digital och visar en sida av kulturjournalistik som kan anses vara mindre 

förankrad i de traditioner som råder på mer konventionella kulturredaktioner. I en annons från 2016 

där MovieZine sökte recensenter skriver de just att de ”strävar efter att erbjuda bred och opretentiös 

filmbevakning”69. Betydligt fler undersökningar av filmkritik i mer traditionell press har gjorts än 

studier av internetbaserade och ”opretentiösa” filmmagasin, vilket stärker min undersöknings 

relevans.   

4.3#Urvalsdiskussion# 
Mitt urval av filmer som ska förknippas med höga kulturella kapital framför höga ekonomiska 

kapital skulle kunna ifrågasättas. Filmen Nocturnal Animals som tilldelades ”Juryns stora pris” i 

Venedig är till exempel distribuerad av filmbolaget Focus Features, som i sin tur ägs av den stora 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 MovieZine, Om oss. https://www.moviezine.se/om-oss. (Hämtad 2018-02-06) 
69 MovieZine, MovieZine söker nya filmrecensenter. https://www.moviezine.se/nyheter/moviezine-soker- 
filmrecensenter, 2016-11-03. (Hämtad 2018-02-06) !
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filmstudion Universal Studios. Det kan påverka min studies validitet negativt, eftersom den filmen 

är producerad av ett bolag med ett högt ekonomiskt kapital.  

Samtidigt ändrar inte filmproducenternas eventuellt höga ekonomiska kapital det faktum att 

filmerna också, genom sina priser, förknippas med ett högt specifikt kapital. Om jag återigen 

refererar till Bourdieu och åberopar hans modell av det sociala rummet är det tydligt att vissa 

smaker förknippas både med högt ekonomiskt och symboliskt kapital. Det är alltså möjligt att ha 

höga kapital av de båda värdena, vilket man kan argumentera för att vissa filmer i båda mina urval 

besitter. Har regissören ett högt specifikt kapital, som de får genom prestigefyllda filmpriser, 

förknippas även filmen med ett högt specifikt kapital, oberoende av det eventuella ekonomiska  

kapitalet.  

Mitt urval är med andra ord gjort för att på ett strategiskt sätt ta fram filmer som speglar de två 

olika poolerna högkultur och populärkultur. Jag är medveten  om vissa av filmerna förknippas med 

både högt specifikt och ekonomisk kapital, men den ena kapitalformen tar inte ut den andra.  

5.#Metod#och#tillvägagångssätt# 
I nästkommande stycken redovisas och motiveras studiens analytiska verktyg för textanalysen, som 

utgår från retoriken men även i vissa delar semiotiken.  

5.1#Analys#av#filmens#värdering# 
För att svara på studiens frågeställningar krävs det en närläsning av materialet. Detta för att kunna 

urskilja de mer implicita delarna av recensionerna, som värdering av filmverken och användandet 

av metaforer är ett exempel på70. Av den anledningen valdes den kvalitativa textanalysen som 

metod.  

Till skillnad från den kvantitativa analysens förmåga att synliggöra bredare strukturer i ett större 

material, tillåter den kvalitativa analysen att på ett djupare och mer detaljerat plan skapa förståelse 

för dessa strukturer71. Den kvalitativa analysen innebär alltså en tolkning på flera olika nivåer av 

ett forskningsmaterial. För den här studien betyder det att man med hjälp av metoden kan närma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Gripsrud, Jostein. Mediekultur – mediesamhälle, 222 
71 Patton, Michael Quinn. How to use qualitative methods in evaluation. 2 uppl. Newbury Park: Sage 
Publications, 1987, 9!
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sig det övergripande syftet om vad filmrecensionernas språk skulle kunna säga om kritikernas 

förhållningssätt till hög- respektive populärkulturella filmverk. Det kräver att man, med 

utgångspunkt i Frankfurtskolan och Bourdieus sociokulturella teorier, rör sig utanför texten, vilket 

den kvalitativa analysen ger utrymme för.  

5.1.1#Retorisk#analys# 
För att svara på frågeställningen om hur recensenterna argumenterar för filmens värden har jag 

utgått från den retoriska analysen. Eftersom en recensions syfte är att övertyga sina läsare om ett 

kulturellt verks kvalitéer och brister blir retorikens analysmodell passande, då retorik har sin 

utgångspunkt i argumentationen och övertalningen72.  

I min analys har jag först valt att urskilja recensenternas värdering av filmen, det vill säga de partier 

där recensenten argumenterar för filmens kvalitéer och brister, för att sedan koppla dessa argument 

till de tre retoriska appellformerna ethos, logos och pathos. Om argumentet som förs främst sker 

utifrån moraliska och etiska grunder hos recensenten har argumentet analyserats som ethosbaserat. 

Om argumentet istället bygger på logiken, är sakligt och har ett neutralt ordval har det klassats som 

logosbaserat. Om argumentet baseras på recensentens känslor och har ett värdeladdat ordval har 

det analyserats som pathosbaserat. Dessa klassificeringar har gjorts utifrån appellformernas 

karaktäristik efter den retoriska argumentationsmodellen73. Recensenternas värdering av och 

argumenten bakom värderingen av filmverkens värde har sedan analyserats utifrån 

Frankfurtskolans definition av kulturindustrin, samt Bourdieus teorier om smaken, de sociala fälten 

och kapitalbegreppet.  

5.2#Analys#av#kulturella#referenser# 
Vid genomförandet av analysen har jag även urskilt de kulturella referenserna i textmaterialet. En 

kulturell referens innebär i den här studien att kritikern sätter något som rör det recenserade verket 

i relation till ett annat kulturellt verk eller fenomen. Det kan till exempel handla om ett uppräknande 

av regissörens tidigare verk, eller en jämförelse mellan filmverket och boken som den baseras på.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Vigsø, Orla, Retorisk analy, 216 
73 Ibid, 221 
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Dessa kulturella referenser har sedan placerats in i Bourdieus sociala rum där de olika 

kapitalvärdena sätts i relation till de olika smakerna. Jag har med andra ord tagit ställning till om 

det kulturella verket som recensenten refererar till kan anses spegla den ”rena” eller den 

”barbariska” smaken utifrån samma premisser som studiens urval av filmverk bygger på.   

5.2.1#Retorisk#analys# 
Jag har även gjort en analys av vilken appellform som användningen av referenserna tillhör med 

utgångspunkt i den retoriska teorin och de olika appellformernas karaktäristik. I min analys har jag 

alltså tagit ställning till om referenserna främst används för att stärka recensentens ethos, fungera 

som jämförande logiska exempel, eller vara ett verktyg för språklig utsmyckning och då falla in 

under pathos.  

