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Förord 
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Abstrakt  

Denna kandidatuppsats syftar till att beskriva och öka förståelsen för det kulturjournalistiska 

fältets mående. Detta utifrån och med hjälp av verksamma och tillika namnkunniga 

kulturjournalisters egna utsagor. På detta vis vill studien svara på huruvida 

kulturjournalisterna själva uttrycker att de upplever förändringar i branschen, och vad dessa i 

så fall skulle kunna bero på. Vidare ställer undersökningen frågan om hur kulturjournalister 

ser på sig själva, och vad de gör för att värna om sitt eget fält. 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer och kvalitativ analys av empiriskt material som 

inhämtats i samband med dessa intervjuer. Genom att intervjua 7 kulturjournalister har de 

data som ligger till grund för forskningsresultatet samlats in. Respondenternas formulerade 

tankar och uppfattningar angående yrkesområdet och branschen har sedan analyserats, med 

intention att besvara uppsatsens vetenskapliga frågeställning.  

Undersökningens resultat diskuteras utifrån den franske sociologen och medieteoretikern 

Pierre Bourdieus fältteori, samt med utgångspunkt i ibland andra John McManus tankar om 

journalistikens kommersialisering. Resultatet visar att faktorer såsom kommersialisering och 

politisering av det kulturjournalistiska fältet tillsammans med internets framväxt och 

expansion har förändrat de sätt på vilka respondenterna upplever kulturjournalistik. Flera av 

de intervjuade journalisterna uppger att de anser att kulturjournalistik i Sverige idag, av dessa 

anledningar, inte mår särskilt bra.  

Sammanfattningsvis visar den här kandidatuppsatsen att 7 välkända kulturjournalister, 

verksamma i Sverige, ger utryck för åsikten att politiska och kommersiella krafter påverkat 

och påverkar det kulturjournalistiska fältet, och att detta på många sätt är negativt. 

 

Nyckelord: intervju, kommersialisering, kulturjournalistik, kvalitativ analys, Pierre Bourdieu,  
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1. Introduktion 

I november 2017 vässade den svenske kultur- och nöjesjournalisten Andres Lokko sin penna 

för att recensera artisten Morrisseys senaste musikalbum. Denna recension stod sedermera att 

finna på Svenska Dagbladets kultursidor. I texten beskrivs det faktum att Morrissey, enligt 

Andres Lokko, utvecklats till och blivit en förkastlig person. Diskussion eller åsikter 

angående den musik som återfinns på artistens nyutgivna album lyser nästan helt och hållet 

med sin frånvaro. Texten kom att mötas av skarp kritik. Det menades att Andres Lokko 

recenserat person istället för verk, och att detta är ett skevt förhållningssätt till 

kulturjournalistik. Frågan är huruvida Andres Lokko vässat sin penna alltför väl, eller om han 

i och med sitt tilltag går i bräschen för den nya tidens kulturjournalistik i Sverige?  

Självfallet är ovan nämnda exempel ett extremfall. Andres Lokko är en av få svenska 

kulturskribenter som kan skriva en sådan recension. Men hade han kunnat göra samma sak för 

10, 15 eller 20 år sedan? Kanske inte. Hur såg kulturjournalistiken ut förr, och hur ser den ut 

idag? Finns det inom kulturjournalistik, i egenskap av både bransch och genre, en mer eller 

mindre tydlig utvecklingskurva? Kulturjournalistik är en central gestalt i dagens mediesfär, 

och den både kan och bör undersökas ur olika synvinklar. Den här studien utforskar genren 

utifrån kulturjournalisterna själva, med grund i deras yttranden angående kulturjournalistikens 

utveckling och rådande situation. 

Uppsatsens titel ”Kan vi inte ha lite kultur i kulturen?” är ett direkt citat ur en av de intervjuer 

som i bedrivits i samband med studien. Den inneboende meningen och det som avses är den 

åsikt att det idag är svårt att hitta just detta; kultur i kulturen. Andres Lokkos recension kan 

ses som ett exempel på detta. 

Kulturyttringar ses av många som samhällets reflekterande kärna, och journalistiken om dessa 

borde rätteligen behandla, omskriva och tolka dessa. Istället, menar många, har en ökad 

kommersialisering och politisering av kultursidorna lett till att innehållet på dem förändrats, 

vilket i förlängningen kan ha påverkat kulturjournalistikens mående negativt. 
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2. Syfte och problemformulering  

2.1 Syfte  

Denna uppsats och studie syftar till att undersöka svensk kulturjournalistiks mående utifrån, 

och med hjälp av, verksamma kulturjournalisters egna yttranden. 

Detta för att öka förståelsen för det kulturjournalistiska fältets tillstånd och för vad som 

påverkat och påverkar det. Undersökningen utgår från kvalitativ analys av kulturjournalisters 

uttalade tankegångar angående yrkesområdet och branschen. 

Uppsatsen kommer följaktligen ej att kvantifiera och i statistik presentera data angående 

branschen och genren. Istället kommer den att med hjälp av namnkunniga kulturjournalister 

ge läsare en relevant inblick i det kulturjournalistiska fältet. Undersökningen kommer att 

genomföras med avstamp i nedanstående frågeställning.   

2.2 Vetenskaplig frågeställning  

Frågeställning I 

Ger de i studien intervjuade kulturjournalisterna uttryck för att kulturjournalistik i 

egenskap av journalistiskt fält genomgått en märkbar förändring sedan de inledde sina 

respektive karriärer? 

Frågeställning II  

Vilka, säger kulturjournalisterna, är i sådant fall de faktorer som i högst utsträckning 

kan ha bidragit till denna eventuella förändring? 

Frågeställning III 

Vilka tankar kommer till uttryck angående hur de intervjuade kulturjournalisterna ser 

på sig själva och sin gärning, och vad, om något, de gör för att värna om sitt fält och 

yrkesområde? 
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3. Teoretiskt ramverk   

3.1 Inledning 

Den forskning som historiskt bedrivits på ämnet kulturjournalistik är vad gäller sin omfattning 

sparsamt tilltagen (Riegert, Roosvall & Widholm 2015, s. 264 - 265). Till följd av detta 

presenteras i anslutning till denna undersökning ej någon tidigare forskning. Trots att den 

vetenskapliga grund som redan finns angående det även denna studie ämnar undersöka ej är 

särskilt vidsträckt utkristalliseras inom området ett antal gängse framträdande teorier, vilka 

frekventeras vad gäller studier och forskning. De för undersökningen mest relevanta av dessa 

teorier har sammanställts och bygger tillsammans det teoretiska ramverk som kommer att 

ligga till grund för denna uppsats. Ovanstående till trots existerar denna studie självfallet ej i 

ett vakuum vad gäller tidigare forskning, utan sådan kommer i viss men fortfarande relativt 

liten mån att presenteras och citeras i detta kapitel. Vidare syftar den utvalda vetenskapliga 

lärobyggnaden och dess perspektiv till att belysa de eventuella problem, konflikter och 

konsekvenser som kan uppstå när kulturjournalistik i egenskap av genre, koncept och 

medieinnehåll möter kommersiella och samhälleliga krafter. Kapitlet inleds med för 

undersökningen relevant diskussion utifrån Pierre Bourdieus resonemang och 

begreppsapparat, och på vilka sätt dennes fältteori och symboliska kapital knyter an till den 

för studien valda frågeställningen. Vidare smalnar perspektiven av och förgrenar sig i 

presentation av kommersialiseringsteori. Nämnda teorier har i sin tur sorterats in i olika 

kategorier, och presenteras, motiveras och diskuteras i sin helhet under huvud- och 

underrubrikerna nedan.  

3.2 Pierre Bourdieus begreppsapparat  

Vad gäller journalistik- och medieforskning, samt även forskning inom andra 

samhällsvetenskapliga områden, används den franske sociologen och medieteoretikern Pierre 

Bourdieus teoretiska perspektiv flitigt (Riegert, Roosvall & Widholm 2015, s. 265 - 266). 

För att nå en djupare förståelse för relationen och sambandet mellan journalistiken, medierna 

och samhällsmaskineriet i stort är det fruktbart att bekanta sig med Pierre Bourdieus 

begreppsapparat. Nyckelbegrepp som tas upp i sammanhanget är fältteori, habitus och teorin 

angående symboliskt kapital. 

3.2.1 Fältteori  

Ett så kallat fält består, enligt Pierre Bourdieu, av de organisationer, institutioner och sociala 

roller eller antaganden vilka- och varigenom grupper av människor eller enskilda individer på 
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ett eller annat sätt agerar och uttrycker sig (Riegert, Roosvall & Widholm 2015, s. 265 - 266). 

Dessa fält kan delas upp i, till exempel, ekonomiska, politiska och kulturella sådana, och att 

analysera dem innebär en kartläggning av de relationer och den konkurrens som både präglar 

och särskiljer dem. Konkurrensförhållanden och relationer mellan fält analyseras med 

värderingar, produktion och distribution som centrala begrepp (a.a). 

Inom samhällsteori avser begreppet fält de grupper av individer som på olika sätt uppstår i det 

sociala rummet. Därigenom bildas således ett fält, inom vilket specifika ideal, normer, 

värderingar och uppfattningar angående vad som är rätt kontra fel och normalt kontra 

onormalt börjar råda (Järvinen et al. 2007, s. 273).  

Den svenske utbildnings- och kultursociologen Donald Broady beskriver i boken Kapital, 

habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi (1989) hur dessa för fältet 

gemensamma ideal, attityder och värderingar, vilka Pierre Bourdieu benämner som doxa, 

generellt syns och framträder som mest inom fält som har en tydlig struktur i form av stark 

akademisk tradition eller väl utformad organisation (Broady, 1989, s. 41). Dessa olika ideal, 

attityder och värderingar, eller doxa, kan se olika ut beroende på vilket fält de tillhör. Till 

exempel anses det inom det kulturella fältet inte lika prestigefyllt att nå ekonomisk framgång 

jämfört med synen på detsamma inom, exempelvis, det juridiska fältet. I ovan nämnda fall 

bottnar idealet snarare i att ”konstnären ska producera konst för konstens skull” (Järvinen et 

al. 2007, s. 273). 

För att vidare beskriva fältbegrepp förklarar Donald Broady den av Pierre Bourdieu myntade 

termen habitus. Detta begrepp avser de invanda eller systematiska beteenden och värderingar 

som medelst utbildning och omgivning odlas och växer i individer. Habitus skulle kunna 

förklaras som de egenskaper som i folkmun anses ”sitta i ryggmärgen”. Dessa karaktärsdrag 

utmärker och råder över hur en individ tänker angående, agerar i och uppfattar specifika 

sammanhang och situationer (Broady, 1989, s. 20).  

Pierre Bourdieus ramverk kan i all kort- och enkelhet förklaras som smakens därjämte 

livsstilens förkroppsligande i habitus. Detta bygger i sin tur grunden till den kunskap som 

behövs för att undersöka och förstå sociala strategier. Individer placerar sig, genom habitus, i 

de olika fälten, och Pierre Bourdieu menar att ett fälts specifika smak måste formas genom 

viss motsättning till ett annat fält och dess smak (Broady, 1991, s. 179 - 180). 
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Termen habitus innebär och innefattar även att en individs alla handlingar och tilltag i hög 

utsträckning påverkas av hens livserfarenhet. Individens sätt att värdera, uppfatta, strukturera 

och välja styrs utav tidigare insamlad kunskap och erfarenhet. Som begrepp är habitus 

samtidigt strukturerande och strukturerad, enär det är resultatet av en enskild individs 

livsföring och livsvillkor, parallellt med att verka som ett ramverk för de sätt på vilka 

individen värderar och uppfattar andra individer och sociala fenomen (Broady, 1991, s. 225). 

En modell som, dock i mindre utsträckning, också omskrivs och förklaras är strategi. Med 

denna term menar Pierre Bourdieu beskrivningen av det sätt, och de medel, på och med hjälp 

av vilka ett fält försöker förändra och förbättra sin position och status. Dessa försök är dock 

vanligen, enligt Pierre Bourdieu, mer eller mindre omedvetna (Broady, 1989, s. 2). 

För lättare kunna förstå och illustrera den praktiska användningen av begreppet fält föreställer 

vi oss nu ett musikaliskt fält, vilket befolkas av musiker, producenter, låtskrivare, 

studiotekniker, scenarbetare, musikkritiker, akademiker inom ämnet etc. Gemensamt för de 

individer med dessa epitet, positioner och egenskaper är att de alla tillhör samma fält. 

Enligt Bourdieu är det i hög grad brukligt att individer inom ett fält ska strida sinsemellan om 

materiella eller symboliska tillgångar som är gemensamma för dem (Broady, 1989, s. 41). Det 

som här står på spel och lär omtvistas inom fältet är, bland annat, definitionen av ”bra” kontra 

”dålig” musik. Vid eftertanke inser vi att de olika aktörerna, troligtvis, kommer att agera på 

ett förutbestämt och föga förvånande vis, vilket i sin tur beror på fältets struktur samt dess 

förhållande till andra närliggande fält. Kritikern i exemplet ingår till exempel inte bara i vårt 

musikaliska fält, utan även i ett journalistiskt sådant, och i detta fall kan gränsen mellan fälten 

uppfattas som, och även i viss mån vara, diffus. Det blir här tydligt att de specifika fälten 

behöver vara medvetna om samt förhålla sig till varandra. Detta innebär således att fenomen 

som uppkommer inom ett fält ej nödvändigtvis behöver eller kan förklaras genom att 

undersöka endast det enskilda fältets aktörer eller inbördes maktförhållanden. 

Pierre Bourdieus teori förekommer i samband med studier av journalistik i relation till 

samhällsapparaten, och fältbegreppet används återkommande som ett verktyg i analys av 

kulturproduktion, vilket omfattar det för studien valda ämnet och tillhörande material. 

