
 

  

 

  

 



 

Abstract  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur amatörkritik på internet och sociala medier 

skiljer sig från kritik i traditionella medier av professionella kritiker. I vår undersökning har vi 

specifikt fokuserat på litteraturkritik. Vi har valt ut två böcker ur skilda genrer, en roman och 

en deckare, som under hösten 2018 varit bland de mest sålda böckerna i Sverige. Vi ville 

jämföra böcker som prioriterades av recensenter i dagspressen och var av stort allmänintresse. 

Vi har totalt analyserat 16 recensioner, 8 av varje verk, på Instagram, Goodreads, bokbloggar 

och i dagspress.  

 

Med hjälp av Bourdieus fältteori har vi studerat litteraturkritiken som en pågående maktstrid 

där definitionen om vad som är god litteratur står på spel. Uppsatsens metod är en 

egenkomponerad diskursanalys med textanalytiska inslag. Vi fann att Berglez 

diskursanalytiska modell befann sig på ett alltför övergripande och ideologiskt plan. Vi ville 

undersöka recensionernas byggstenar och valde därför att kombinera dessa metoder.  

 

Analysen visar att amatörkritiken skiljer sig markant från den professionella kritiken. Dock är 

amatörkritiken mer heterogen än den professionella kritiken; det finns ett spektrum av olika 

slags recensenter som utfärdar kritik som hobbyverksamhet. Vårt resultat visar att 

amatörkritiker tar intryck från professionella kritikerna. Amatörerna ger uttryck för en 

subjektivt förankrad litteratursyn som skiljer sig från de professionella kritikerna som är mer 

kritiska och nyanserade i sina omdömen. De professionella kritikerna har ett mer medvetet 

och distanserat förhållningssätt till verk och författare. Amatörer som kan komma att utmana 

de professionella kritikerna har i vår undersökning visat sig vara de på Instagram. De skulle 

kunna klassas som semi-professionella, eller Pro-Ams, en ny sorts kritiker som ägnar sig åt en 

aktivitet med en amatörs kärlek men med ett proffs standard. Utifrån Bourdieus fältteori kan 

de recensenterna sägas utgöra ett heterodoxt uppror mot den rådande doxan på det litterära 

fältet.  

 

 

Nyckelord: amatörer, bokbloggar, Goodreads, kulturjournalistik, literary criticism, 

litteraturkritik, professionell, recension, sociala medier  
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1. Inledning  

”Å ena sidan kan det verka absurt att prata om kritikerns död nu när alla verkar vara en.” . 1

Det skriver Ronan McDonald i The death of the critic (2007). På många sätt är citatet 

träffande. Idag kan allt fler utfärda kritik för en större publik. Skeptiker menar att kritiken 

som vi känner den är på väg att försvinna. Idé- och debattsidorna sidorna krympt i takt med 

att nöjesrelaterat innehåll har ökat på kultursidorna. Papperstidningarnas inflytande har 

minskat till fördel för onlinekanaler som antas utgöra ett hot mot kulturjournalistiken och 

påverka den traditionella kritikerrrollen.  Den längre kritiska texten ersätts allt oftare av fler 2

kortare texter som behandlar fler ämnen. Stressfaktorn är mycket hög då kritikern arbetar åt 

publikationer som vill vara störst och först och där textens underhållningsvärde blir allt mer 

centralt. Det är en mörk bild som målas upp, men samtidigt kan förändringen tolkas i 

demokratiska termer. I takt med att den traditionella kritikerrollen förändras gör nya aktörer 

intåg på fältet.  

 

Men vad har då de nya kritikerna att komma med? Anders Mildner (2010) skriver att de nya 

”amatörkritikerna” såväl som de professionella kan berätta om ett verk och ge ett omdöme, 

men de skiljer sig när det gäller kritikens egenvärde, vilket består i att vidmakthålla ett 

intellektuellt samtal kring kultur i samhället . Samtidigt kan amatörkritikerna sägas fylla ett 3

tomrum då bokutgivningen ökar konstant medan andelen recenserade verk minskar . 4

Litteraturvetaren Ann Steiner skriver att litteraturkritik på internet främst förekommer på 

bloggar samt internetbokhandlarnas egna webbsidor, till exempel Adlibris, Amazon och 

Bokus.  De nya amatörkritikerna har ofta ett personligare tilltal och är mer subjektiva, medan 5

de traditionella kritikerna i större utsträckning baserar sig på journalistikens objektivitetskrav. 