5.2.2#Semiotisk#analys# 
I analysen av hur recensionerna använder kulturella referenser har jag även utgått från Barthes 

semiotiska tolkningsmetod. Detta eftersom användandet av referenser inte bara är intressant ur ett 

retoriskt perspektiv utan också ur ett kulturellt perspektiv. Det är med andra ord Barthes fokus på 

språkets sociokulturella kontext som är av intresse för min studie, eftersom referensen då kan tolkas 

utifrån Frankfurtskolans och Bourdieus sociokulturella teorier.  

Barthes semiotiska metod bygger på en analys av ett teckens denotativa och konnotativa 

betydelse74, vilket min analys av de kulturella referensernas konnotationer grundar sig på. Jag har 

alltså först tittat på hur recensenten använder sig av kulturella referenser för att sedan tolka deras 

explicita och implicita betydelser. Ett teckens konnotation är förankrad i den sociokulturella 

kontexten som den tolkas i75, varför jag i min analys har tolkat den konnotativa betydelsen utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkter.  

5.3#Metoddiskussion# 
Som tidigare nämnt är den kvalitativa forskningen beroende av mänsklig tolkning som kan ge olika 

resultat beroende på forskarens egna erfarenheter och kunskaper. De mänskliga elementen kan 

utgöra den kvalitativa metodens styrka genom att personliga insikter frambringar nya förståelser, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Fiske, John, Introduction to communications studies. 2 uppl. New York: Routledge, 1990, 85 
75 Ibid, 87  
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samtidigt som analysarbetet är så beroende av forskarens egna kunskaper och färdigheter76. 

Studiens metod måste alltså ge forskaren så tydliga direktiv att hen kan tyckas besitta alla de 

nödvändiga kunskaper och färdigheter som krävs vid analysarbetet.  

Man kan ifrågasätta huruvida valet av den retoriska analysmetoden ger mig så pass tydliga direktiv. 

En recension är inte alltid uppbyggd enligt den klassiska retoriska dispositionsmodellen, vilket 

försvårar analysarbetet något. I min analys har jag då fått anpassa modellen efter recensionernas 

innehåll för att den skulle vara appliceringsbar. Det kan i sin tur påverka studiens reliabilitet, 

eftersom större analytiskt ansvar läggs på mig som forskare att tolka något som inte är ett klassiskt 

retoriskt verk utifrån den retoriska modellen.   

Vidare kan man argumentera för att en recensions huvudsakliga syfte inte bara är att övertala sina 

läsare om ett verks värde, utan även att underhålla. Särskilt om man ser på recensionen utifrån de 

nya förhållanden för kulturjournalistik som innebär en mer nyhetsmässig och underhållande ton i 

kulturjournalistiken77. Man kan då ifrågasätta valet av en retorisk analys som utgångspunkt för min 

studie, men jag ansåg att det var en passande metod för att få en kännedom om grundstrukturen 

som en recension är uppbyggd på. Även om ett av recensionernas syfte kan vara att underhålla, är 

recensionen också argumenterande för sin värdering av ett filmverk. Jag har då Frankfurtskolans 

och Bourdieus sociokulturella teorier att falla tillbaka på om den retoriska analysen skulle vara 

otillräcklig.  

Recensionerna i mitt textmaterial innehåller som tidigare nämnt många implicita uttryck och 

värderingar. Implicita texter likt dessa ställer högre krav på analytikern, eftersom delar av texternas 

budskap måste konstrueras på egen hand78. Men den kvalitativa närläsningen ger utrymme för ett 

mer noggrant analysarbete på den punkten. Recensionernas implicita natur motiverar alltså valet 

av en kvalitativ analys med semiotiska ingångar, samtidigt som den också försvårar den retoriska 

analysen något.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (förf. och red). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. Ingår i 
Handbok i kvalitativ analys. 2 uppl. Stockholm: Liber, 2015, 36 
77 Jaakkola, Maarit et al. From aesthetes to reporters: The paradigm shift in arts journalism in Finland, 1 
78 Vigsø, Orla, 232!
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6.#Resultat#och#analys# 
Följande resultatkapitel är uppdelat utifrån de fyra delfrågeställningarna som min studie är baserad 

på: hur recensenterna i mitt textmaterial argumenterar för filmverkens värden, vilka kulturella 

referenser som recensenterna gör, hur dessa kulturella referenser används och vilka konnotationer 

de har.  

6.1#Värderingen#av#filmverken# 
Min första delfrågeställning gällande recensenternas värderande av filmen har analyserats utifrån 

retorikens tre appellformer ethos, logos och pathos. Genom dessa appellformers karaktäristik har 

jag kunnat urskilja olika typer av argument som recensenterna för, och som ser olika ut i 

recensionerna till de högkulturella jämfört med populärkulturella filmverken.  

6.1.1#Filmernas#etiska#betydelse# 
Fem av de tio recensionerna till filmverken med högkulturella värden lyfte vid flera tillfällen 

filmernas etiska betydelse som ett argument för filmens kvalité. Sådana argument klassas i min 

analys som ethosbaserade, eftersom recensenten åberopar sina egna etiska och moraliska 

värderingar, vad hen alltså anser som viktiga budskap, i värderingen av filmen. Ett exempel på 

detta är recensionen till filmen Moonlight, som tilldelades priset ”Bästa film” på Independent Spirit 

Awards, där recensenten argumenterar för att filmens återgivning av en afroamerikansk 

homosexuell pojkes uppväxt är viktig.  

Det är ingen vacker tillvaro som visas upp, men det är verkligheten för alltför många som 

lever i USA:s slumområden. Att dessutom vara homosexuell vilket fortfarande är tabu för de 

flesta i den världen gör Chirons kamp ännu svårare, men gör det också viktigare för 

berättelsen att nå ut.79 

Ytterligare ett exempel på ethosbaserade argument som stärker filmens värde finns i recensionen 

till Bortom Lampedusa, vinnare av Guldbjörnen på Berlins Filmfestival. Här lyfter recensenten 

regissörens förmedlande av en viktig historia som betydande för filmens kvalité.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Andersson, Annika (2017): ”Berättelsen om att växa upp som gay och mobbad i Miamis slum”. 
MovieZine, 1 januari. https://www.moviezine.se/movies/moonlight-2016 2018-02-11 
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Dokumentärfilmaren beslutade sig för att flytta dit ett år och resultatet är en lika vacker som 

kuslig iakttagelse i långa vida tagningar från en overklig verklighet som vi varken kan, eller 

bör titta bort från.80  

Ethosbaserade argument som framhäver filmens förmåga att väcka tankar och frambringar egna 

analyser hos recensenterna förekom också i större utsträckning i recensionerna till de prisade 

filmverken i mitt urval. Här är ett exempel från recensionen till Nocturnal Animals som tilldelades 

”Juryns stora pris” på Venedigs Filmfestival.  