3.2.2 Symboliskt kapital  

Det symboliska kapitalet är ett begrepp som myntats utav Pierre Bourdieu och utgör en 

betydande del av dennes teoretiska ramverk. Modellen används för att beskriva och förklara 
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vad olika grupperingar, konstellationer och fält står för, men samtidigt lika mycket för att ge 

en bild av vad de inte står för (Broady 1990, s. 169 - 170). Donald Broady menar att 

symboliskt kapital är ett av Pierre Bourdieus starkaste och mest grundläggande begrepp, vilket 

han förklarar med det faktum att teorin bottnar i att ”fånga in förhållandet att vissa människor 

eller institutioner, examina eller titlar, konstverk eller vetenskapliga arbeten åtnjuter tilltro, 

aktning, anseende, renommé, prestige, det vill säga igenkännes och erkännes som hedervärda, 

aktningsvärda, sannfärdiga, överlägsna etc.” (Broady 1990, s. 169) Begreppets betydelse och 

innersta kärna formuleras enligt följande: ”den symboliska makten är en makt att göra saker 

med ord.” (Broady 1990, s. 171) 

Pierre Bourdieu själv (1984) delar i boken La Distinction (övers.: Distinction: a social critique 

of the judgement of taste) in begreppet symboliskt kapital i tre olika underkategorier; 

ekonomiskt kapital, socialt kapital och kulturellt kapital. Dessa beskrivs i boken kort och i all 

enkelhet enligt följande: 

 Ekonomiskt kapital 

Det ekonomiska kapitalet avser materiella tillgångar vilka i sig själva är eller kan 

översättas till eller likställas med pengar, samt den sammanlagda vikten av den 

kunskap som finns angående en specifik ekonomi och dess spelregler. 

 

 Socialt kapital 

Med detta menar Pierre Bourdieu exempelvis kapital, eller ”tillgångar”, i form utav 

släktskap, medlemskap, tillhörighet, nätverk och kontakter 

 

 Kulturellt kapital 

Ett kulturellt kapital innebär, enligt Pierre Bourdieu, den förtrogenhet ett visst fält har 

med ”finkultur” samt det ”kultiverade” språket. Kapitalet i sig utgörs av erfarenheter, 

kunskaper och tankesätt. De vis på vilka individer uppfattar företeelser och väljer att 

utrycka sig i talat och skrivet språk står i centrum för vad som ryms i definitionen. Det 

kulturella kapitalet bär vikt endast först när det tillkännages värde. Exempelvis kan en 

individ föra sig med kulturella referenser och namnge namnkunniga personer, vilket i 

vissa kretsar kan leda till att denna individ uppfattas som ”bildad”, medan samma 

utryck i kretsar där relevant referensram saknas helt enkelt inte förstås.  
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Ur ett Pierre-Bourdieuskt perspektiv är kapitalbegreppet centralt för att identifiera och 

analysera ett helt fälts eller en enskild individs möjlighet till, och tillvägagångsätt för att, 

erhålla eller uppnå makt eller framgång av en viss bestämd sort. Teorin är i huvudsak ett 

redskap för att utforska och komma till insikt angående en aktörs strategier och 

konsekvenserna av dessa. Därvidlag är i detta fall kulturellt och socialt kapital lika viktigt som 

ekonomiskt sådant (Douglas, 1987). 

3.3 Journalistikens kommersialisering och populärkultur 

Inledningsvis bör nämnas att befintlig forskning och förekommande teorier angående 

mediernas kommersialisering och dess följdriktigheter i första hand utgår ifrån ett 

demokratiskt och politiskt perspektiv. Denna undersökning menar ej att jämställa de 

konsekvenser som ett eventuellt försvagat förtroende för politisk journalistik upptänkligt kan 

leda till, med de konsekvenser som på ett eller annat vis måhända kan komma att slå emot 

kulturjournalistik. Icke desto mindre bör i beaktan tas att en hopgyttring av kommersiella 

intressen och medieinnehåll, inom ramarna och förutsättningarna för denna studie, ska ses 

som lika allvarlig vare sig det rör sig om politisk journalistik eller kulturjournalistik. 

John McManus (1994) presenterar i publikationen Market-Driven Journalism. Let the Citizen 

Beware? det tankesätt som menar att en sammanblandning av kommersiella marknadskrafter 

och traditionell journalistik på sikt undergräver mediernas trovärdighet och objektivitetsideal. 

Även om den forskning och de studier John McManus redogör för på andra sidan Atlanten för 

drygt 20 år sedan tyder mycket på att de förhållanden som där beskrivs råder även i Sverige. 

Demokratirådets rapport ifrån 2005 (Petersson et al. 2005) refererar vid flera tillfällen till just 

John McManus (1994) forskning. Detta i anslutning till att författarna beskriver hur och 

varför svenska medieföretag agerar i den kamp som oupphörligt förs om eftertraktade 

annonsörer och sponsorer. Inom Sveriges gränser är det uteslutande och allenast Sveriges 

Radio och Sveriges Television, det vill säga: public service-aktörerna, som i egenskap av 

licensfinansierade kan operera fria från reklam (Petersson et al. 2005). 

Vad gäller övriga medier är dessas publik, lyssnare och läsare att betrakta som konsumenter i 

det förhållande där journalistik och medieinnehåll är en produkt (McManus 1994, s. 1 - 2). I 

syfte att omvandla detta specifika förhållande mellan medieinnehåll och mediekonsument till 

monetära medel gäller det följaktligen för medierna att ”använda” sina konsumenter som 

redskap med vilka de kan attrahera en annonsmarknad och på det sättet generera kapital. 

Sålunda behöver medierna förbli beroende av marknaden och marknaden förbli beroende av 
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medierna, vilket gör att reklamfinansierade medier är tvungna att följa samma marknadslogik 

som alla andra typer företag där liknande förhållande mellan konsument och produkt finns 

(McManus 1994, s. 4 - 5). 

John McManus (1994) menar vidare att denna mer eller mindre uppenbara relation mellan 

medier och utomstående kommersiella marknadskrafter kan bidra till och i vissa fall från 

grunden skapa misstroende från mediepubliken. Ur ett krasst och något snävt perspektiv är 

detta skadligt för såväl annonsmarknad som mediernas generella anseende och ställning i 

samhället, då en kritisk publik helt sonika skulle kunna ta till att överge ett eller flera specifika 

medium med anledning av upplev brist på tillförlitlighet. Ur en publicistisk synvinkel är detta 

givetvis att betrakta som kritiskt och mycket allvarligt (McManus 1994, s. 77 - 80). 

Ett exempel på detta fenomen, i viss motsats till men även i egenskap av vidare utveckling av 

ovanstående, är det faktum att även licensfinansierade public service-medier i Sverige idag 

kan ses som tänjande på dessa gränser. Vad gäller public service-teve finns i dagsläget en 

gråzon, ett mellanläge, där sponsring av främst sport- och idrottsevenemang, men också i viss 

utsträckning kulturrelaterade program, tillåts. Således finner man idag även i Sveriges 

Televisions kanaler budskap som av mediepubliken kan uppfattas som, eller rent av är, reklam 

(Petersson et al. 2005, s. 169). 

I ett paper som presenterades vid den 17:e Nordiska Medieforskarkonferensen i Ålborg år 

2005 talar Anna Maria Jönsson och Jesper Strömbäck (2005) även de om mediernas och 

journalistikens kommersialisering och vilka eventuella konsekvenser denna kan komma att 

följas av. Enligt dem har striden mellan den publicistiska och den kommersiella logiken 

ständigt fortfarit och framskridit. Den förstnämnda strävar efter en fri, objektiv och oberoende 

journalistik, vilken i rent folkbildningssyfte håller publiken välinformerad och därigenom 

samhället välmående. Den kommersiella logiken, å andra sidan, sätter istället värde på den 

egna ekonomiska vinningen och offentlig framgång (Strömbäck & Jönsson 2005, s. 3). 

Fortsättningsvis menar Anna Maria Jönsson och Jesper Strömbäck att kommersialiseringen 

orsakats av den ökade konkurrensen som dagens mediemarknad erbjuder. Detta i och med de 

allt fler och allteftersom växande nya aktörernas intåg på marknaden och närvaro i och på 

traditionella mediekanaler och plattformar (Strömbäck & Jönsson 2005, s. 5 - 6). 

Vad gäller hur journalistikens och mediernas kommersialisering påverkat specifikt området 

kulturjournalistik sammanfattar Anna Roosvall, Anders Widholm och Kristina Riegert (2015) 



 

14 
 

detta genom att referera till internationella studier, vilka uppvisar nedåtgående trender och en 

förhållandevis pessimistisk prognos för traditionell kulturbevakning. Dessa undersökningar 

behandlar ergo främst bevakning av det som av undersökningarna själva definieras som 

”finkultur”; så som till exempel: opera, teater och bildkonst. Författarna talar om 

progressionen som skett i samband med kommersialiseringen och benämner denna som 

”kritikerns död”. Vidare skrivs dessutom om hur mediemarknadens konsumtionsorientering, 

ökad konkurrens mellan olika plattformar och kanaler och en digital konvergens bidragit till 

ett vidgat kulturbegrepp. Emedan diskursiva stridigheter och meningsskiljaktigheter sedan 

länge förekommit mellan ”hög och låg kultur”, har det faktum att populärkulturen under 

1990-talet gjorde sitt riktiga intåg på kultursidorna lett till genremässiga förändringar vad 

gäller kulturjournalistik. Skiljelinjen mellan ”lifestyle/mode/konsumtion” och traditionell 

kulturbevakning har suddats ut, vilket i sin tur kopplas till kulturens och hela samhällets 

medialisering (Riegert, Roosvall & Widholm 2015, s. 271 - 273).  

De genremässiga förändringar som nämns yttrar sig enligt nordiska kulturjournalistikforskare 

främst i att kulturjournalistik idag består av en högre och fortfarande stadigt ökande andel 

”förstahandsartiklar”. Med detta menas medieinnehåll som till exempel personporträtt, 

intervjuer och aktualitetsbetonade nyheter angående kultur. Utöver detta menas även att bland 

annat essäer, krönikor, kommentarer och i allmänhet texter och innehåll som bottnar i en 

subjektiv jag-form och tydligt närvarande journalist blivit vanligare och anses i och av 

branschen som gängse bruk (Riegert, Roosvall & Widholm 2015, s. 272). 

Ovanstående sammanfattat perspektiv, vilket behandlar och beskriver en allt mer kommersiell 

mediemarknad och sätten på vilka den påverkats och ännu påverkas av omställningen, 

kommer vad gäller förevarande studie och uppsats att tillämpas för att jämföra och eventuellt 

sammanlikna perspektivets hållpunkter med undersökningens resultat. Detta föra att på så vis 

ytterligare kunna påvisa och ge exempel på den inom det kulturjournalistiska fältet ökade och 

ökande konsumtionsorienteringen. 

4. Metod och material 

4.1 Inledning 

I kapitlet nedan beskrivs och redogörs för studiens metodologiska utgångspunkter samt 

forskarens tillvägagångsätt. I syfte att underlätta läsning har metodredovisningen delats in 

efter olika underrubriker. Den huvudsakliga metod som applicerats på studien och således 
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presenteras är kvalitativ forskningsintervju. I anslutning till presentation utav denna omskrivs 

hur och med vilka medel empiriskt material samlats in och därefter bearbetats. Resonemang 

angående reliabilitet, validitet och eventuell problemställning vad gäller vald metod i 

förhållande till studiens syfte och frågeställning förs under egen rubrik längst ned i kapitlet. 

4.2 Kvalitativ forskningsintervju 

Under denna rubrik förklaras valet av kvalitativ forskningsintervju som metod. Vidare 

beskrivs tillvägagångsätt i förberedelse inför, under och efter de intervjuer som genomförts. 

Därutöver presenteras resonemang vad gäller urval och forskningsetiska aspekter. 

4.2.1 Bakgrund 

Ett samtal mellan två eller flera personer är ett av de äldsta sätt på vilket en individ kan bilda 

sig en uppfattning angående någonting genom att ges tillgång till systematisk kunskap eller 

information (Kvale & Brinkman 2014, s. 23). Steinar Kvale och Svend Brinkman beskriver 

vidare, som ett exempel på detta, hur den västerländske filosofen Sokrates i antikens Grekland 

utvecklade filosofisk kunskap via dialogföring med ”sofistikerade motståndare” (a.a.). 

Samtalsmetoden i sig är mångårig, även om termen intervju togs i bruk först i mitten av 1600-

talet. I denna form definieras begreppet intervju av Oxford English Dictionary i all enkelhet 

som ”ett möte ansikte mot ansikte, mellan en representant för sin sak och någon från vilken 

han eller hon vill ha uttalanden eller information för publicering” (Kvale & Brinkman 2014, s. 

23 - 24). Nämnas bör även att intervjun som koncept länge ej ansågs vara god praktik, utan 

snarare motsatsen till detta och till och med farlig och i vissa fall förödande. Äldre skrivelser 

och citat vittnar om en föreställning att intervjun skulle vara omoralisk och förnedrande för 

samtliga inblandade parter, och den brittiske författaren och poeten Rudyard Kipling valde så 

sent som 1892 att beskriva intervjun såhär: ” […] ingen respektabel person skulle be om en 

intervju och ännu mindre ge en sådan.” (Kvale & Brinkman 2014, s. 24). 

Ovan beskrivna inställning till intervjun som fenomen kontrasterar dock emot uppfattningen 

av densamma i nutid. Steinar Kvale och Svend Brinkman (2014, s. 28 - 29) talar till och med 

om ett intervjusamhälle, i vilket individer  – åtminstone i västvärlden – i högre utsträckning är 

villiga och i vissa fall även strävar efter att intervjuas i dags- och kvällspress, tidskrifter, 

pratshower och liknande (a.a). 

4.2.2 Kvalitativ intervju som forskningsverktyg  

Vad gäller studier och forskning anses intervjun på många sätt vara ett oslagbart redskap, då 
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den möjliggör och underlättar för insamlandet av empiriskt material i form av en eller flera 

individers reflektioner angående specifika samhällsfenomen (Larsson 2010, s. 65 - 66). 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker information och kunskap som kan uttryckas medelst 

prosa; den syftar således ej till någon form av kvantifiering, utan vill måla nyanserade bilder 

och erhålla beskrivningar angående kvalitativa aspekter av intervjupersonens sfär och 

livsvärld (Kvale & Brinkman 2014, s. 46 - 47). Metoden beskrivs som ”ett arbete med ord, 

snarare än ett arbete med siffror” (Kvale & Brinkman 2014, s. 47). 