Den går verkligen innanför skinnet på en istället för att bara kittla ytan och handlar, förutom 

kärlek och hämnd, om att vara sann mot sig själv, att bli den man är istället för att fortsätta 

vara den man av omgivningens förväntningar råkat bli.81 

Generella ethosbaserade argument återfinns alltså oftare i recensionerna till de högkulturella, 

prisade verken i min studie. I två recensioner av de mer populärkulturella filmerna finns totalt tre 

argument som tolkades som ethosbaserat, där två av dessa hittas i recensionen till den animerade 

filmen Zootropolis.  

Att ethosbaserade argument är vanligare i recensioner till de högkulturella verken i mitt 

textmaterial kan för det första förklaras utifrån recensenternas sätt att värdera filmerna, med 

Bourdieus definition av den ”rena” smaken som de med ett högt symboliskt värde i det sociala 

rummet besitter. Det Bourdieu belyser som utmärkande för den ”rena” smaken är deras analytiska 

förmåga i betraktelsen av ett verk82. I mitt textmaterial uppvisar recensenterna tendenser till denna 

analytiska förmåga genom att lyfta fram de högkulturella filmernas etiska betydelse utöver de 

explicita och rent underhållsmässiga värdena som en filmerna har, samt filmernas sätt att väcka 

tankar och egna analyser hos dem.  

Dessa argument kan tyda på att recensenterna erhåller höga kulturella kapital, men också att de 

hellre framhäver sin analytiska förmåga som ett bevis för den ”rena” smaken när det kommer till 

verk av mer högkulturell karaktär. Att fler ethosbaserade argument förekommer i recensionerna till 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Åsell, Jakob (2016): ”Stilla dikt om livet och döden på Medelhavet”. MovieZine. 29 augusti. 
https://www.moviezine.se/movies/bortom-lampedusa 2018-02-11 
81 Vanhatalo, Jonna (2016): “Berättarkonst i sitt esse”. MoveZine, 13 september. 
https://www.moviezine.se/movies/nocturnal-animals 2018-02-11 
82 Gripsrud, Jostein. Mediekultur – mediesamhälle, 118!
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de prisade filmverken kan då även förklaras utifrån filmernas innehåll. Filmer som förknippas med 

höga specifika kapital på grund av sina utmärkelser och priser, skulle kunna vara mer benägna att 

behandla etiska och moraliska frågor på ett annat sätt än de mer populärkulturella, folkliga 

filmerna. Det kan vara en orsak till förekomsten av de etiska argumenten i recensionerna till de 

prisade filmverken i mitt textmaterial, men jag har inte gjort en innehållsanalys av filmerna och 

kan därför inte dra säkra slutsatser i den frågan.  

6.1.2#Filmernas#tveksamma#etik# 
Fler ethosbaserade argument som i två fall förekom i recensionerna till de högkulturella verken 

ifrågasatte filmskaparnas etik. Recensenterna nämnde vad de ansåg som tveksamma etiska beslut 

av filmmakarna som något som påverkade filmens värde negativt. Utdraget nedan är ett exempel 

på det och tillhör recensionen av filmen Elle som tilldelades en Golden Globe för ”Bästa utländska 

film”.  

Men även om jag imponeras av modet som Verhoeven visar i att våga vara stötande, så går 

det för långt även för mig när misshandel återges som något upphetsande. Det finns för 

mycket våld mot kvinnor i världen för att det ska vara okej att framställa knytnävsslag i 

ansiktet som något man skulle kunna gå igång på.83 

Det andra exemplet är hämtad från recensionen till The Handmaiden, som på BAFTA tilldelades 

utmärkelsen ”Bästa icke-engelskspråkiga film”. Här argumenterar recensenten med sig själv när 

hon först nämner att hon störs av den ”manliga blicken” i filmens sexscener, men sedan menar att 

kvinnorna i filmen trots det inte reduceras till objekt.  

Man hade kunnat klippa lite mot slutet för att få till ett smidigare avslut och vissa av 

sexscenerna bär tydligt spår av en manlig dirigent och hans blick. Ändå finner jag inte 

kvinnokropparna i filmen vara objekt, mer än de också i andra filmer brukar vara, för det är 

trots allt på deras initiativ vi får se erotiken utspelas och det är vackert även för min 

heterosexuella kvinnliga blick.84 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Zachrisson, Lotta (2016): “Verhoeven är ute efter att göra oss obekväma och väcka anstöt”. MovieZine, 
14 november. https://www.moviezine.se/movies/elle-2016 2018-02-11 
84 Vanhatalo, Jonna (2016): ”Erotiskt fängslande feminism”. MovieZine, 15 maj. 
https://www.moviezine.se/movies/the-handmaiden 2018-02-11 
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Den andra tydliga gemensamma nämnaren mellan dessa två ethosbaserade argument är det faktum 

att de kan anses vara förankrade i den feministiska ideologin, där det första exemplet gäller våld 

mot kvinnor och den andra objektifieringen av kvinnor. Om filmerna med det högkulturella 

värdena i större utsträckning testar moraliska och etiska gränser, eller om de feministiska 

ethosargumenten säger något om filmrecensenternas placering i det sociala rummet kan jag inte 

säga utifrån min analys, eftersom jag som sagt inte undersökt filmernas innehåll.  

I totalt en filmrecension som ingår i studiens populärkulturella urval ifrågasätts filmens etiska 

värden. Visserligen på ett mer implicit sätt än i de tidigare exemplen, men det förekommer likväl. 

Här är det recensionen till Legenden om Tarzan som antyder att filmens behandling av tunga teman 

som rasism, slaveri och kolonialt förtryck hanteras på ett dåligt sätt.  

Och nej - att blanda bilder på kedjade slavar med peppiga actionscener bland trädkronorna 

och antyda att Kongo räddades från Belgiens brutala koloniala förtryck av en trädsvingande 

apfostrad engelsman i yogabyxor är inte skäl nog. Det får en bara att sakna “Djungel-

George”.85 

I det här exemplet uppvisar recensenten att han är medveten om vilka etiska problem filmen tillför 

genom att blanda äventyr och action med tunga ämnen som slaveri och förtryck. Det visar hur 

recensenten använder sin mer analytiska och distanserade förmåga, som förknippas med den 

kulturella poolen i det sociala rummet, i bedömningen av en populärkulturell film vars brister till 

stora delar beror på hanteringen av dessa tyngre teman.  

6.1.2#Filmernas#brist#på#nytänkande# 
I min analys kom jag fram till att de logosbaserade argumenten är färre än de som appellerade till 

ethos och pathos i mitt textmaterial. De värderingar som för fram de tydligaste logiska och 

förnuftsbaserade argumenten har inte neutrala ordval, men behandlar filmernas likheter med andra 

verk, och i recensionerna till de populärkulturella verkens fall, efterhärmande av andra verk som 

någonting negativt för filmens värde. Det tydligaste exemplet på det återfinns i recensionen till En 

man som heter Ove, filmen som hade flest besökare på svensk bio 2016.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Åsell, Jakob (2016): ”Ett halvdant djungelvrål”. MovieZine, 7 juli. 
https://www.moviezine.se/movies/legenden-om-tarzan 2018-02-11!
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Det här är kanske också filmens största problem, för hur ofta har vi inte sett vinkeln med en 

bitter gammal man som träffar någon som väcker hans sovande bultande hjärta? Det här är i 

princip samma film som fjolårets “St Vincent” där Bill Murray var den vresige gubbtjuven.86  

I exemplet ovan utger alltså filmens likheter med en annan film en av En man som heter Oves 

största svagheter. I nästa exempel anser recensenten att filmen Husdjurens hemliga livs likheter 

med en annan animerad film i samma genre är en mindre brist, med argumentet att filmer idag 

sällan är unika.  

Det handlar om vänskap, mod och sammanhållning och påminner väldigt mycket om 

framförallt ”Toy Story” till upplägget, med skillnad att det alltså här handlar om våra 

hemtama håriga vänner istället för på ytan plastiga leksaker. Men det gör inte så mycket. Det 

är få grejer på film som egentligen är helt unika idag och detta är verkligen inte ett av 

undantagen.87 

I recensionen till Hitta Doris, uppföljaren till filmen Hitta Nemo gör en annan recensent poängen 

att filmen inte lever upp till sin föregångare för att den dels blir en upprepning av Hitta Nemo, och 

dels för att huvudkaraktären i den nya filmen inte är tillräckligt intressant. 

Argumentet att filmens likheter med en annan film påverkar värdet negativt återfinns inte i 

recensionerna till de högkulturella verken. De två exemplen kan därför påvisa det som faller in 

under Frankfurtskolans definition av kulturindustrin, nämligen att dagens massproducerade kultur 

är standardiserad, förutsägbar och återkommande88. Att recensenterna i flera recensioner 

uppmärksammar och nämner dessa likheter som något negativt för filmens värde kan visa hur vissa 

av recensenterna har en negativ inställning det som populärkulturen enligt Frankfurtskolan 

kännetecknas av.  

Värt att nämna är att sju av de tio filmerna som var de mest sedda på svensk bio 2016 antingen är 

uppföljare, nyfilmatiseringar eller nya tillskott i en redan existerande filmfranchise. I recensionen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 Karlén, Nils (2015): ”Välspelad och puttrigt folklig saga”. MovieZine, 7 december. 
https://www.moviezine.se/movies/en-man-som-heter-ove 2018-02-11 
87 Vanhatalo, Jonna Vanhatalo, Jonna (2016): “Träffsäkert och underhållande om våra fyrbenta vänner”. 
MovieZine, 29 juli. https://www.moviezine.se/movies/husdjurens-hemliga-liv 2018-02-11 
88 Storey, John. Cultural theory and popular culture: an introduction, 62!
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till Legenden om Tarzan, som är ett exempel på en sådan film, visar recensenten vad han tycker 

om nyfilmatiseringen.  

Tiden har sen länge sprungit ifrån Edgar Rice Burroughs nu hundraårige apmans-berättelse 

och det är rätt svårt att förstå poängen med att tina upp och halvmodernisera denna pulpige 

fantasihjälte när regissören David Yates tvingas till så stora svängar bort från originalet för 

att skaka av dess unkna sexism, rasism och knepiga koloniala arv att man undrar om det blir 

något kvar som är värt att berätta.89 

I recensionen menar skribenten att nyfilmatiseringen är onödig om den ska röra sig så långt från 

originalberättelsen som den gör. Det kan återigen tolkas som ett yttryck för att det är tröttsamt med 

nya tolkningar av äldre filmer eller berättelser, och därför fungera som kritik mot den 

standardiserade kulturindustrin.  

6.1.3#Filmernas#nostalgiska#värde# 
Samtliga recensioner som utgör mitt textmaterial innehåller rent pathosbaserade argument efter 

min analysmetod. Det finns inga större skillnader i hur många pathosbaserade argument som 

förekommer i recensionerna till de högkulturella jämfört med populärkulturella verken, men det 

finns ett antal skillnader i sättet de är konstruerade på.  

Det tydligaste sambandet jag har kunnat urskilja i recensionernas pathosbaserade argument är det 

faktum att tre av recensionerna till de populärkulturella filmerna använder nostalgi som en grund 

till värderingen av filmen. Ingen av recensionerna till de högkulturella verken åberopar nostalgi på 

samma sätt. Textutdraget nedan är hämtat ur recensionerna till Star Wars: The Force Awakens som 

har det mest talande pathosargumentet förankrat i nostalgi.  

Jag ser och tar in allt det här, alla de här svagheterna, jag lovar. Fast jag väljer, nästan 

omedvetet, att se förbi dem. Jag blir nämligen mitt sjuåriga jag igen där i biomörkret. Samma 

pojke som en gång i tiden (i en galax långt, långt borta) med darrande små händer satte in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"Stjärnornas Krig" i VHS-spelaren och sedan bara satt och gapade åt allt otroligt som rullades 

upp framför sina ögon, han lever igen. Och det är nästan det finaste betyg jag kan ge.90 

I exemplet menar recensenten att han ser bortom de logiska argumenten för filmens värde, eftersom 

den nostalgiska känslan som filmen frambringar väger tyngre i hans värdering. Det är ett tydligt 

pathosargument där recensenten delger en målande och känsloförankrad beskrivning av hur han 

som liten upplevde Stjärnornas Krig. Samma recensent anger i recensionen till filmen Rouge One: 

A Star Wars Story, en film i samma franchise som den tidigare filmen, att Rouge Ones brist på att 

leva upp till hans förväntningar och behov av att uppleva nostalgi som något negativt för filmens 

värde.  