När den kvalitativa intervjun används i egenskap av forskningsredskap är respondenternas 

(det vill säga de individer som svarar på intervjufrågorna) utsagor att betrakta som 

primärkällor (Larsson 2010, s. 72). Information och citat ska alltid återges i så nära relation 

som möjligt till källans ursprungliga uttalande, och användas för att belysa eller exemplifiera 

aspekter av analys och resultat. (Larsson 2010, s. 72 - 73). 

För att ge en klar inblick i intervjuobjektens livsvärld och för att, i den mån detta är möjligt, 

försöka förstå hur de upplever sitt fält har den kvalitativa intervjuns perspektiv och 

utgångspunkter applicerats på studien. En kvalitativ forskningsintervju innebär (Kvale & 

Brinkman 2014, s. 15) att sätta sig in i det sätt på vilket respondenten uppfattar världen 

omkring sig. Metodvalet, vilket presenteras och omskrivs nedan är således baserat på, och står 

i direkt relation till, studiens syfte och vetenskapliga frågeställningar.  

Omskrivas bör även att en intervjusituation som sådan, åtminstone till viss del, alltid är 

konstruerad eller ”framtvingad”. Detta medför det faktum att intervjun i sig själv i det närmsta 

bildar en egen diskurs. Risken finns att respondent tillsammans med intervjuare faller in i en 

pseudovärld där samtalet och samvaron dem emellan påverkar de uttalanden som görs eller 

frambringar meningsyttringar respondenten egentligen ej ställer sig bakom. I syfte att 

avhjälpa detta är det viktigt att intervjuaren håller sig så neutral som möjligt inför situationen, 

samtidigt utan att för den sakens skull agera opersonligt (Larsson 2010, s. 65 - 66). 

4.2.3 Metodval och genomförande 

Det specifika tillvägagångssätt för att genomför kvalitativ forskningsintervju som valts ut för 

studien i fråga beskrivs av Steinar Kvale och Svend Brinkman (2014, s. 19 - 20) som den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Den definieras av författarna själva som ”en intervju 

med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden 

av beskrivna fenomen” (Kvale & Brinkman 2014, s. 19). Intervjuformen strävar mot att, i den 

utsträckning detta anses möjligt, efterlikna det ”vardagliga” samtalet. Där med inte sagt att 
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formen ej inbegriper en särskild teknik; den är semistrukturerad och befinner sig således i 

gränslandet mellan ett slutet frågeformulär och ett öppet samtal.  

Vad gäller genomförandet av en sådan intervju används vanligen en så kallad intervjuguide, 

vilken inbegriper öppna frågor med fokus på specifika teman. Intervjuformen tillåter att 

respondenten får utrymme att fritt språka angående intervjuns ledmotiv, samt att relevanta 

följdfrågor ställs då intervjuaren anser detta lämpligt (Kvale & Brinkman 2014, s. 45 - 46). 

Anledningen till att ovan presenterade intervjuform valdes som metod och forskningsverktyg 

för den studie som genomförts består i huvudsak av det faktum att uppsatsens frågeställningar 

kräver detaljerad information och så uttömmande svar som möjligt för att kunna ges en rättvis 

svarsbild. Utifrån det för studien relevanta ämnet formulerades av forskaren 9 stycken mer 

eller mindre öppna frågor, utifrån vilka respondenterna gavs möjlighet, och i viss utsträckning 

även uppmuntrades till, att orera fritt utifrån sig själva och sin uppfattning. Dessa frågor 

strävar efter att inbegripa, täcka och svara för de viktigaste aspekterna av intervjuobjektens 

livsvärld och deras syn på sin egen roll inom densamma i relevant förhållande till studiens 

utgångspunkt och syfte. Eftersom att samtalet mellan intervjuare och respondent utgick ifrån 

en semistrukturerad intervjuform användes endast ett mindre antal förskrivna och 

strukturerade frågor, och beroende på vad som framkom, sades och berördes under 

intervjuerna ställdes lämpliga och relevanta följdfrågor. Mängden följdfrågor och dessas 

utformning och karaktär skiljde sig självfallet åt från respondent till respondent, beroende på 

hur väl väsentliga aspekter ringades in i de svar som gavs på förskrivna intervjufrågor. Dessa 

frågor ställdes till intervjuobjekten utifrån en skriven intervjuguide, vilken står att ta del av 

under detta kapitels nästkommande underrubrik. 

Intervjuerna transkriberades sedan och skrevs i sin helhet ut, men spelades även in och 

registrerades via ljudupptagningsutrustning. Det sistnämnda i syfte att möjliggöra vidare 

lyssning, men också för att ej tvingas föra anteckningar, vilket enligt Steinar Kvale och Svend 

Brinkman (2014, s. 218) ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet och frågorna, 

men framförallt ökar möjligheten att följa dynamiken och uppfatta de subtila nyanserna i 

samtalet. Att permanent registrera och därmed givas möjlighet att studera och analysera 

ordval, tonfall och pauser innebär en ökad insikt och förståelse, och minskar risken för 

felaktiga tolkningar av respondenternas tal (Kvale & Brinkman 2014, s. 218 - 219). 
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4.3 Intervjuguide 

Nedan följer det formulär vilket ligger till grund för den halvstrukturerade livsvärldsintervju 

som genomförts. Syftet med insamlade svar på de frågor som ställts är att måla upp en bild av 

hur verksamma kulturjournalister upplever sig själva, sitt fält och sin gärning, samt att 

undersöka deras uttryckta uppfattningar och åsikter angående genrens rådande mående; detta 

för att fylla studiens syfte och besvara dess huvudsakliga vetenskapliga frågeställningar. 

Intervjuguide      

1) Hur lång är din sammanlagda erfarenhet av att arbeta inom det kulturjournalistiska 

fältet på ett eller annat sätt? 

 

2) Om någon, vilken utbildning har du genomgått för att arbeta inom det 

kulturjournalistiska fältet? 

 

3) Vilken är enligt dig din viktigaste roll och funktion i som kulturjournalist?  

 

4) Hur skulle du beskriva god kulturjournalistik? 

 

5) Hur mår enligt dig svensk kulturjournalistik idag? 

 

6) På vilket eller vilka sätt ser kulturjournalistik i Sverige annorlunda ut idag jämfört med 

när du påbörjade ditt arbete inom fältet? 

 

7) Vilka faktorer tror du har bidragit till en eventuell förändring eller utveckling av 

kulturjournalistik? 

 

8) Vad, om något, gör du för att värna om det kulturjournalistiska fältet? 

 

9) Finns någonting du vill tillägga som ej berörts under intervjun? 

 

 

 



 

19 
 

4.4 Presentation av respondenter   

Nedan följer en genomgång och kort presentation av de 7 kulturjournalister som intervjuats 

och därmed deltagit i studien, och utifrån vilkas svar studiens empiriska material således 

inhämtats. Denna översikt syftar till att ge en ge en förståelse för varifrån det empiriska 

material som längre ned i uppsatsen presenteras under rubriken Resultatredovisning kommer. 

Intervjuobjekten presenteras i denna sektion med namn, men kommer härefter att 

anonymiseras 

Anneli Dufva 

Anneli Dufva är en svensk kulturjournalist, teaterkritiker och programledare. Hon har avlagt 

filosofie kandidatexamen i litteratur, och studerade mellan åren 1992 och 1993 på 

journalisthögskolan i Stockholm. Sedan mitten av 1990-talet har Anneli arbetat för Sveriges 

Radio, bland annat som programledare för kulturprogrammen Kulturnytt, Kritiken och Vågen. 

Hon har utöver detta gjort det feministiska humorprogrammet Systrarna i P4. Utöver arbetet med 

radio har hon varit verksam som dramaturg och regiassistent. Sedan 2016 är Anneli Dufva 

programledare för Teaterprogrammet i Sveriges Radio P1. 

Caroline Hainer 

Caroline föddes år 1976 i Stockholm och är verksam som kulturjournalist, författare och 

filmkritiker. Hon har avlagt filosofie kandidatexamina inom socialantropologi och engelska, 

men har sedan år 2005 ägnat sig åt journalistik på heltid. Hon har arbetat som recensent med 

inriktning på film och teve och då skrivit för, bland andra, Svenska Dagbladet och 

Aftonbladet. Förutom den egna bloggen Jazzhands, skriver hon idag också för TVdags, Rodeo 

Magazines Fifty Scents och tidningen Icon. 

Ika Johannesson 

Ika är 43 år gammal och uppväxt i Askim utanför Göteborg. Hon avlade filosofie 

kandidatexamen i journalistik på Journalisthögskolan i Göteborg åren 1994 till 1997, och har 

sedan dess varit verksam inom kulturjournalistik. Hennes specialinriktning har utgjorts av 

populärmusik och hårdrock/metal-musik. Omrapportering angående dessa ämnen har hon 

ägnat sig åt ibland annat P3 Pop och Musikguiden i P3. Utöver detta har hon skrivit för 

Expressen och Dagens Nyheter, samt verkat som chefredaktör, ansvarig utgivare och 

medgrundare till tidskriften Sex, vilken utsågs till Årets kulturtidskrift år 2005. Ika 

Johannesson arbetar just nu, och har så gjort sedan 2013, som programledare för Sveriges 

Televisions Kulturnyheterna. 
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Jan Gradvall 

Jan är född år 1963 i Linköping. Han är en svensk kultur- och nöjesjournalist och författare 

som främst skriver om och intresserar sig för populärkultur. Han tillhör skaran av Sveriges 

mest välkända popskribenter, och påbörjade sin karriär år 1979, när han därifrån och fem år 

framåt drev fanzinet (förkortning av engelskans fan magazine) Jörvars Gosskör. Sedan dess 

har han, bland annat, verkat i redaktionerna för programmen Sen kväll med Luuk och Studio 

Pop. Idag arbetar Jan Gradvall som frilansjournalist och skriver främst för tidningen Dagens 

industri. Han gör en musik-podcast för Sveriges Radio och medverkar regelbundet i TV4:s 

Nyhetsmorgon i egenskap av ”expert på populärkultur”. 

Kim Veerabuthroo Nordberg 

Kim föddes år 1979 i Uppsala. Han arbetar som kulturjournalist och författare, och påbörjade 

sin karriär på Uppsalaområdets Studentradion 98,9. Sedan dess har han, bland annat, varit 

verksam som programledare för Kulturnytt och Nya Vågen i Sveriges Radio. Han var en del 

av redaktionen för den svenska musiktidningen Magasinet Novell, men har idag specialiserat 

sig på ämnet teveserie. Kim beskriver sig själv som kulturjournalist snarare än journalist, och 

arbetar idag som en av programledarna för Kulturnyheterna i Sveriges Television.  

Marit Kapla 

Marit är 43 år gammal och verksam som kulturjournalist och filmkritiker. Hon har bland 

annat arbetat för Sveriges Televisions Filmkrönikan och för Nöjesguiden. År 2007 till och 

med 2014 var hon konstnärlig ledare för Göteborg Film Festival, och därefter 

innehållsansvarig för festivalens digitala filmtjänst Draken Film. År 2009 satt hon även som 

en av medlemmarna i juryn för sektionen Un Certain regard vid filmfestivalen i Cannes. 

Sedan 2016 är Marit Kapla verksam som redaktör för den svenska kulturtidskriften Ord & 

Bild, vilken ingår i det europeiska kulturtidskriftsnätverket Eurozine. 

Theresa Benér 

Theresa föddes år 1961 i Malmö. Hon har avlagt filosofie kandidatexamen inom drama-teater-

film vid Lunds universitet, och är verksam som kulturjournalist och kulturkritiker med 

specialinriktning europeisk samtidsteater. Hon har som frilansjournalist bedrivit teaterkritik i 

tidningen Svenska Dagbladet sedan 1985, och utöver detta under sin karriär arbetat för, bland 

annat, OBS Kulturkvarten i Sveriges Radio P1. Theresa har också skrivit på Kvällspostens 

kultursida och sitter även i juryn för densammas Thalaipris, vilket årligen utdelas för 

teaterprestationer i Skåne. 
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4.5 Analys och rapport 

Utifrån och i enlighet med undersökningens syfte och vetenskapliga frågeställningar 

tillsammans med intervjumaterialets karaktär fastställes vederbörlig och i högst grad relevant 

analysmetod (Kvale & Brinkman 2014, s. 297 - 298). Resultatet av genomförda intervjuer 

diskuteras utifrån och jämförs med tidigare omskrivet och därmedelst stipulerat teoretiskt 

ramverk. Empiriskt material, vilket samlats in, transkriberats, sorterats och iordningställts för 

analys, presenteras och redogörs för i nästkommande kapitel under rubriken 

Resultatredovisning. Samma material undersöks, avhandlas och förklaras sedan vidare i 

uppsatsens analyssektion.  

Ovanstående sker i enlighet med hermeneutisk forskningstradition, vilken av Steinar Kvale 

och Svend Brinkman (2014, s. 252 – 253) sammanfattas som den tolkningsmetod där 

forskaren söker efter en underliggande mening, genom att i analysprocessen fråga sig vad som 

egentligen visar sig, och vilken innebörd det kan tänkas ha. Med utgångspunkt i denna 

tradition strävar denna undersöknings forskare och tillika uttolkare att i koncentrerad (Kvale 

& Brinkman 2014, s. 256) form formulera det intervjuobjekten själva uppfattar som varande 

mening i det de säger. 

4.6 Urval och avgränsning  

För att genomföra studien har ett strategiskt urval gjorts. 7 aktiva, namnkunniga och 

välrenommerade kulturjournalister vilka samtliga huvudsakligen lever och verkar inom 

Sveriges gränser har valts ut och intervjuats. Inledningsvis kontaktades ett relativt stort antal 

fler än dessa 7, och anledningen till att just de respondenter som medverkar i studien gör detta 

är att de alla arbetar inom relativt snarlika, men ändå åtskilda områden. Enligt Steinar Kvale 

& Svend Brinkman (2014, s. 129) finns ej ett specifikt antal respondenter som bör ingå i en 

studie av denna karaktär, utan det centrala är en grupp människor som är relevant och 

därvidlag kan bidra med det underlag studiens syfte och vetenskapliga frågeställning kräver. 

Det faktum att 5 av studiens 7 respondenter (det vill säga: cirka 70 %) är kvinnor är inte ett 

förhållande som kommer att tas i beaktan. Respondenter har valts ut och tillfrågats oberoende 

av kön, och förevarande forskare upplevde ej att de data som samlats in på något sätt skulle 

förvanskats till följd av en ojämn könsfördelning. 