Jag kanske hade för höga förhoppningar, men det är ändå "Star Wars" vi talar om här, och 

"Star Wars" är inte bara en serie filmer för mig, det är något jag är uppväxt med. Något jag 

andas. Det betingar förväntningar, så är det bara.91  

Fler pathosbaserade argument som är förankrade i recensentens personliga känslor handlar om 

filmernas förmåga att väcka igenkänning, eller oförmåga att få recensenten att känna sig 

emotionellt investerad. Pathosargument som endast är förankrade i en personlig känsla som 

exemplen ovan visar återfinns inte lika tydligt i recensionerna till de högkulturella verken. Men 

pathosbaserade värderingar förekommer som sagt även i de recensionerna, dock med en tydligare 

koppling till ett filmiskt grepp. Det kan handla om regi, manus, musik, den visuella upplevelsen 

eller karaktärsskildringar, som i nästa exempel hämtat ur recensionen till filmen Nocturnal 

Animals.  

Aaron Taylor-Johnson är också han grym. Bokstavligen. Han spelar ett äckel av sällan skådat 

slag och jag känner en nästan plågsamt fysisk vämjelse mot hans karaktär.92  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Anderberg, Carl Adam (2015): ”"Star Wars" har fått ett nytt skimrande hopp”. MovieZine, 16 december. 
https://www.moviezine.se/movies/star-wars-the-force-awakens 2018-02-11 
91 Anderberg, Carl Adam (2016): ”"Star Wars" har aldrig varit skitigare”. MovieZine, 13 december. 
https://www.moviezine.se/movies/star-wars-rogue-one 2018-02-11 
92 Vanhatalo, Jonna Vanhatalo, Jonna (2016): “Berättarkonst i sitt esse”. MoveZine, 13 september. 
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I ovanstående textutdrag använder recensenten ett pathosförankrat argument för att förklara hur 

hon påverkas känslomässigt av filmen, men känslan frambringas likväl av en filmisk prestation 

som i det här fallet handlar om en skådespelare.  

De två olika typerna av pathosbaserade argument där den ena bygger på känslorna som filmens 

helhet skapar och den andra på särskilda filmiska egenskaper kan återigen kopplas till den 

”barbariska” respektive den ”rena” smaken. Att ha en ”ren” smak innebär att man kan urskilja 

specifika estetiska motiv i värderingen av ett verk, samt kunna anta ett distanserat, intresselöst 

förhållningssätt till konsten93. Den ”rena” smaken kan alltså representeras i recensionerna till de 

högkulturella verken, där recensenten i större utsträckning lyfter särskilda filmiska motiv bakom 

sin känslobaserade värdering än att åberopa exempelvis nostalgi som en grund för den 

professionella värderingen.  

Med det sagt lyfter även recensionerna till de populärkulturella verken särskilda estetiska motiv 

som argument för filmernas värde, men just nostalgiska argument förekommer bara i den typen av 

recensioner. Det skulle då kunna betyda att recensenterna besitter ett relativt högt kulturellt kapital, 

och därför kan urskilja särskilda estetiska motiv i filmverken som utgör en grund för deras 

värdering.  

Samtidigt förekommer argument som åberopar nostalgiska upplevelser, och då endast i recensioner 

till populärkulturella verk. Nostalgi är inget distanserat intresselöst välbehag i förhållande till en 

konstupplevelse, vilket således gör den typen av argument förankrade i den ”barbariska” snarare i 

den ”rena” smaken. Det skulle då kunna betyda att recensenterna i min analys är mer benägna att 

göra ”barbariska” värderingar av populärkulturella filmer än av högkulturella.   

6.2#Användningen#av#kulturella#referenser# 
I studiens resterande delfrågeställning som rör recensenternas användande av kulturella referenser 

har jag i min analys först tittat på vilka referenser som görs i recensionerna till de olika typer av 

filmverken. Jag har sedan tittat närmare på hur recensenten använder sig av de kulturella 

referenserna och vilka konnotationer som finns i dem.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Gripsrud, Jostein, 118 
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6.2.1#Referenser#till#samma#filmfranchise# 
I recensionerna till de sju populärkulturella filmerna i mitt textmaterial som antingen är uppföljare, 

nyfilmatiseringar eller så kallade spin-offs refererar recensenten ofta till andra filmer, karaktärer 

eller fenomen i den franchise som filmerna tillhör. Dessa recensioner innehåller också överlag fler 

kulturella referenser än de övriga recensionerna. Exemplet nedan är hämtad ur recensionen till 

Fantastiska vidunder och var man hittar dem, en ny film i den populära Harry Potter- franchisen.  

Rowlings magiska värld växer så det knakar. I en helt ny franchise (hela fem filmer planeras) 

får vi nu utforska trollkarlsvärlden under tidigt 1900-tal, långt från Hogwarts trygga väggar. 

Harry Potter kommer av naturliga skäl inte att dyka upp.94  

I exemplet visar recensenten att han har kunskaper om fenomenet Harry Potter, och förutsätter 

också att läsarna till recensionen är insatta franchisen. Han förklarar till exempel inte vad 

”Rowlings magiska värld” innebär och vad Hogwarts är, utan förutsätter att läsaren vet vad han 

refererar till. Detsamma gäller nästkommande exempel från recensionen till Deadpool, en film från 

franchisen Marvel.  

”Deadpool” är en ny Marvel-baserad film, fast egentligen inte. Inte om du förväntar dig 

någon välkammad Captain America eller barnvänlig Iron Man. Han är den självläkande 

mutanten som är för kaxig för att vara en del av X-Men.95  

I ovanstående exempel förutsätter recensenten att läsarna är bekanta med filmerna Captain Amercia 

och Iron Man, samt har en kännedom om vad X-Men är. Annars förstår man högst sannolikt inte 

jämförelserna som recensenten gör. I nästa exempel recenseras Star Wars: The Force Awakens från 

filmserien Star Wars.  

Så glöm Jar Jar nu, glöm prequelfilmerna om du inte gillade dem, och glöm Hayden 

Christensen.96  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Dunerfors, Alexander (2016): ”En ny magisk resa tar sin början”. MovieZine, 15 november. 
https://www.moviezine.se/movies/fantastiska-vidunder-och-var-man-hittar-dem 2018-02-11 
95 Dunerfors, Alexander (2016): “Coolaste superhjälten i stan!”. MovieZine, 7 februari. 
https://www.moviezine.se/movies/deadpool 2018-02-11 
96 Anderberg, Carl Adam (2015): ”"Star Wars" har fått ett nytt skimrande hopp”. MovieZine, 16 december. 
https://www.moviezine.se/movies/star-wars-the-force-awakens 2018-02-11!
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Att ”glömma” Jar Jar, prequelfilmerna och Hayden Christensen syftar på de tre Star Wars-filmerna 

som gjordes under tidigt 2000-tal. I det här exemplet måste man som läsare veta att dessa tre filmer 

fått stor kritik från Star Wars-anhängare, särskilt karaktären Jar Jar Binks och skådespelaren 

Hayden Christensens prestation som karaktären Anakin Skywalker, för att förstå referensen. 