Studiens geografiska ramar utgörs av Sveriges landsgränser, och eventuell diskussion, från 

respondenternas sida, angående skeende och fenomen som faller utanför dessa kommer ej att 

tas i beaktan. Emellertid kommer givetvis beskrivningar av förlopp och processer som 
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förvisso ägt rum utanför Sveriges mediebransch men som trots detta anses kunna ha påverkat 

eller förändrat densamma att inkluderas i uppsatsens resultatredogörelse.  

4.7 Metoddiskussion   

Validitet och reliabilitet är båda begrepp som vanligen används i anslutning till kritik 

angående studier av i högre grad kvantitativ karaktär än förevarande. Emellertid kan 

diskussion utifrån dessa termer alltjämt vara ett väl tjänligt sätt att uppvisa eventuella för- och 

nackdelar, och genom detta fastställa studiens kvalité. 

Nämnas under denna rubrik bör att en utav intervjuerna är utförd via telefonsamtal, en via 

mejlkorrespondens och övriga via fysisk kommunikation. Samtliga respondenter gav 

tillfredställande och i hög grad relevanta svar på frågeställningarna vid sina respektive 

intervjutillfällen, och ingen märkbar skillnad vad gäller telefon- och mejlintervjuerna kontra 

de fysiska intervjuerna tycks finnas. Men möjligt är och nämnas bör att ytterligare nyanserade 

eller måhända mer omedelbara svar hade givits om även de intervjuats personligen och på 

fysisk plats. Då forskaren i dessa fall endast utgått från ljudinspelning eller skriven text har de 

små skiftningarna och eventuella nyanserna varit svåra eller omöjliga att identifiera. Möjligt 

är därför att detta kan ha påverkat de 2 respondenternas citatfrekvens i resultatredogörelsen. 

Samtliga intervjuer begränsades till mellan 30 och 45 minuter, och alla respondenter 

intervjuades av samma forskare. Detta för att säkerställa att de genomfördes på så likartade 

vis som metoden halvstrukturerad livsvärldsintervju tillåter. Då forskaren under hela studien 

befunnit sig i Stockholm och haft som främsta ambition att möta respondenterna öga mot öga 

har urvalet vad gäller de fysiska intervjuerna centrerats i och om kring huvudstaden. På den 

punkten kan telefonintervjun respektive mejlintervjun i viss mån hs bidragit till att lyfta fokus 

från Stockholm och samtala med respondenter på annan ort.  

Alla genomförda intervjuer, med undantag av den intervju som utfördes via 

mejlkorrespondens, transkriberades och nedtecknades i sin helhet. Sådana utskrifter är (Kvale 

& Brinkman 2014, s. 224) att betrakta som konstruktioner av muntliga samtal. I anslutning till 

detta ses det som brukligt att diskutera reliabilitet, då dennas grad avgörs av i vilken 

utsträckning transkriberingarna reflekterar de faktiska samtalen. Att skriva av en intervju 

utifrån en inspelning är en fråga om tolkning (Kvale & Brinkman 2014, s. 224 - 225). 

Givetvis kan inte varje ”hm” eller ”öh” nedtecknas, men eftersom att antalet respondenter i 

förevarande undersökning är så lågt som 7, har varje inspelning i sin helhet lyssnats igenom 
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minst 2 hela gånger. Detta för att minska risken för att något viktigt förbises eller lämnas 

därhän. Det faktum att endast en forskare ensam genomfört och transkriberat samtliga 

intervjuer kan ses som en bidragande faktor till en för studien ökad reliabilitet, då allt 

empiriskt material bearbetats på exakt samma vis och vid ungefär samma tidpunkt. 

4.8 Forskningsetiska överväganden  

Med avsikt att bedriva forskning av så god kvalité som möjligt har hänsyn tagits till 

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (2017). Forskare har ett särskilt ansvar 

gentemot de individer som medverkar i forskning och undersökningar, men de har också ett 

lika stort ansvar gentemot alla som indirekt kan tänkas påverkas eller influeras av en studie 

och dess resultat (Hermerén, Gustafsson & Petterson 2017, s. 12 - 13). 

Vad gäller denna kandidatuppsats finns en tydlig etisk problemställning som krävt ett lika 

tydlig ställningstagande, vilket bör diskuteras. I samband med genomförda intervjuer har 

personuppgifter samlats in. Enligt Personuppgiftslagen (PuL, 1998.204) definieras en 

personuppgift som ”all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk 

person som är i livet.” 

Att anonymisera intervjuobjekts personuppgifter kan i vissa fall vara en förutsättning för att 

etikprövningsnämnder ska kunna godkänna en studie (Hermerén, Gustafsson & Petterson 

2017, s. 68). Dock framhålls att en anonymiseringsstrategi inte kommer utan vissa nackdelar. 

Att kontrollera en studies uppgifter och pröva dess tillförlitlighet blir svårt eller till och med 

omöjligt i de fall där eventuella personuppgifter helt och hållet dolts. (Hermerén, Gustafsson 

& Petterson 2017, s. 68 - 69). 

Vad gäller förevarande kandidatuppsats har forskaren efter övervägning sålunda valt att ej 

helt och hållet anonymisera studiens respondenter. De 7 individer som intervjuats och därmed 

deltagit i studien står presenterade med namn i metodkapitlet, ovan. Emellertid har samma 

respondenter anonymiserats i resultat- och analyskapitlen. Anledningen till detta är att det i 

dessa delar ej är relevant att peka på vem som sagt vad, utan snarare på vad som sagts. 

Följaktligen kommer respondenterna hädanefter ej att nämnas vid namn, utan istället gå under 

de slumpvis tilldelade beteckningarna Respondent A, Respondent B, Respondent C, 

Respondent D, Respondent E, Respondent F och Respondent G.  

Det faktum att respondenterna tidigare presenterats med namn bör dock diskuteras och 

motiveras. Forskaren själv menar att presentation av samtliga respondenter ger just denna 
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studie ytterligare tyngd och en trovärdighet som annars ej skulle funnits där. Syftet med att 

visa vilka individer som tillsammans står bakom undersökningens resultat är att ge läsaren 

insyn i att de som intervjuats de facto inte är vilka som helst. De citat som yttrats av 

respondenterna och finns presenterade i resultatdelen nedan väger tyngre för läsaren när hen 

vet vilka positioner individerna bakom citaten sitter på. 

Personuppgiftslagen säger att personuppgifter bara får behandlas inom forskning med 

anledning av särskilda och uttryckligt angivna samt berättigade ändamål. Varje individ äger 

rätten till sina egna personuppgifter och har själv att ta ställning till hur och var hen vill att 

dessa ska finnas tillgängliga (PuL, 1998.204). 

För att en etikprövningsnämnd ska kunna godkänna en studie krävs att informerat samtycke 

erhållits från samtliga deltagande respondenter (Hermerén, Gustafsson & Petterson 2017, s. 

49 - 50). Ett forskningsprojekt bör prövas utifall att det innefattar behandling av känsliga 

personuppgifter, vilka enligt 13 § Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) bland annat kan bestå 

av information som rör etniskt ursprung, politiska åsikter och religiös övertygelse. 

Samtliga av studiens respondenter informerades före intervjun om att deltagande i 

undersökningen självklart var helt och hållet frivilligt, och att det endast var de själva som 

valde vad de gav och eventuellt inte gav uttryck för i samband med intervjusituationen. Innan 

intervjun tog sin början tillfrågades var och en av de 7 intervjuade personerna om de gav sitt 

samtycke till att intervjun skulle spelas in och registrerades via ljudupptagningsutrustning. 

Forskaren berättade också för intervjuobjekten att kandidatuppsatsen, då den blivit klar, i sin 

helhet skulle komma att bli offentlig handling. 

Sammanfattningsvis, vad gäller de etiska aspekter som omgärdar anonymisering kontra 

motsatsen, bedömer forskaren att respondenterna i detta fall ej utsätts för någon form av fara i 

och med publicering av personuppgifter, samt att nackdelarna med namnpubliceringen med 

råge vägs upp utav densammas fördelar. 

5. Resultatredovisning 

5.1 Inledning  

I kapitlet nedan redovisas resultatet av de intervjuer som genomförts, det vill säga: det 

empiriska material som samlats in i form av svar på ställda intervjufrågor, med utgångspunkt i 

tidigare presenterad intervjuguide. Resultatredovisningens disposition och ordningsföljd har 
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delats upp i nio olika sektioner, vilka till stor del baserats på de frågor som ställts till, och 

besvarats av, respondenterna. 

Alla ord, tankar, åsikter och uppfattningar som yttrats och lyfts fram under intervjuerna ingår 

ej i resultatredovisningen. Under varje underrubrik finns istället en samanställning av de svar 

som i högst utsträckning anses relevanta för undersökningen. 

5.2 De intervjuade kulturjournalisternas arbetslivserfarenhet  

Ovanstående såväl som nästkommande underrubrik behandlar respondenternas 

kulturjournalistiska arbetslivserfarenhet och eventuella utbildning. Då dessa data i realiteten ej 

är relevanta för studiens frågeställning, utan snarare förekommer av anledningen att visa på en 

bredd och spridning vad gäller urval, presenteras de i all kort- och enkelhet. I ytterligare 

enlighet med intervjuobjektens anonymisering presenteras ej vilken respondent som har 

vilken arbetslivserfarenhet, utan endast de olika svar intervjuobjekten givit på frågan. 

Avsnittet har delats in utifrån sifforna 1 till och med 7, där varje siffra motsvarar en 

respondent och dennes svar. 

1. 20 års arbetslivserfarenhet inom kulturjournalistik. 

2. 32 års arbetslivserfarenhet inom kulturjournalistik. 

3. 12 års arbetslivserfarenhet inom kulturjournalistik. 

4. 22 års arbetslivserfarenhet inom kulturjournalistik. 

5. 36 års arbetslivserfarenhet inom kulturjournalistik. 

6. 24 års arbetslivserfarenhet inom kulturjournalistik. 

7. 10 års arbetslivserfarenhet inom kulturjournalistik. 

Av ovanstående förevisad data utläses att genomsnittlig ålder på tillfrågade respondenter 

uppgår till drygt 22 år. Den av respondenterna som arbetat längst inom det 

kulturjournalistiska fältet har så gjort i 36 år, medan den som arbetat kortast tid gjort 

detsamma i cirka 10 år. Detta betyder således att spannet av tidpunkter mellan vilka samtliga 

intervjuobjekt inlett sina respektive karriärer sträcker sig mellan åren 1981 och 2007, det vill 

säga: 26 år. 

5.3 Vilken, om någon, utbildning har de tillfrågade genomgått? 

Nedan listas och redogörs för de utbildningar som genomgåtts av de 7 respondenterna. I 

ytterligare enlighet med intervjuobjektens anonymisering presenteras ej vilken respondent 

som genomgått vilken utbildning, utan endast de utbildningar som studiens deltagare 
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genomgått. Detta för att visa på deras olika bakgrunder och förekommande intresseområden. 

Avsnittet har delats in utifrån sifforna 1 till och med 7, där varje siffra motsvarar en 

respondent och dennes eventuella utbildning. 

1. Filosofie kandidatexamen med huvudämnena drama, film och teater. 

2. Filosofie kandidatexamen med litteratur som huvudämne. 

Filosofie kandidatexamen i journalistik. 

3. Ingen journalistisk eller annan eftergymnasial utbildning. 

4. Filosofie kandidatexamen i journalistik. 

Litteraturvetenskap A och litteraturvetenskap B. 

5. Filosofie kandidatexamen inom socialantropologi och engelska. 

6. Påbörjad med ej fullgjord journalistutbildning. 

Litteraturvetenskap, engelska och religionsvetenskap.  

7. Filosofie kandidatexamen i journalistik. 

40 högskolepoäng inom psykologi.  

Av ovan presenterade samanställning och överblick framgår att 3 av de 7 tillfrågade 

respondenterna genomgått och slutfört journalistiskt utbildning, och att ytterligare 1 

respondent påbörjat men ej avslutat liktydig utbildning. Endast 1 respondent har ej genomgått 

eftergymnasial utbildning, och alla intervjuobjekt förutom hen har förutom sin eventuella 

utbildning i journalistik genomgått och slutfört andra utbildningar inom, bland annat, 

humaniora, kultur och språk. 

5.4 En kulturjournalists viktigaste roll, enligt kulturjournalisten själv 

I svaren på ovan ställda spörsmål är de flesta respondenter överens om att en kulturjournalist 

bör anta en ”folkbildande” roll; i det att hen ska lyfta fram och för sin publik visa den kultur 

som anses viktig och relevant för att förklara och förstå rådande samhällsutveckling.   

”[…] sedan tycker jag också att vi har ett folkbildningsansvar, vad 

gäller att visa det som inte är ’mainstream’ och också den kultur som 

anses vara alternativ. Den uppgiften bär jag alltid med mig, och jag 

vill gärna verka i den traditionen. Jag ser det som otroligt viktigt att 

ta upp dessa ämnen och kasta ljus på dem ur olika vinklar, och inte 

bara nöja sig med det initiala intrycket.” – Respondent B 
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Även Respondent F uttrycker sig angående den folkbildningsaspekt hen anser vara en mycket 

viktig del av en verksam kulturjournalists arbetsuppgifter. 

”Folkbildning! Jag är väldigt inne på den tanken. Jag tycker att det 

är viktigt att visa människor att det finns andra saker än det som 

matas via mainstream-medier och mainstream-kultur. Jag tycker om 

att peka på den kultur som kan få människor att upptäcka någonting 

nytt. Jag älskar att tipsa om alternativ kultur som har utvecklat mig. 

Det är det som är min roll som kulturjournalist. ” – Respondent F 

Respondent A uttrycker vidare att en kulturjournalists viktigaste funktion också är att ”sätta en 

företeelse i kontext” och belysa densamma med hjälp av kunskap. Hen anser att de åsikter en 

recenserande kulturjournalist själv har angående det hen recenserar inte är viktiga i 

sammanhanget, utan att den gode kritikern bör recensera kulturyttringar utifrån kunskap. 

Respondent B säger att hen, trots sitt uppdrag som varande kulturjournalist, också ser sig själv 

som en del av publiken, och konsumerar följaktligen en ansenlig mängd kultur och kulturella 

verk även utanför ramarna för det hen rapporterar om. Vidare förklarar hen kulturjournalistik 

som ”ett ständigt pågående samtal om kulturen vi lever i”, och säger dessutom att detta samtal 

är oerhört viktigt, då det i förlängningen blir ett samtal och en debatt om samhället i sig. 

”Konsten, kulturen och samtalet om dessa är grundläggande och 

väldigt viktiga för mig.” – Respondent B 

Vad gäller en kulturjournalists främsta roll och funktion väljer Respondent E, respektive 

Respondent G och Respondent C att förklara det hela på följande vis. 

”En kulturjournalist ska vara kunnig inom det hen ägnar sig åt, men 

det är lika viktigt att intressera sig för och vara uppmärksam på sin 

omvärld. Detta för att förstå var kulturen befinner sig i relation till 

annat i samhället.” – Respondent E 

”Ingen kan allt, men jag tycker att en bra kulturjournalist ska kunna 

sitt område och därtill kunna det riktigt, riktigt bra. Då menar jag 

utgivningen, branschen, personerna i branschen och dess historia. 

[…] Till exempel kan ju vem som helst tycka att den nya säsongen 

av en teveserie är bra, men vi som jobbar med det måste kunna så 
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otroligt mycket mer än så. Varför är den bra? I jämförelse med vad 

är den bra? Varför är den viktig? Varför har den kommit just nu, och 

vilka är personerna bakom?” – Respondent G 

”En kulturjournalists uppgift är inte att bara bedöma om en, till 

exempel, bok eller skiva är bra eller dålig, utan att skriva en text som 

är intressant att läsa oavsett bakomliggande åsikt. En bra recension 

ska vara så mycket mer än bara ett betyg.” – Respondent C 

Respondent D uttrycker åsikten att man för att svara på frågan först måste definiera begreppet 

kulturjournalist. Hen säger att en kulturjournalist kan vara någon som skriver om kultur som 

fenomen, men också någon som ägnar sig åt kulturkritik. Det viktigaste, tycker Respondent D, 

är att en kulturjournalist fungerar som en ”förmedlare mellan konst och människa”. 

”En kulturjournalist ska ge människor de verktyg de behöver för att 

få tillgång till konsten. Jag tycker att det är så oerhört viktigt att 

komma ihåg att all konst ska kunna vara för alla, om de så vill. 

Kulturjournalistiken ska tolka och förmedla den specifika och 

avgörande kunskap som de olika konstarterna kan ge oss.” – 

Respondent D 

Respondent C sammanfattar sina tankar om en kulturjournalists viktigaste funktion på 

nedanstående sätt. 

”Kulturjournalistik ska få mig att upptäcka nya saker. Jag ska bli 

varse om vad som finns tillgängligt vad gäller exempelvis böcker, 

filmer och musik. Sedan vill jag också få en ökad förståelse för 

kulturen; varför den är bra, varför den är intressant, varför den är 

viktigt, och vilken historisk och samtida plats den har i samhället. En 

kulturjournalists roll är, anser jag, att ägna sig åt att förmedla denna 

kunskap till sin publik.” – Respondent C 

5.5 Vad betraktas, av kulturjournalister själva, som god kulturjournalistik? 

Merparten av respondenterna är överens om att god kulturjournalistik bör stödja sig på 

expertis och områdeskunskap. Genom att göra detta kan kulturjournalistiken verka i form av 

en allmänhets ökade möjlighet till att möta kulturen. 
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”God kulturjournalistik ska förmedla kunskap och verktyg till en 

allmänhet för att ge tillgång till konstens språk och dess olika 

uttrycksformer.” – Respondent D  

Utöver detta uttrycks åsikten att god kulturjournalistik ska sätta kulturen i ett sammanhang, 

visa var den kommer ifrån och vilken plats den har i samhället. Detta genom att, till exempel, 

koppla samman olika uttrycksformer och jämföra och förklara dem med hjälp av varandra. 

”Bra kulturjournalistik ska förmedla kunskap och entusiasm. Man 

ska ryckas med, helt enkelt. Den ska vara överraskande. Jag tycker 

också att det kan vara berikande att man när man skriver om till 

exempel opera refererar till bildkonst eller film. Man kopplar ihop 

det, och visar på ett större sammanhang som kulturen ingår i. Skriver 

man om Lou Reed kan man, exempelvis, dra paralleller till olika 

författare och relevanta subkulturer. ” – Respondent C 

Även Respondent B betonar vidare vikten av att sätta kulturen i sitt sammanhang, och studera 

den ur så många olika synvinklar och på så många olika sätt som möjligt. Som ett exempel på 

detta pratar hen om en text hen nyligen tagit del av. 

”[…] jag förväntade mig en enkel förklaring, men naturligtvis finns ju 

ingen sådan. Det hela blev bara mer komplicerat, men jag kände 

samtidigt att jag lärde mig jättemycket. God kulturjournalistik ska 

göra någonting som verkar enkelt mer komplicerat. Den ska analysera 

någonting som på ytan verkar simpelt, och visa att och varför det 

egentligen innehåller mycket mer. Riktig bra kulturjournalistik 

möblerar om och ger nya tankesätt och perspektiv på hela samhället. 

Det är oerhört svårt att tillägna sig nya perspektiv, men det är vad en 

god kulturjournalist ska sträva efter.” – Respondent B 

Det utrycks även att det i sammanhanget är centralt att kulturjournalistik kan och ofta bör 

skrivas på ett annorlunda sätt jämfört med traditionell nyhetsjournalistik. Respondent E 

framhåller att det är viktigt att komma ihåg att kulturjournalistik kan vara bra på många olika 

vis. Till exempel, menar hen, finns inom kulturjournalistik, jämfört med inom andra 

journalistiska genrer och fält, ett tydligare ideal vad gäller det stilistiska. Hen menar att 

formen, språket och uttrycket ska vara bra, men att det samtidigt måste finnas en substans vad 
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gäller innehållet, även om en viktig aspekt fortfarande är att göra det hela så underhållande 

som möjligt. Respondent E får medhåll av Respondent G, som uttrycker sig på ett liknande 

sätt. 

”Det som skiljer kulturjournalistik från nyhetsjournalistik är att det 

finns ett behov hos kulturjournalistiken, anser jag, att vara stilistiskt 

tilltalande. Den måste vara skön på ett sätt som vanlig journalist-

prosa inte behöver vara.” – Respondent G 

Vidare anser Respondent E också att en ”frihet i tanken” i det närmsta är en förutsättning  

för att ägna sig åt kvalificerad kulturjournalistik. Där finns också, uttrycker hen, en 

folkbildningsaspekt, där idealet är att rikta strålkastarna mot ett visst ämne, och säga:  

”okej, nu har ni sett det här, men har också ni tänkt på det här?”.  

Respondent F väljer att lyfta fram Dagens Nyheters kulturskribent Matilda Gustavsson som 

ett exempel på någon hen tycker producerar god kulturjournalistik. I synnerhet nämns ett 

reportage Matilda Gustavsson skrivit angående poeten och dramatikern Kristina Lugn.  

”Det handlade om hur otroligt otrevlig Kristina Lugn var mot den 

här journalisten, helt utan anledning. Det är nästan ingen som skriver 

på det sättet i Sverige, men i den texten lyckades hon få fram dels en 

väldigt vacker bild av Kristina Lugn, men också en vidrig bild av 

henne. Jag tycke att reportaget var fruktansvärt bra, då det dels sa 

någonting om strukturer i samhället, men också om poeten som 

person, som inte nödvändigtvis är så smickrande.” – Respondent F 

Även Respondent G nämner som kortast Matilda Gustavsson, och dennas sätt att skriva som 

ett exempel på mycket god kulturjournalistik. Vidare beskriver och sammanfattar hen sina 

tankar med hjälp ett citat. 

”Vår chef brukar ofta säga att ’god kulturjournalistik handlar om vad 

det innebär att vara människa’, vilket jag tycker sammanfattar det 

hela bra.” – Respondent G 

Slutligen säger Respondent A att det i sammanhanget är av stor vikt att en god kulturjournalist 

agerar med så lite ”ego” som möjligt, och istället möter sin publik i egenskap av hen som 

visar hur och varför kulturen fyller en viss samhällsroll. 
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”Kulturen har alltid fyllt en samhällsroll. Den visar upp saker för 

oss; vår samtid, oss människor, och så vidare. En god 

kulturjournalist gör förhoppningsvis detsamma.” – Respondent A 

5.6 Hur uttrycker sig kulturjournalisterna angående genrens mående? 

I sina svar på frågan Hur mår enligt dig svensk kulturjournalistik idag? uttrycker samtliga 

respondenter en viss oro. De är alla överens om att mycket av den kulturjournalistik som 

produceras i Sverige idag är bra, men samtidigt sägs att branschen som helhet är ojämn. 

Respondent F väljer att sammanfatta sina tankar genom att dela ut betyg enligt nedan.  

”[…] Den mår ganska dåligt, om jag ska vara helt ärlig. Men den är 

inte hopplös. Kulturdebatten mår väldigt bra, kanske 9 av 10 bra till 

och med, men upphovsmannaintervjuer och liknande mår inte mer 

än 2 eller 3 av tio bra just nu. Det allmänna täckandet av kultur, 

kanske 4 eller 5.” – Respondent F 

Ovanstående styrks och utvecklas av Respondent C. Hen säger att kulturjournalistiken i 

Sverige idag mår ”sådär”, och att detta delvis beror på att debattpräglad journalistik i viss 

utsträckning tagit över kultursidorna.  

”Man tycker väldigt mycket, i stil med ’lägg ned det där’ och ’mer av 

det här’, man går till angrepp mot kollegor, och så vidare. Klimatet 

blir ett helt annat när kultursidorna i allt större utsträckning börjar 

likna debattsidorna, men det hela är, som jag ser det, en följd av att 

tidningarna behöver innehåll som skapar klick. Till exempel blir en 

skarp och tydlig åsikt om det faktum att Bob Dylan fick Nobelpriset 

en mer populär och väl klickad text än en text som på djupet 

analyserar Bob Dylans bildspråk 1971till 1972.” – Respondent C 

Respondent F uttrycker vidare att just denna utveckling har att göra med det hen benämner 

som en politisering av journalistiken på kultursidorna.  

”Allting har blivit så politiserat. Nu lever vi i sådana tider, givetvis, 

där mycket rör på sig som måste stoppas, och därför blir mycket 

utav kulturen i sig opinionsbildande. […] de flesta saker vi 

uppmärksammar där jag jobbar är kulturyttringar som behandlar, till 

exempel, migrationsfrågor eller liknande. Det är superviktigt, men 
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jag kan ibland sakna det där tänket att ’nu tar vi och intervjuar 

exempelvis Anna Ternheim, av den enkla anledningen att hon släppt 

en ny skiva som är jättebra. Nu måste det alltid finnas en vinkel till, i 

både teve och tidningar.” – Respondent F 

Respondent A nämner internet och dess expansion som en bidragande faktor till 

kulturjournalistikens rådande mående. Hen säger att internet har gjort att kulturjournalistik 

som begrepp breddats, både i vad som rapporteras och hur det rapporteras. Som ett exempel 

på detta refereras till det faktum att Respondent A själv skriver för en nättidning, och där 

märker att sådana inlägg och sådan kritik som ej idag får plats och därmed kan publiceras i 

papperstidningarna istället kan skrivas på internet, och således nås av läsande publik.  

”[…] Å andra sidan har precis samma sak inneburit att vem som 

helst kan kalla sig kulturjournalist eller kritiker, vilket kan få en 

förtunnande effekt. Jag tycker att det finns en och annan superbra 

kulturjournalist på en bra och stor plattform, men ett helt hav 

mediokra kulturjournalister som mer framhäver sig själva än verket 

de skriver om. Det råder en sjukdom där; kulturjournalister som ska 

vara så personliga som möjligt i tidning, ivrigt färgade av sättet på 

vilket man skriver på blogg och webb.” – Respondent A 

Respondent E uttrycker viss ängslighet angående kulturjournalistikens lättillgänglighet idag, i 

det avseendet att detta medför att ”den där nya tanken” eller den ”oväntade infallsvinkeln” är 

svårare att hitta. Hen säger att skillnaden mellan kvalificerad kulturkritik och någon som 

”bara tycker” är jättestor. Vidare frågare hen sig i vilken utsträckning kultursidorna vårdas av 

mediebolagen och medieinstanserna själva, 

”Det ’lilla hörnet’ som är kulturredaktionen måste tas väl om hand 

för att nivån ska kunna upprätthållas. På den punkten kan jag 

faktiskt känna mig relativt pessimistisk idag.” – Respondent E 

Respondent D tycker att nivån på kulturjournalistik idag är lägre jämfört hur den tidigare 

varit. Hen menar att för mycket idag ”följer mediemarknadens logik”, vad gäller journalistik 

på svenska kultursidor. Som ett exempel och en förklaring refererar Respondent D till en 

intervju hen genomfört med sociologen Pierre Bourdieu, i anslutning till att den sistnämnde 

utgivit boken Om televisionen. 
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”Han var då väldigt inne på att även det som räknas till ’public service-

teve’ har kommit att påverkas av den logik som råder i 

reklamfinansierade teve-kanaler, och att alla är del av samma 

underhållningsindustri. […] och precis detta tycker jag har slagit över på 

nästan hela den journalistiska branschen idag, där ett exempel är den så 

kallade klick-logiken. Den kräver en särskild form av dramaturgi i 

kulturjournalistiken, vad gäller sensationer.” – Respondent D 

Respondent B tror att ovan nämnda klick-logik är en produkt av en ny typ av konkurrenter på 

marknaden, vilka i sin tur är produkter av internet och dess framväxt och expansion. 

”Vi konkurrerar, som resten av journalistiken, inte idag så mycket 

med andra plattformar för journalistik som vi konkurrerar med till 

exempel Netflix och Youtube. Det är helt klart svårare att nå ut idag 

än det varit tidigare.” – Respondent B 

Vidare diskuterar Respondent B och Respondent D risken att någonting väsentligt går förlorat 

när journalistiken arbetar efter denna logik.  