Referensernas konnotationer är alltså förankrade i de tre kritiserade Star Wars-filmerna.  

Dessa typer av referenser kan på många sätt fungera som stärkande för recensenternas ethos, genom 

att visa på trovärdighet för att recensenten är insatt i de olika kunskapsområdena. Hultgren 

Svensson och Kukkola Settervik kommer i c-uppsatsen Soup Nazi fram till samma slutsats, att 

kulturskribenter ibland använder sig av kulturella referenser för att bland annat stärka sin 

trovärdighet97. I uppsatsen 2016 – ett paradigmäventyr kommer författarna fram till samma slutsats 

utan att specifikt ha undersökt referenser. Turfors och Jerner menar att MovieZines recensioner har 

ett språk som framhäver recensentens expertis, men då genom att på ett utförligt vis diskutera 

dramaturgi och berättande98.  

Referenserna i exemplen ovan skulle även kunna falla in under logos och det som Gripsrud kallar 

för ”exemplet” som används för att hänvisa det kulturella fenomenet i recensionen till ett annat 

känt fall99. Men om recensenterna vore ute efter ett logiskt och förnuftigt exemplifierande är det 

troligt att de skulle göra det mer denotativt för att undvika risken att läsarna inte förstår vad 

referenserna betyder. Därför har jag i fallen där recensenten refererar till kulturella fenomen i 

samma franchise analyserat dem som ett grepp för att främst stärka skribenternas ethos.  

Att samtliga av dessa franchiserelaterade referenser har populärkulturella framför högkulturella 

värden och därför kan förknippas med relativt låga kulturella kapital kan i det här fallet inte säga 

något om motsättningen mellan de två kulturella poolerna. Då inga av de högkulturella verken i 

min studie tillhör en redan existerande filmfranchise är det av det skälet naturligt att inga sådana 

referenser görs. Vad referenserna däremot skulle kunna visa är recensenternas förhållande till de 

populärkulturella verken de recenserar. Trots recensenternas eventuella höga kulturella kapital, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Hultgren Svensson, Gustav et al. Soup Nazi: Populär- och finkulturella referenser i Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressens kulturjournalistik, 30 
98 Turfors, Daniel et al. 2016 – ett paradigmäventyr - En kvalitativ studie om förändringar i språk, 
framställning och värden inom svensk filmkritik, 41 
99 Gripsrud, Jostein, 212 
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som inte höjs av kunskaper om populärkulturella fenomen100, vill recensenterna ändå få fram just 

den typen av kunskaper i recensionerna.  

Det kan vara ett exempel på den företeelse som Gripsruds egna studier påvisar, nämligen att de 

med höga kulturella kapital blivit mer öppna för den ”barbariska” smaken101. Kunskaper om 

populärkulturella fenomen är med andra ord inget som enligt Gripsrud påverkar den ”rena” smaken 

negativt. Han menar istället att de med höga kulturella kapital har utvecklat analytiska och kritiska 

förmågor i värderingen av populärkultur102. Mitt resultat kan då stärka hans slutsats i den frågan.  

Användningen av referenser i mitt textmaterial kan också kopplas till Bourdieus teori om 

homologin mellan produktionsfälten och konsumtionsfälten. Recensenterna förutsätter att läsaren 

till de olika recensionerna är insatta i de övriga filmerna i samma franschice eller serie, eftersom 

dem, enligt Bourdieus teori, konsumerar de filmer som genom sin produktionstyp speglar den 

”folkliga” smaken103.  

6.2.3#Referenser#till#liknande#verk# 
Ytterligare en företeelse som jag har kunnat urskilja i min analys är användningen av kulturella 

referenser för att göra en jämförelse mellan den recenserade filmen och andra filmverk. 

Nedanstående textutdrag är hämtat ur recensionen till Deadpool. Exemplet visar hur recensenten 

refererar till två andra filmverk som han anser har likheter med den recenserande filmen.  

Det här är ”Deadpool”-filmen som fansen förtjänar - blodstänkt underhållningsvåld för dig 

som älskade ”Kick-Ass”, med en karaktär lika färgstark och speedad som Jim Carreys ”The 

Mask”.104  

Jag har i min analys kunnat urskilja en annan typ av kulturella referenser som används för att 

jämföra filmverk med varandra, men som har en starkare koppling till filmens tematik. I 

nedanstående exempel, hämtat från recensionen till filmen Moonlight, är det filmens övergripande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 Ibid, 104!
101 Ibid, 131 
102 Ibid 
103 Bourdieu, Pierre. Distinction- A Social Critique of the Judgement of Taste, 230.  
104 Dunerfors, Alexander 2016): “Coolaste superhjälten i stan!”. MovieZine, 7 februari. 
https://www.moviezine.se/movies/deadpool 2018-02-11 
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skildring av ”afro-amerikansk socialism” som får recensenten att jämföra den med en annan film 

som behandlar samma tema.  

Filmen har särskilt hyllats för sin realistiska återgivning. För mig är det som att den tagit 

steget fullt ut i den nya våg av afro-amerikansk socialrealism som Lee Daniels banade väg 

för med sin ”Precious”.105  

Detta görs på liknande sätt i recensionen till filmen Elle. Här är det istället filmens blandning av 

våldtäkt och humor som får recensenten att associera Elle till en annan film som också blandar 

dessa teman.  

Det är inga många filmer som klarar av konststycket – om det nu kan kallas så – att blanda 

våldtäkter med humor. Spanske regissören Pedro Almodovar gjorde det på sitt sätt i 

”Kika”.106  

Även om den tillämpningen av kulturella referenser likt dessa exempel kan stärka recensentens 

ethos genom att påvisa kunskaper och därmed höja avsändarens trovärdighet, har jag gjort analysen 

att dessa typer av referenser är något starkare förankrade i logos. Detta eftersom referenserna är av 

mer exemplifierande karaktär och är mer explicita än den tidigare nämna referenstypen. Visserligen 

krävs det vissa kunskaper om referensernas konnotationer för att själv kunna göra den jämförelse 

som recensenten gör, men man kan som läsare ändå förstå jämförelserna även om man inte har sett 

någon av filmerna.  

När recensenterna i mitt textmaterial använder referenserna som en logosbaserad jämförelse 

förutsätter de alltså inte att läsarna själva har kunskaper om referenserna på samma sätt som 

recensenterna som refererar till filmer i samma franchise gör. De mer ethosbaserade användandet 

av kulturella referenser som presenterades under förra analysrubriken hjälper inte läsaren i 

kodningen av referensernas konnotationer på samma sätt.  