”Dels produceras ju väldigt mycket bra, men samtidigt är det som är bäst 

sällan det som blir mest läst. På sätt och vis tror jag att det nya snabba 

flödet, och därmed en viss avsaknad av djuplodande journalistik, fått mig 

att tröttna lite på kulturjournalistiken.” – Respondent B 

”Kulturjournalistiken ska ta ett steg bakåt från det som griper tag i 

oss mest i vardagen, för att med hjälp av de analytiska verktyg som 

finns faktiskt fundera över ’vad är det som händer här, egentligen?’. 

Att kastas till höger och vänster och bli offer för nuet är trots allt inte 

hur livet fungerar.” – Respondent D 

Slutligen tillägger Respondent F ännu en sammanfattande mening. 

”Man måste ju faktiskt också kunna göra ett konstreportage bara för att 

någonting är fint, men det gör vi nästan aldrig längre.” – Respondent F  

5.7 Vad har förändrats sedan de intervjuade inledde sina respektive karriärer? 

Angående vad som förändrats inom kulturjournalistik, i egenskap av journalistisk bransch och 

del av ett medielandskap, uttrycker flera av respondenterna att en av de främsta trender som 
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syns är den att kulturjournalistik i svenska medier idag har mindre utrymme jämfört med när 

de inledde sina respektive karriärer. 

”Omfattningen har minskat. Kulturen har mycket mindre utrymme i 

dagstidningarna nu. När jag började för tjugo år sedan var 

tidningarna i broadsheet-format, och alla texter var mycket längre. 

Nu har dagstidningarnas texter blivit kortare, och typsnitten större. 

När jag arbetade som mest på tidning, i början av 2000-talet, fanns 

nästan varje dag texter på upp emot 12,000 tecken. I och med detta 

fanns då också en större öppenhet för att skriva om alternativa saker, 

vilken inte existerar i alls samma utsträckning idag.” – Respondent F 

Respondent D delar denna uppfattning och bidrar även med en möjlig förklaring till den 

liknande utveckling hen har sett. Respondent D menar vidare att minskningen i omfång vad 

gäller kulturjournalistik i sig är ett orosmoment. 

”Om man tar våra största dagstidningar som exempel, hette det när 

de skulle omvandlas från broadsheet-format till tabloid-format att 

tidningarna ’trots sina mindre skurna sidor skulle bli desto tjockare, 

och därför skulle artiklarnas utseende och omfång inte påverkas.’ 

Detta stämmer såklart inte, utan det har haft ett enormt inflytande. 

Det blir per definition och i realiteten både kortare och färre artiklar. 

I och med detta tror jag att vissa nyanser går förlorade vad gäller 

vårt sätt att beskriva saker och ting.” – Respondent D  

I viss motsats till ovanstående säger Respondent B att kulturjournalistiken ej minskat i 

omfång. Hen uttrycker dock att det skett en förändring angående vilken kultur som omskrivs, 

och hur detta görs. 

”Att kulturjournalistiken befinner sig i kris, vilket många ger uttryck 

för i dagsläget, stämmer inte riktigt vad gäller omfång. Men 

barriärerna har försvunnit och kulturrapporteringen är inte längre 

lika strikt uppdelad i genrer som den varit tidigare.” – Respondent B 

Ovanstående fenomen behandlads även av Respondent E, som säger att svenska medier nu, i 

större utsträckning än de gjorde i början av hens karriär, skriver angående populärkultur och 

populärkulturella trender. Vidare beskriver Respondent E hur gränsen mellan ”finkultur” och 
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”populärkultur” var tydlig på 1990-talet, men att den idag suddats ut. Kanske, tror hen, beror 

detta på att en sådan gränsdragning inte längre är vare sig intressant att göra eller relevant för 

de som konsumerar kulturjournalistik. Respondent B väljer dock att i viss utsträckning vända 

sig emot denna trend, och menar att den medfört negativa konsekvenser inom 

kulturjournalistiken.  

”Jag kan tycka att man inom kulturjournalistik idag ibland drar lite 

väl stora växlar vad gäller ’populärkultur’, som till exempel 

teveserier, vilka kanske ofta är gjorda för att vi ska sitta där och titta 

på avsnitt efter avsnitt, snarare än säga någonting om samhället vi är 

en del av och lever i.” – Respondent B 

När det talas om förändringar inom kulturjournalistik nämner samtliga respondenter internets 

framväxt och expansion som en utav de faktorer som i på flest punkter påverkat 

kulturjournalistikens utformning. 

”När jag började fanns inte alls den uppsjö av sociala medier, eller 

för den delen podcasts, som finns idag. Detta har ju berett plats en 

ny typ av kulturjournalistik. Är, till exempel, Pewdiwpie en 

kulturjournalist? Kanske, fastän att vi inte uppfattar honom som 

det.” – Respondent G 

Respondent A väljer att använda sig av kulturjournalistikens bevakning av film och teve som 

ett exempel på ett område inom genren vilket hen upplever genomgått tydlig förändring. Åter 

igen nämns det faktum att det idag, främst till följd av internets utbredning, finns många fler 

plattformar än tidigare att komma till tals via, som en faktor som i hög grad bidragit till 

kulturjournalistikens förändring. Dock, menar Respondent A, har detta inte lett till att 

bevakningen ökat i omfång, utan snarare tvärtom. 

”Detta har fått de etablerade tryckta medierna att minska 

filmbevakningen. Man kan få intrycket av att det är tvärtom men så 

är det inte - mer filmbevakning idag är skrivbordsprodukter; listor, 

kritikernas krönikor och egna tankar och så vidare, och färre 

intervjuer och djupdykningar.” – Respondent A 
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Respondent D väljer att på samma som ovanstående tema lyfta kulturbevakningen av 

evenemanget Melodifestivalen i egenskap av exempel på sätt hen anser att svensk 

kulturjournalistik brister idag. 

”Här har vi ett ypperligt tillfälle att bedriva folkbildning och 

undersöka och utforska ’vad är svensk musik, och vart är den på 

väg?’, men trots att evenemanget får så fruktansvärt mycket 

utrymme saknas oftast analysmaterial som sträcker sig längre än till 

artisternas klädval.” – Respondent D 

Vad gäller internets del i ovan omtalad utvecklingsriktning tror Respondent F att 

mycket kan härledas till den klickjagande kulturjournalistik hen menar är ett 

faktum i dagens medielandskap. Vidare kommer Respondent F med flera exempel 

och möjliga förklaringsmodeller. 

”[…] det får helt enkelt inte plats idag. Man måste istället ha det 

klickvänliga. Många kanske tycker att detta är elitistiskt, men jag är 

av uppfattningen att ger man folk skit, vill de ha skit. Lär man folk 

att ’det är det här som gäller’, då blir det också så. Det är till 

exempel medierna som väljer om de vill uppmärksamma Paradise 

Hotel eller inte. På samma sätt som att porr, dödsfall och 

vinterkräksjukan alltid fungerat, fungerar detta också. […] det är 

tydligt att sedan internet kom igång handlar allting om klick. Även 

public service arbetar efter den principen idag. Inte för pengarnas 

skull, men vi måste ändå på något sätt rättfärdiga att vi finns och ska 

få fortsätta göra det.” – Respondent F 

Respondent E uttrycker vidare att kultursidorna idag i stor utsträckning handlar 

om politik, debatt och samtid, och att detta blivit en allt större beståndsdel. Hen 

anser att detta är viktigt, men önskar samtidigt mer av en kulturjournalistik utan 

dessa inslag. 

” […] jag hade önskat att utrymmet på kultursidorna ökade i 

omfång. På det viset skulle kritiken och de samtidspolitiska inslagen 

inte behöva stjäla plats ifrån varandra.” – Respondent E 
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Ytterligare en aspekt som omtalas av flera av respondenterna är ett ökat fokus på 

kulturyttringarnas upphovspersoner, snarare än ett fokus på de kulturella verken i sig. 

”Ibland recenseras, på gott och ont, upphovspersonen snarare än 

verket. Vi är fascinerade av livsöden, och det är lättare och ligger 

närmre till hands att beskriva hur, till exempel, Ernest 

Hemingway var som person än att föra en relevant diskussion om  

hans berättarteknik.” – Respondent C 

Respondent B tror att den autobiografiska trend hen menar just nu syns inom kulturens olika 

fält må vara en bakomliggande orsak till utvecklingen, vilken hen vidare uttrycker ej står fri 

från problemställningar. 

”Det som är tidstypiskt just nu är ett fokus på den personliga och 

egna berättelsen. Det autobiografiska är just nu en stor trend inom 

litteraturen, filmen och då även kulturjournalistiken. […] Den 

personliga berättelsen är viktig, men nackdelarna med detta är att 

man då kan missa vad konsten har att erbjuda.” – Respondent B 

Ett exempel, förvisso i form av ett väl tilltaget extremfall, på hur och varför detta kan komma 

att påverka kulturjournalistiken bjuds av Respondent C. 

”Jag har ett tankeexperiment apropå det här. Anta att Jimmie 

Åkesson (Sverigedemokraternas partiledare) imorgon släpper ett, 

objektivt sett, helt fantastiskt country-album. Då är det ju, om du ska 

recensera det, faktiskt ett bra album. Men risken är att personen 

bakom verket hamnar i fokus och musiken glöms bort. Nu är det här 

ett extremfall, men jag tycker ändå att det är en intressant tanke.” – 

Respondent C 

Jämväl en recension av artisten Morrisseys då nya musikalbum, vilken även nämns i studiens 

introduktion, lyfts som exempel på ovan nämnda kulturjournalistiska trend.  

”Det är en sak att skriva en krönika, eller liknande, om Morrissey, 

men när man skriver en skivrecension och inte skriver om skivan i 

sig blir det hela intressant att prata om.” – Respondent C  
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Emellertid menar Respondent E att just denna text ej fult ut kan förstås som del av en 

kulturjournalistiks trend, utan att utformningen av och stilen på artikelförfattaren Andres 

Lokkos text snarare och i första hand har att göra med den ställning han har som skribent. 

”En sådan artikel hade väl förvisso inte skrivits för x antal år sedan, 

men den hade heller inte skrivits av vemsomhelst och om 

vadsomhelst varken nu eller då. Alla kan inte göra det som Andres 

Lokko gör här, och inte heller han skulle kunna göra så hela tiden. 

Han skriver om en sanning som redan finns.” – Respondent E 

Vidare, och slutligen, beskriver Respondent E även hur hen upplever att skribenters eget jag 

nu, jämfört med då, ofta är mer centralt i deras texter. 

”Jaget är mycket viktigare nu, vilket jag tycker är synd och tråkigt. 

Fördelen med individ-fixeringen är väl dock att det finns en naturlig 

lockelse i det hela, vilket gör att människor lättare kan ta det till sig, 

jämfört med annan journalistik. Det hela är ett ganska billigt trick, 

tycker jag. Det har sina fördelar, men det är tråkigt om allting ska 

vara på det viset.” – Respondent E 

5.8 Vilka faktorer tror kulturjournalisterna kan ha bidragit till förändringen? 

I nära relation till föregående underrubrik och respondenternas svar angående på vilket eller 

vilka sätt kulturjournalistik i Sverige förändrats, står deras tankar, åsikter och uppfattningar 

beträffande vilka faktorer som kan ha bidragit till denna förändring. Samtliga av 

undersökningens 7 deltagande respondenter är enkannerligen ense om att internets framväxt 

och expansion är den faktor som allra mest påverkat och fortfarande påverkar journalistik i 

allmänhet och, inom ramarna för denna studie, kulturjournalistik i synnerhet. 

”Det korta, enkla och kanske förutsägbara svaret är att det helt 

enkelt är internet som står bakom den största delen av förändringen. 

Det här gäller egentligen allting, men samtidigt ska man komma 

ihåg att internet förändrat det hela till någonting mycket bättre 

också. Ska man vara relevant som journalist idag måste man vara i 

folks mobiltelefoner, det är det stora skiftet.” – Respondent C 

Respondent B och Respondent E uttrycker sig både på liknande vis som Respondent C, och 

säger även att flera faror finns vad gäller mötet mellan internet och journalistik. 
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”Jag tror att de förändringar vi ser beror på hastigheten av 

informationsflödet i samhället. Jag tror absolut att internet påverkat 

hur vi läser, och vilken mängd information vi förväntar oss, vilket 

gör att utrymmet för de längre och mer djuplodande texterna 

minskat. Dock tror jag inte på att avtagandet skulle bero på ett 

minskat intresse hos publiken.” – Respondent B 

”Sociala medier, det är det korta och enkla svaret. Med det kommer 

ökad tillgänglighet, ökad mångfald och nya sätt att uttrycka sig på, 

vilket förändrat journalistiken. Sociala medier har i hög grad blivit 

distributionsvägen, och när medierna befinner sig där och ska 

distribuera material måste också följa de regler som finns. Faran med 

detta är att man tänker på distributionen redan under eller redan innan 

produktionsfasen, vilket jag inte tycker att man ska göra. Det är lite 

skevt att tänka ’hur ska vi få ut det här?’ innan det finns någonting att 

få ut. Detta känner jag mig väldigt tveksam till, då risken är att det blir 

en alltför anpassad och i slutändan menlös produkt, som inte är vare 

sig oberoende eller självständig.” – Respondent E 

Respondent A lyfter fram kultur- och nöjestidningen Nöjesguiden som ett exempel på hur 

internet kan ha förändrat och påverkat kulturjournalistik och kulturbevakning. Hen menar att 

denna instans tidigare verkat i egenskap av ”en ren plantskola för begåvade 

journalistnykomlingar”, men att den nu, i viss mån, bytt inriktning och strävar efter politisk 

tyngd hellre än kulturell sådan. Vidare tar Respondent A även upp samhällets förnyade vanor 

vad gäller kulturkonsumtion, till exempel nedladdning tillsammans med Netflix och liknande 

plattformars intåg på marknaden, som en faktor som kan ha påverkat kulturjournalistik som 

genre. 

Likaså Respondent F och Respondent D talar om hur internet, och de nya medieplattformar 

som nu finns i och med dess ställning, påverkat och fortfarande påverkar kulturjournalistikens 

utformning. 

”[…] Det har nästan bara med internet att göra. Det faktum att 

kulturjournalistiken har blivit mer politiserad och kanske 

kommersialiserad har också med internet att göra.” – Respondent F 
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”Idag mäts kvaliteten på specifik journalistik och en redaktions 

sammanlagda framgång ofta i antalet delningar och klick. Detta är ett 

faktum, vilket jag själv tycker är ganska förfärligt.” – Respondent D 

Respondent G delar med sig av flera uttryckta tankegångar angående internet i relation till 

journalistik, och talar även här om ett ökat fokus på personerna bakom kulturyttringar snarare 

än ett fokus på kulturyttringarna i sig. 

”Det som är viktigt, inom kulturjournalistik, är verken. Detta säger 

jag i viss opposition till en trend där allt större fokus tillägnas 

personerna bakom verken. Jag tror till exempel att det har genererats 

ungefär femtusen nyheter utifrån Taylor Swifts instagramflöde, när 

det inte är det viktiga. Det handlar ju om hennes privatliv, snarare än 

om hennes musik eller artisteri. Det finns en politisering i det där, att 

beskriva spelet bakom.” – Respondent G 

”Vi har haft sådana diskussioner på den redaktion där jag jobbar. Jag 

själv och flera andra tillhörde falangen ’alltså, vi är ju 

kulturjournalister’, med ordet kultur i fokus. Det finns en uppenbar 

spricka där. Det ska handla om verken i mycket högre utsträckning 

än vad det gör idag, tycker jag.” – Respondent G 

5.9 Vad gör kulturjournalisterna för att värna om sitt eget fält? 

Angående frågan om vad kulturjournalisterna själva, om något, gör för att värna om 

kulturjournalistik i egenskap av bransch och journalistiskt fält uttrycker respondenterna att det 

viktigaste de kan göra är att i största möjliga mån sträva efter att leva upp till sina egna ideal 

angående vad en god kulturjournalist ska vara och göra. 

”Jag vill vara påläst, kunnig och ha en tydlig tanke bakom det jag 

ägnar mig åt. Det är vad jag kan göra. Sedan vill jag vara med och 

föra diskussionen och samtalet om kulturjournalistik som genre, 

både redaktionellt och på andra platser och plattformar. Allt som 

bidrar till en ökad förståelse och kunskap, och till att hålla 

diskussionen levande är värdefullt och viktigt.” – Respondent E 

Respondent A uttalar att hen värnar om det kulturjournalistiska fältet genom att, bland annat, 

”klaga på andra kulturjournalister”, och utöver detta använder sin röst och sitt utrymme i en 
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viss tidning för att skriva längre och mer omfattande reportage, vilka hen annars anser vara 

alltför sällsynta och ej tillräckligt ofta förekommande i dagens medielandskap. 

Respondent F respektive Respondent C ger även de uttryck för att det de kan göra för att 

bibehålla, och kanske även höja, nivån på dagens kulturjournalistik är att tillgodogöra sig så 

mycket kunskap som möjligt och fördjupa sig i sina respektive specialområden. 

”Jag gör allt jag kan för att kanske få in lite smalare grejer och 

försöka ta ut svängarna så mycket som möjligt på de plattformar där 

jag tillåts göra det. När jag berättar om saker jag själv tycker är 

spännande tycker jag att jag på något sätt gjort en gärning. För mig 

är det folkbildning att bereda plats åt det som kanske inte alltid ses 

som mainstream.” – Respondent F 

”Mitt sätt att bli journalist och sedan leva på det har varit det faktum 

att jag har tydliga specialintressen. Jag lärde mig mycket inom mina 

ämnen och kunde därmed, tycker jag själv, tillföra någonting. Jag 

har försökt att se till att nå ut med mina intressen så bra som möjligt. 

Till exempel har jag kanske arbetat med annat vid sidan av, endast 

för att också kunna skriva de där smala artiklarna som jag tycker är 

viktiga, men kanske inte alltid genererar särskilt mycket pengar. Jag 

tror att det är viktigt att göra det man brinner för, även om man 

kanske inte alltid kan leva på bara det. Har man något relevant att 

tillföra tycker jag att man ska försöka göra det.” – Respondent C 

Respondent G sätter ord på flera tankar angående vad hen själv gjort och gör, vad hen tycker 

bör göras av andra, samt varför detta behöver göras för att värna om det kulturjournalistiska 

fältet i dagens medieklimat. 

”Vi har så mycket som bara handlar om sociala medier och 

kulturdebatt idag. […] Kan vi inte ha lite kultur i kulturen? Jag har 

försökt ställa frågan på min redaktion, ’ska vi ha någon kultur här?’ 

Måste allting handla om olika mediefrågor eller om att återge 

debatter?” – Respondent G 

”Jag försöker se till att själv ta mig ansvaret för mina specialområden 

och bidra till att de bevakas så bra som möjligt.” – Respondent G 
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”Debatter finns ju överallt. Det är nästan det sociala medier är till för 

nuförtiden. På kultursidorna blir det en waste of space. Jag tycker att 

det är bortslösad tid att vi som är experter på kultur ska sitta och 

bevaka medier. Vi måste splittra den branschen i flera delar och 

bryta oss loss. Jag eldar upp mig lite nu, men det är bara för att jag 

tycker att det här är så viktigt.” – Respondent G  

5.10 När ordet är fritt, vad vill de intervjuade tillägga då? 

Som svar på denna fråga valde vissa av respondenterna att lyfta fram ämnen och tankar de 

själva tycker är viktiga och följaktligen ej ville lämna osagda. Respondent E talar om den 

diskussion hen tycker saknas i dagens medieklimat. Det skulle, enligt Respondent E, vara bra 

om en diskussion angående kulturjournalistik fick en tydlig plats i det offentliga samtalet.  

”Fortfarande råder föreställningen att kulturjournalistik är en isolerad 

verksamhet som inte vem som helst kan ta del av, men detta stämmer 

ju inte idag. Även det som ses som kvalificerat är tillgängligt för alla, 

och den journalistik som är alldeles för svår finns inte. Därför tror jag 

att det finns ett behov av en offentlig diskussion om kulturjournalistik, 

i egenskap av varande viktigt. Lustfyllt och viktigt vore idealet för en 

sådan diskussion.” – Respondent E  

Respondent D väljer att vädra sina tankar angående att hen anser att kulturjournalistiken kan 

vara på väg åt det hen menar är helt fel håll. 

”Idag är, i alla fall vad gäller de stora tidningarna, kulturjournalistiken 

ofta en del i en upphovspersons produktlansering, istället för att bedriva 

journalistik utifrån självständiga publicistiska val.” – Respondent D  

”Jag tycker att kulturjournalistiken har blivit väldigt mycket en del av 

medielogiken i en underhållningsindustri, snarare än någonting som är 

publicistiskt självständigt. Det kan jag faktiskt sörja lite, då jag helst 

inte vill vara den som säger att det var bättre förr.” – Respondent D  
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Respondent F tycker även hen att ovanstående kan vara viktigt och bör uppmärksammas, och 

menar vidare att denna logik i förhållande till kulturjournalistik förändrats under hens karriär.  

”På 1990-talet, när jag började, var det vattentäta skott mellan 

journalistik och PR. Hade du jobbat med promo var det nästan 

omöjligt att jobba som journalist sen. Men idag arbetar folk med 

både och bredvid varandra, utan att det ses som ett problem. Den 

sortens etiktänk finns inte längre.” – Respondent F 

Slutligen vill Respondent C delge en något mer positiv syn på de förändringar hen menar att 

internets ställning i dagens medielandskap fört med sig. Utöver detta anser hen dock också att 

flera av kulturjournalisterna själva har vissa brister. 

”Folk har ju som bekant en tendens att säga att ’det var bättre för’, 

och det kanske jag delvis också säger, men egentligen tycker jag inte 

det. Det finns någonting väldigt värdefullt i att det nu finns så 

mycket som är så tillgängligt, även om det hela kanske inte fullt ut 

hittat sin form än. Bland kulturjournalister, har jag en känsla av, kan 

folk vara lite mer egocentriska än inom andra områden. Man tänker 

’vad vill jag uttrycka?’ istället för ’vad kan vara relevant för 

läsaren?’ – Respondent C 

6. Analys 

I följande kapitel analyseras och diskuteras kring de resultat som i föregående kapitel 

presenteras och redogörs för. Delen strävar efter att finna skäl och orsak till att resultatet ser ut 

som det gör, genom att jämföra och sammankoppla det med studiens teoretiska ramverk och 

utgångspunkter.  

Med anledning av att understödja och främja läsning och förståelse för nedanstående 

redogörelse har kapitlet delats in i två skilda avsnitt. Under den första underrubriken 

analyseras resultatet i nära relation till uppsatsens två första vetenskapliga frågeställningar. Då 

dessa 2 frågor är tätt sammanlänkade syftar hopslagningen till att sätta diskuterade företeelser 

i ett större och tydligare sammanhang genom att jämföra dem med varandra. De första två 

frågorna lyder enligt nedan. 
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 Ger de i studien intervjuade kulturjournalisterna uttryck för att kulturjournalistik i 

egenskap av journalistiskt fält genomgått en märkbar förändring sedan de inledde 

sina respektive karriärer? 

 Vilka, säger kulturjournalisterna, är i sådant fall de faktorer som i högst 

utsträckning kan ha bidragit till denna eventuella förändring? 

Den andra underrubriken följs utav resultatanalys med studiens tredje och sista vetenskapliga 

frågeställning i fokus. 

 Vilka tankar kommer till uttryck angående hur de intervjuade 

kulturjournalisterna ser på sig själva och sin gärning, och vad, om  

något, de gör för att värna om sitt fält och yrkesområde? 

Analyskapitlet följs sedan upp av avslutande reflektioner och en slutsats där uppsatsens 

vetenskapliga frågeställning i alla korthet kommer besvaras.  

6.1 Det kulturjournalistiska fältets förändringar och vad som föranlett dem 

Beträffande det spörsmål angående vilka förändringar som skett och sker inom det 

kulturjournalistiska fältet påtalades i första hand tre huvudsakliga trender av intervjuade 

respondenter. Enligt följande: 

 Internets framväxt och expansion, och de omställningar detta oundvikligen medfört.  

 Mediemarknadens kommersialisering och ökade konsumtionsorientering. 

 En förskjutning angående vilken kultur som omskrivs och på vilket sätt detta görs. 

Dessa punkter stämmer väl överens med presenterad bakgrund, och kan förklaras och 

analyseras utifrån det för studien fastställda teoretiska ramverket. Samtliga ovan listade 

trender, vilka utryckts av studiens intervjuobjekt, kan härledas till teorin om journalistikens 

kommersialisering. När undersökningens resultat studeras utifrån det John McManus (1994) 

skriver om journalistik i relation mediemarknad kan man föreställa sig den inverkan detta har 

gjort på just kulturjournalistik i egenskap av journalistiskt fält, och vilka konsekvenser det 

medfört. En av huvudteserna i John McManus bok har sin grund i tankegången att en 

sammanblandning av kommersiella marknadskrafter och traditionell journalistik på sikt 

undergräver mediernas trovärdighet och objektivitetsideal.  

Vissa av respondenternas utsagor överensstämmer väl med detta resonemang. Det menas av 

studiens intervjuobjekt att utvecklingen är ogynnsam, och att ett ökat fokus på konsumtion 
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och ”klick-jagande”-journalistik i viss utsträckning har undergrävt och till och med skadat 

kulturrapporteringen i Sverige.  

Som ett alldagligt exempel på detta används med fördel Respondent G:s uttalande angående 

Taylor Swift, och i vilken utsträckning nyheter och medieinnehåll genereras utifrån dennas 

instagramflöde, snarare än utifrån artistens faktiska artisteri. Det råder lite eller ingen tvekan 

om att sådana Instagram-nyheter genererar klick. Men frågan respondenten vill ställa är 

kanske huruvida denna rapportering hör hemma på kultursidorna eller inte? 

Presenterad teori beskriver även hur medierna använder sina konsumenter som 

verktyg med hjälp av vilka de tjusar en annonsmarknad, och dymedelst genererar 

ekonomiskt kapital (McManus 1994, s. 1 - 2). Vad gäller kulturjournalistik har det 

tagits ännu ett steg längre. Respondent D uttrycker att kulturjournalister idag ofta 

snarare fungerar som en del i upphovspersoners produktlanseringar istället för att 

bedriva journalistik utifrån ett objektivitetsideal.  

Ur John McManus (1994) perspektiv är detta fenomen skadligt för såväl annonsmarknad som 

mediernas trovärdighet. Sett ur det perspektiv att kultur och kulturyttringar fungerar som 

samhällets reflekterande kärna och är en spegling av samtiden bör den av många respondenter 

nämnda hopgyttringen av kulturjournalistik och marknadskrafter ses som kritisk.  

Aktörer som följer den kommersiella logiken värdesätter främst ekonomisk vinning och 

offentlig framgång (Strömbäck & Jönsson 2005, s. 3). Detta rimmar sålunda illa med det av 

flera av respondenterna omtalade folkbildningsidealet, som anses vara centralt vad gäller god 

och värdefull kulturjournalistik. Den kulturrapportering som genererar mest klick premieras, 

snarare än den som är viktig, anser flera av intervjupersonerna. Även åsikten att en 

kulturjournalist bör producera det innehåll hen producerar utifrån ansenlig områdeskunskap 

lyftes fram under intervjuerna. Möjligt är att kulturjournalistiken, sett utifrån denna vinkel, är 

i fara, då den likriktning och formbundenhet marknadslogiken inrymmer kan påverka i vilken 

utsträckning olika kulturområden bevakas, och där med också påverka förekommande 

kunskap och expertis inom dessa områden. 

Ytterligare en aspekt som i vid bemärkelse lyfts fram och omtalas av respondenterna är den 

ökade förekomsten av den typ av medieinnehåll som Riegert, Roosvall & Widholm (2015, s. 

272) benämner som förstahandsartiklar. Vissa av respondenterna vänder sig emot denna 

trend, och talar om ett ökat upphovsmanna- och personfokus i egenskap av uppenbar motsats 
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till god kulturjournalistik. Det menas att sådana tilltag möjligen bidrar till att undergräva det 

de menar att kulturjournalistik ska hålla centralt; nämligen kulturyttringar och kulturella verk.  

Ett citat av den kulturjournalist som i resultatkapitlet benämns som Respondent G visar hens 

uppfattning angående åt vilket håll kulturjournalistiken på väg. 