Vad det skulle kunna säga om recensionernas förhållande till motsättningen mellan högkulturella 

och populärkulturella filmer är att när recensenterna gör en mer självständig jämförelse, vilket 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 Andersson, Annika (2017): ”Berättelsen om att växa upp som gay och mobbad i Miamis slum”. 
MovieZine, 1 januari. https://www.moviezine.se/movies/moonlight-2016 2018-02-11 
106 Zachrisson, Lotta 2016): “Verhoeven är ute efter att göra oss obekväma och väcka anstöt”. MovieZine, 
14 november. https://www.moviezine.se/movies/elle-2016 2018-02-11!
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karaktäriserar den ”rena” smaken, kan de vara mer benägna att göra den explicit och tolkningsbar 

för sina läsare. Det kan i sin tur hänga ihop med det faktum att den ”rena” smaken förutsätter en 

stor mängd kapital, och vara anledningen till varför recensenten gör mer explicita jämförelser när 

de är mer självständiga. Recensenterna kan alltså vara medvetna om att jämförelserna är svårare 

att förstå på grund av det höga kulturella kapitalet, och därför se till att göra de enklare att tolka.  

6.2.4#Kulturella#referenser#som#metaforer# 
I min analys har jag även kunnat se hur recensenterna använder sig av kulturella referenser som 

metaforer för att beskriva ett verk eller en känsla. Användningsområdet påminner till viss del om 

den tidigare nämna företeelsen där recensenterna använder referenser för att jämföra likheter 

mellan olika filmer. Här används dock referenserna även som en uttryck för pathos, en slags 

utsmyckning av språket, även om de på många sätt även är jämförande.  

Att återhämta sig fysiskt visar sig vara en baggis jämfört med att tackla den Kafkaliknande 

byråkrati som representeras av arbetsförmedling och socialtjänst. Allt karln vill är att börja 

jobba igen, men de administrativa krafterna kräver offer i form av obegripliga intyg och 

moment 22- artade ersättningsvillkor.107  

Exemplet ovan kommer från recensionen till Jag, Daniel Blake som tilldelades ”Guldpalmen” i 

Cannes. Metaforernas konnotationer, det vill säga de bibetydelser som yttrycken ”Kafkaliknande 

byråkrati” och ”moment 22-artade ersättningsvillkor” har kräver ett relativt högt kulturellt kapital 

för att förstå. Den första metaforen syftar på de teman som är vanligt förekommande i verk av 

författarens Franz Kafka. I det här fallet kan ”Kafkaliknande” innebära något obegripligt eller 

absurt. Detsamma gäller den andra metaforen där något ”moment 22-artat” syftar på det uttryck 

som används om dödlägen eller paradoxer, och kommer från romanen Moment 22 av Joseph Heller.  

De två metaforerna har med andra ord högkulturella konnotationer som kräver vissa kulturella 

kunskaper hos läsarna för att förstå. I nästa exempel påträffas istället en metafor som visar på 

motsatsen, det vill säga en metafor med en populärkulturell konnotation. Utdraget är från 

recensionen till filmen Djungelboken.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Bolin, Jake (2016): “Vrålförbannad Ken Loach I högform”. MovieZine, 6 november. 
https://www.moviezine.se/movies/i-daniel-blake 2018-02-11 
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Efter ”The Revenant” var jag så mycket team Leo att jag till och med åkte till Tallinn för att 

med iver käka björnfilé, men känner nu tack vare denna härliga nalle att balansen är återställd 

och mitt agg mot björnar, om inte helt borta, så åtminstone inte lika krävande varken 

energiskt eller ekonomiskt. (Björnfilé är sinnessjukt dyrt.)108 

Recensenten använder metaforen ”team Leo” för att beskriva sin negativa inställning till björnar. 

För att kunna avkoda denna metafor krävs först och främst kunskaper om att Leonardo DiCaprio 

attackeras av en björn i filmen The Revenant. Att recensenten då är ”team Leo” betyder att hon av 

den anledningen inte tycker om björnar. Att tillhöra någons ”team” är ett vanligt förekommande 

uttryck bland fans till populärkulturella karaktärer. Ett av de vanligaste exemplen kommer från 

bok- och filmserien Twilight vars fans antingen är ”team Edward” eller ”team Jacob” efter de två 

karaktärerna som är huvudkaraktären Bellas kärleksintressen.  

Samma populärkulturella konnotation återfinns i recensionen till filmen Legenden om Tarzan där 

recensenten menar att de som ”har suktat efter en ’Fifty Shades’ i djungeln” kommer att bli 

besvikna. För att förstå metaforen måste man veta att Fifty Shades of Grey är en bok-och filmserie 

som uppmärksammats för sitt erotiska tema.  

Användningen av kulturella referenser som metaforer på det sätt som exemplen visar är alltså 

tydligt sammankopplade med Bourdieus sociala rum och de olika kapitalbegreppen. I 

recensionerna till de högkulturella verken har metaforerna i större utsträckning en högkulturell 

konnotation, medan recensionerna till de populärkulturella verken använder metaforer som snarare 

har populärkulturella konnotationer. De olika metaforerna ställer alltså olika krav på läsarens 

besittning av det kulturella kapitalet.  

6.2.5#Hög7#kontra#populärkulturella#referenser# 
Ett tydligt samband som jag har kunnat se i samtliga recensioners användande av kulturella 

referenser är hur recensionerna till de populärkulturella verken i större utsträckning refererar till 

populärkulturella filmverk eller fenomen, medan recensionerna till de högkulturella filmerna i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Vanhatalo, Jonna (2016): “De häftigaste effekterna jag någonsin sett”. MovieZine, 12 april. 
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större utsträckning refererar till högkulturella verk eller fenomen. Referensernas konnotationer är 

då ofta antingen hög-eller populärkulturella kopplat till den film som recenseras.  

Det här sambandet visas tydligt i det tidigare exemplet från recensionen till Jag, Daniel Blake där 

recensenten använder sig av metaforerna ”Kafkaliknande” och ”moment 22-artade”. Exemplet 

nedan från recensionen av Djungelboken innehåller också referenser till verk och fenomen som 

inte är filmer, men som likväl har tydliga populärkulturella konnotationer.  

I ”Djungelboken” är Baloo den där otroligt sköna typen vi känner igen från julaftonens Kalle 

Anka. (...) Med Bill Murrays röst blir han ännu mer mänsklig än han sitt lurv till trots redan 

är och så älskvärd att jag nästan börjar nynna på ”Teddybjörnen Fredriksson”.109  

Hultgren Svensson och Kukkola Setterviks resultat pekar på en större blandning av hög- och 

populärkulturella referenser i sitt analysmaterial, och menar att den blandade användningen av 

referenserna till och med ”spränger barriärer” mellan de två poolerna110. Mitt resultat pekar snarare 

på motsatsen, att recensenterna refererar efter den typen av filmverk som recenseras.  