”Det som är viktigt, inom kulturjournalistik, är verken. Detta säger 

jag i viss opposition till en trend där allt större fokus tillägnas 

personerna bakom verken. […]” – Respondent G 

Föregående infallsvinkel faller även den in under rubriken kommersialisering, även om det 

vad gäller det, upplevda, ökade fokusen på och centraliseringen kring upphovspersoner 

snarare än kulturella verk finns mer än en förklaringsmodell. Samtliga respondenter lyfter och 

kommenterar en utveckling några av dem benämner som en politisering av 

kulturrapporteringen. Denna tar sig, menar de, uttryck i det faktum att nyheter angående 

kultur blivit ”infiltrerade” av debatt- och åsiktsmaterial. Även denna politisering härleds med 

viss svårighet till kommersialiseringsteori, även om adekvat teorianknytning vad gäller denna 

aspekt dessvärre saknas i förevarande uppsats. Tydligt är emellertid att flera av 

respondenterna hyser starka åsikter angående ämnet. Ett exempel på detta är nedanstående 

citat, vilket yttrades av Respondent F. 

”Allting har blivit så politiserat. Nu lever vi i sådana tider, givetvis, 

där mycket rör på sig som måste stoppas, och därför blir mycket 

utav kulturen i sig opinionsbildande. […] de flesta saker vi 

uppmärksammar där jag jobbar är kulturyttringar som behandlar, till 

exempel, migrationsfrågor eller liknande. Det är såklart superviktigt, 

men jag kan ibland sakna det där tänket att ’nu tar vi och intervjuar 

exempelvis Anna Ternheim, av den enkla anledningen att hon släppt 

en ny skiva som är jättebra. Nu måste det alltid finnas en vinkel till, i 

både teve och tidningar.” – Respondent F 

Angående följande och dess bakomliggande anledning går meningar isär något, men 

respondenterna är på det hela taget ense om att det kulturjournalistiska fältet i dagsläget inte 

mår jättebra. Samtliga respondenter nämner internet som den största bakomliggande och 

bidragande faktor till de förändringar de upplevt och upplever vad gäller det 

kulturjournalistiska fältet. 
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Med Pierre Bourdieus teoretiska ramverk och begreppsapparat som förutsättning klarnar 

bilden ytterligare; när en kulturjournalist eller kulturkritiker definierar, och därjämte 

motiverar, vad inom ett visst ämnesområde som bör anses som varande ”bättre” respektive 

”sämre” kulturyttringar blir hens urskillningsförmåga och expertis en vägvisare för mediets 

publik. I en tillbakablick till uppsatsens teorikapitel finner vi rättesnöret tillika grundsatsen 

att: ”den symboliska makten är en makt att göra saker med ord.” (Broady 1990, s. 171)  

Kulturellt kapital, det vill säga: det kapital som i korthet utgörs av erfarenheter, kunskaper 

och tankesätt (Bourdieu, 1984), är enligt respondenterna viktigt att inneha som 

kulturjournalist. En god kulturjournalist bör besitta omfattande kunskap inom sitt valda 

område, säger intervjuobjekten. Respondent E framhåller att ”frihet i tanken” är en 

förutsättning för att kunna ägna sig åt kvalificerad kulturjournalistik, och Respondent B säger 

att bra kulturjournalistik ska ”ge nya tankesätt och perspektiv på hela samhället.” För att 

kunna nå upp till och åstadkomma det respondenterna talar om behövs kulturellt kapital. 

Men utifrån kommersialiseringsteori och intervjupersonernas egna utsagor premieras inom 

det kulturjournalistiska fältet både ekonomiskt kapital och socialt kapital i mycket hög 

utsträckning. Det förstnämnda i det att aktörer i medielandskapet jagar ekonomisk och 

materiell vinning hellre än att ägna sig åt och producera, som ovan nämnt exempel, 

medieinnehåll i folkbildningssyfte. Socialt kapital är i dagsläget viktigt på grund av den, 

enligt respondenterna, ökande autobiografiska trenden där journalisten behandlar sig själv 

som ett varumärke. Respondent E beskriver fenomenet som ”ett billigt trick”, och Respondent 

A säger att en god kulturjournalist bör agera med så lite ”ego” som möjligt.  

De ideal och strävans mål som respondenterna uttalar att de tycker att kulturjournalistik som 

fält bör anstränga sig för att uppnå känns inte igen i ovanstående. Det kulturjournalistiska 

fältets doxa utgörs, enligt respondenterna, av hög stilistisk kvalité, en vilja att sprida kunskap 

och berätta för publiken om kultur i egenskap av samhällets reflekterande kärna. 

I ytterligare en tillbakablick till teorikapitlet syns att det inom det kulturella fältet historiskt 

inte anses vara särskilt prestigefyllt att nå ekonomisk framgång jämfört med synen på att 

”producera konst för konstens skull” (Järvinen et al. 2007, s. 273). Ovan presenterat resultat 

och analys av detta talar för en svängning vad gäller detta synsätt. 
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När intervjupersonernas utsagor beträffande dagens kulturjournalistik och trenderna inom den 

studeras ur ett Pierre Bourdieuskt perspektiv och jämförs med intervjupersonernas utsagor 

angående vad god kulturjournalistik bör vara och göra, är det tydligt att marknaden ej 

överensstämmer med uttalat ideal. Mediemarknaden och kulturjournalistik som bransch och 

helhet är snarare på väg i en konträr riktning i jämförelse med den som skulle behöva tas för 

att nå de kulturjournalistiska mål och ideal flera av respondenterna lyfter fram. 

6.2 Kulturjournalisternas sätt att värna om sig själva och sitt fält 

Tydligt är att de 7 intervjuade kulturjournalisterna ej tillhör eller tillsammans utgör en 

homogen grupp eller konstellation, vilken i det fallet, i enlighet med Pierre Bourdieus (1984) 

teoretiska ramverk, skulle hållits samman av regelverk och institutionell makt. 

Respondenterna skiljer sig på många vis åt från varandra vad gäller synen på sig själva och 

sitt arbete. Detta till trots utkristalliseras vissa jämbördigheter som skulle kunna ses som 

karaktäriserande drag.  

Respondenternas svar på denna fråga är på ett vis identiska. De anser alla att det viktigaste de 

kan göra är att i största möjliga mån sträva efter att leva upp till sina egna ideal angående vad 

en god kulturjournalist ska vara och göra, även om dessa ideal på visa punkter är olika. De 

menar att kunskap är viktigt, och håller för sant att skillnaden på en duktig kulturskribent och 

”någon som bara tycker någonting” är enormt stor. 

Den debattorienterade journalistik som enligt vissa av respondenterna ”infiltrerat” 

kultursidorna upplevs av andra tvärtom som god kulturjournalistik. Somliga ger uttryck för en 

önskan om att dela kulturbevakningen i två separata fält, där kulturdebatt och kulturbevakning 

inte längre blandas på samma sätt som nu. En förutsättning för detta är, självfallet, att 

kulturjournalistik ges större utrymme i medier, men den trend som syns och beskrivs av 

respondenterna verkar snarare tala för det motsatta. 

Det Pierre Bourdieuska begreppet habitus och vad det inbegriper kan användas för att i viss 

utsträckning förklara dessa skilda åsikter. Teoretikern menar att ett fälts särskilda smak måste 

skapas genom viss motsättning till ett annat fält och dess smak (Broady, 1991, s. 179). 

När kulturdebatt och kulturbevakning ses som två separata sidor av samma mynt kan de i 

realiteten tolkas som två, förvisso mycket närliggande, men olika fält. Habitus förklaras som 

”livsstilens förkroppsligande.” (Broady, 1991, s. 179 - 180) Den motsättning som eventuellt 

finns mellan fälten kan således vara början till en lösning. 
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Det 7 av landets mest namnkunniga kulturjournalister gör för att värna om sitt fält och sitt 

yrkesområde är, helt sonika, att fortsätta vara just kulturjournalister. Detta genom att göra vad 

de kan för att förmedlad det de själv tycker är viktigt och relevant i, som många av dem 

uttrycker det, ”folkbildningssyfte”. Detta i den mån de tillåts göra detta av sina respektive 

plattformar och uttrycksformer.  

Ett avslutande citat som väl sammanfattar hur merparten av respondenterna tänker angående 

vad de vill att kulturjournalistik ska vara och vilken inställning de anser att branschen som 

helhet bör närma sig yttrades av Respondent F. 

”Man måste ju kunna göra ett konstreportage bara för att någonting 

är fint, och det gör vi nästan aldrig längre.” – Respondent F 

7. Reflektion 

I egenskap av van konsument av kulturjournalistik ser forskaren själv dagligen exempel på 

det respondenterna i denna studie talar om. Ytterligare en gång bör ett av intervjustudiens 

kanske mest slagkraftiga citat brukas, och noga tänkas över. 

”Kan vi inte ha lite kultur i kulturen?” – Respondent G 

Kulturdebatten mår förträffligt, kulturbevakning och traditionell kulturrapportering mår 

sämre. Hur mycket sämre är svårt att avgöra med endast denna studie som grund och 

utgångspunkt. Tydligt är emellertid att internet, ökad kommersialisering och politisering har 

förändrat sättet på vilket medierna rapporterar och skriver om kultur idag. Samma faktorer har 

också bidragit till en förändring angående vilken kultur som omrapporteras. Om denna 

förändring är till det bättre eller sämre tycks vara oklart och mycket svårt att undersöka. 

Frågan är om en, objektivt sätt, god kultur existerar och om denna i så fall bör premieras vad 

gäller bevakning och utrymme på kultursidorna. Antagligen inte. All kultur i grund och botten 

kan antas existera för att skapa subjektiva känslor hos betraktaren, och således är individens 

preferenser angående den kultur, och därmed den kulturbevakning, hen föredrar ett högst 

subjektivt företräde.  

Forskaren själv håller det för uppenbart att hen hellre läser om en musikartist rytmiska 

influenser och vad de bottnar i, än tar del av nyheter genererade utifrån samma musikartists 

sociala medier-flöde. Men även i tider där en kommersiell marknadslogik i hög utsträckning 

kan antas styra medieföretagen och dessas produktion, gäller fortfarande principen tillgång 
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och efterfrågan i någon mån. ”Ger man folk skit, vill de också ha skit”, menar vissa, vilket 

möjligen stämmer. Frågan är då om vi kan skilja på begreppen, och i så fall om vi på det hela 

taget bryr oss dessa skillnader? 

Fler undersökningar och studier likt denna bör genomföras och då i avsevärt mycket större 

skala. En tydligare och i högre grad kvantitativ studie som visar på eventuella förändringar 

över en längre tidsperiod skulle ytterligare och på ett bättre sätt kunna visa hur 

kulturjournalistiken och kommersiella marknadskrafter kommit närmre varandra, och vilka 

långtgående konsekvenser detta har fått och skulle kunna få.  

Studien rör vid ämnet och visar att vissa journalistiska ideal inte längre ses som lika viktiga 

eller underhålls lika väl av mediebranschen som de tidigare gjort. Frågan är i detta fall vilka 

nya ideal som ersatt de tidigare? Folkbildnings- och kunskapsidealen har i och med 

kommersialiseringen tappat i värde, och ersatts av vadå?  

Har medielogik och kommersiella intressen bidragit till likriktning angående vilken kultur 

som omrapporteras? Flera av respondenterna argumenterar för att det är av största vikt att 

sätta kulturen i sitt sammanhang. Men om sammanhanget kulturen sätts in i alltid i första hand 

är den kommersiella marknaden och dess logik, vad händer då med ”frihet i tanken”? 

Det hela kan ses och tolkas som en paradox; i det att internet är boven i dramat, men samtidigt 

är den plattform där framtidens kulturjournalistik kommer att leva. Det hela behöver, för att 

nå de av respondenterna uttryckta idealen, hitta och anta en ny skepnad. Vilken eller vilka det 

blir återstår att se. För att använda mig av Respondent E:s ord menar forskaren att det som i 

första hand behövs är en ”lustfylld” diskussion och debatt om kulturjournalistiken och dess 

framtid. 

De i studien intervjuade respondenterna är väl medvetna om vad som händer och varför. För 

att värna om kulturjournalistik i egenskap av bransch och journalistiskt fält. gör de, enligt sig 

själva, så mycket de kan för att leva upp till sina ideal om vad en god kulturjournalist ska 

vara. Detta utan att tappa greppet det de alla säger sig hysa stor kärlek till; kulturyttringarna i 

sig, Så länge det kulturjournalistiska fältet befolkas av skribenter och innehållsproducenter 

som drivs av sina starka kulturintressen snarare än av lust att suga liv ur ett för tillfället 

populärt Instagram-konto är kulturjournalistiken i fortsatt goda händer.  
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8. Sammanfattning och slutsats 

Sammanfattningsvis visar förevarande kandidatuppsats och dess resultat att majoriteten av 

tillfrågade respondenter är oroliga för konsekvenserna av de förändringar de sett och ser inom 

det kulturjournalistiska fältet. Parallellt med detta uttrycks emellertid förhoppningar om vad 

framtiden kan komma att bära med sig för genren och branschen. Vad gäller studiens syfte 

och vetenskapliga frågeställningar besvaras dessa i alla kort- och enkelhet enligt nedan.  

Frågeställning I 

Resultatet och analysen av detsamma visar att de 7 kulturjournalister som intervjuats i 

samband med studien alla ger uttryck för att det kulturjournalistiska fältet har genomgått 

märkbara förändringar sedan de inledde sina respektive karriärer. 

Frågeställning II 

Dessa förändringar, menar kulturjournalisterna, har ej orsakats av en ensam faktor, utan av en 

kombination av samhälleliga och journalistiska fenomen och trender. Internets framväxt och 

expansion har tillsammans med en ökad kommersialisering och politisering påverkat och 

förändrat hur och varför kulturjournalistik produceras och publiceras.    

Frågeställning III 

De intervjuade kulturjournalisterna är väl medvetna om hur och varför branschen utvecklas på 

det sätt som den gör. De säger själva att de viktigaste rollerna de har består av att ägna sig åt 

folkbildning och agera i egenskap av förmedlare av kunskap. För att värna om sitt fält uppger 

de att de gör så gott de kan vad gäller att sprida just denna kunskap och i och med det styra 

och utveckla branschen i förhållande till sina journalistiska ideal. 
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