Resultatet kan då även visa på motsättningen mellan det kommersiella och det specifika kapitalet, 

samt hur de existerar oberoende av varandra. Bourdieu visade i sin studie att högutbildade betonade 

vikten av att ha en personlig smak och nämnde ofta mer okända konstnärer när de skulle ange sina 

favoriter111. På samma sätt refererar recensenterna i recensionerna till de högkulturella filmerna 

oftare till filmer som överlag inte är lika allmänt kända som de populärkulturella referenserna, men 

vars regissörer fått ett högt specifikt kapital genom utmärkelser och priser på de galor som 

bestämde den här studiens urval av högkulturella filmer.  

Exempel på det är bland andra filmen Precious som, precis som filmen Moonlight i vars recension 

den dyker upp, har tilldelats ”Bästa film” på Independent Movie Awards. I recensionen till filmen 

Elle refererar recensenten som tidigare exempel visar till regissören Pedro Almodovar som vunnit 

priser i Cannes, Berlin och Venedig bland många andra.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Vanhatalo, Jonna (2016): “De häftigaste effekterna jag någonsin sett”. MovieZine, 12 april. 
https://www.moviezine.se/movies/djungelboken-2016 2018-02-11  
110 Hultgren Svensson, Gustav et al, 19 
111 Gripsrud, Jostein, 119!
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7.#Slutsats#och#diskussion# 
En tydlig slutsats som jag har kunnat dra utifrån mitt analysresultat är att recensionerna till 

högkulturella filmverk innehåller fler ethosbaserade argument än recensionerna till de 

populärkulturella. Dessa ethosbaserade argument karaktäriseras av ett etiskt ställningstagande som 

ligger till grund för recensentens värdering av filmverket. Pathosbaserade argument som åberopar 

recensentens nostalgiska känslor inför en film återfinns bara i recensionerna till de 

populärkulturella verken.  

Dessa två typer av argument kan kopplas till Bourdieus teorier om det sociala rummets struktur, 

samt den ”rena” och den ”barbariska” smaken. Den ”rena” smaken kännetecknas av ett analytiskt 

förhållningssätt till konsten som de etik och moral-baserade argumenten i filmrecensionerna kan 

passa in på, medan den ”barbariska” smaken inte innebär ett lika distanserat förhållningssätt till 

konstupplevelserna som de känslobaserade nostalgiska argumenten kan vara ett exempel på.  

Jag har inte undersökt varje recensents kulturella eller specifika kapital och kan därför inte med 

säkerhet säga varför argument som skulle förbindas med den ”rena” smaken förekommer i högre 

utsträckning i högkulturella recensioner. Men min slutsats är likväl att filmverk som speglar den 

”barbariska” och ”rena” smaken recenseras utifrån de respektive smakpoolernas premisser. 

Recensenterna skulle till exempel kunna vara mer benägna att anpassa sin argumentation efter 

filmernas kulturella värde och då, för att åberopa mitt syfte, också upprätthålla snarare än ett 

motverka klyftan mellan de två kulturella poolerna.  

Den tydligaste slutsatsen jag har kunnat dra utifrån min analys av kulturella referenser är att 

referenserna i hög grad speglar de recenserande filmverkens kulturella karaktär. Resultatet kan visa 

hur Bourdieus teori om homologin mellan produktionsfältet och konsumtionsfältet går igen i 

MovieZines filmkritik. De anpassar med andra ord valet av kulturella referenser utifrån sina läsare, 

som antas konsumera en viss filmtyp som skulle kunna vara en särskild filmserie, franchise, eller 

filmer gjorda av särskilda regissörer.  

C-uppsatsen Soup Nazi skriven av Hultgren Svensson och Kukkola Settervik visade istället på en 

tydlig blandning av olika referenstyper i hög- och populärkulturella texter. De hade också ett 

mycket större analysmaterial än vad jag har (drygt 280 texter) och analyserade samtliga texter på 
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DN, SvD, Aftonbladet och Expressens kultursidor. Därför är inte våra uppsatser helt 

jämförelsebara, men det skulle kunna betyda att MovieZines filmrecensioner i mindre utsträckning 

än kulturjournalistiska texter i svensk traditionell press använder ett språk som bryter barriären 

mellan hög- och populärkultur.  

Bourdieus teori om att journalistiken är särskild påverkad av kommersialismen och att fältet 

förstärker det ”kommersiella” på bekostnad av det ”rena”, som till viss del går igen i Jaakkola och 

Hellmans forskning, skulle då utifrån mitt och den tidigare forskningens resultat kunna visa att de 

traditionella medierna är mer påverkade av kommersialismen och massornas efterfrågan, medan 

nischade plattformar som MovieZine inte är utsatt för massornas påtryckningarna på samma sätt, 

eftersom de är just nischade.  

Jaakkola och Hellmans forskning om kulturjournalistikens förändring från estetiskt orienterade till 

mer nyhets- och underhållsmässigt orienterade kultursidor är något som författarna till c-uppsatsen 

2016 – ett paradigmäventyr har undersökt. I kapitlet om tidigare forskning redogör jag för deras 

slutsats att MovieZines filmrecensioner snarare rör sig mot det estetiska paradigmet genom att ha 

utvecklat pedagogiska och subjektiva expertformuleringarna i sin filmkritik. Att skilja på hög- och 

populärkultur på samma sätt som MovieZine gör i mitt resultat skulle då också kunna visa på en 

ökad dragning mot det estetiska paradigmet, eftersom recensionerna inte låter det populärkulturella 

och underhållsmässiga ta stor plats i recensioner till högkulturella verk.  

Sammanfattningsvis är alltså min egna hypotes att MovieZines filmrecensioner i större uträckning 

delar upp det populärkulturella och det högkulturella för att det är en specialiserad filmsajt med en 

specialintresserad läsarkrets. Det ger den typen av filmkritik möjlighet att vara mer estetiskt 

orienterad, och samtidigt anpassa sin filmkritik utifrån film- och läsartyp. Mitt förslag på vidare 

forskning inom det här ämnet är att jämföra språket i recensioner från fler nischade kultursajter 

med recensioner från traditionell press för att se om mina hypoteser stämmer eller inte. En sådan 

studie skulle också kunna ge tydligare svar på frågan om filmrecensioner från specialiserade  sajter 

eller tidskrifter som MovieZine faktiskt upprätthåller barriären mellan hög- och populärkultur, 

medan den traditionella pressen motverkar den.  
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