Samtidigt lånar professionella och amatörer från varandra och omformar varandras 

verksamheter. Amatörkritikerna är inte heller en homogen grupp. Enligt Steiner finns det 

spridda uppfattningar och diskurser bland amatörkritikerna, där recensionerna ofta speglar 

1 McDonald, Rónán, The death of the critic, Continuum, London, 2007, s.4 
2 Chukri, R (2010), Konstnärlig makeover. Kulturjournalistiken måste väga I: Hemer, Oscar & Forsare, Malene 
I: Roosvall, Anna, Widholm, Andreas & Riegert, Kristina I: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (red.), 
Handbok i journalistikforskning, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s.275 
3 Chukri, Rakel, Hemer, Oscar & Forsare, Malena, Kulturjournalistikens gränser, h:ström, Umeå, 2010, s.65 
4 Steiner, ”Digital litteraturkritik”, I: Lenemark, Christian (red.), Litteraturens nätverk: berättande på Internet, 
1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s.51. 
5 Steiner, ”Digital litteraturkritik”, I: Lenemark, Litteraturens nätverk - berättande på internet (2012) s.54 
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romanerna och de tilltänkta läsarna. Amatörkritiken kan sägas utgöra en skala på vilken en ny 

sorts amatörer växt fram. De så kallade ”Pro-Ams” är mer professionella, välutbildade och 

hängivna.  

 

Så vem är då kritiker idag? Hur skiljer sig amatörernas kritik från de professionellas? I takt 

med att kulturjournalistiken och kritiken förändras blir dessa frågor allt mer angelägna.  

 
Kulturjournalistik är ett underutforskat område liksom forskningen om relationen mellan de 

professionella kritikerna och amatörkritikerna, speciellt i Sverige. Det saknas kunskap om de 

olika formerna för kritik i det svenska medielandskapet. I vår uppsats undersöker vi vad som 

karakteriserar de olika recensionsdiskurserna. Vi tittar på deras konstitution, relation till 

varandra och publiken samt hur litteraturen bedöms och vilken syn på litteratur recensionerna 

ger uttryck för. I en ny digital tid då journalistiken i allmänhet och kulturjournalistiken i 

synnerhet genomgår en förändring behövs mer kunskap för att förstå innebörden av dessa 

förändringar och nya aktörer. Vi hoppas kunna bidra med att fylla den kunskapsluckan.  

2. Syfte och frågeställning: 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur amatörkritik på internet skiljer sig från 

professionell kritik i traditionella medier. Vi väljer att benämna de olika formerna för kritik 

med ”professionell” och ”amatör”. Kritikernas grad av kompetens och professionalisering bör 

förstås som en skala. Vi använder begreppen som verktyg i undersökningen. Med hjälp av 

följande frågor och Bourdieus teoretiska ramverk hoppas vi kunna besvara vårt syfte:  

● Vad kännetecknar recensionernas innehåll och komposition?  

● Vad kännetecknar recensionernas retorik, tilltal och stil?  

● Vilka värderande omdömen förekommer i recensionerna och vilken syn på litteratur 

ligger till grund för omdömena?  
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3. Bakgrund:  

3.1 Litteraturkritik i historien 
Litteraturkritikens position har varierat genom historien. Allra viktigast var den troligen under 

modernismen. Då behövde den svårtolkade dikten en uttolkare. Under efterkrigstiden var 

tilltron till professionella kritiken stor. Det ökade välståndet hade gett fler människor tid och 

råd att läsa, vilket gjorde att intresset för skönlitteratur ökade. Många upplevde att 

litteraturkritiken speglade medelklassens uppfattningar. Kritikens utveckling fortlöpte i 

symbios med dagspressens framväxt. Dagens hot mot litteraturkritiken är en del av de 

problem papperstidningarna möter. Steiner skriver att litteraturkritik traditionellt handlar om 

att värdera texter men att det lika mycket handlar om makt. Kritikerna kan förstås som 

grindvakter som inviger och kanoniserar litterära verk och författare. Litteraturkritik handlar 

om att positionera och marknadsföra sig.  Idag har de traditionella mediernas auktoritet 6

försvagats till förmån för amatörer som också intagit rollen som grindvakter.  7

3.2 Förändrade villkor i ett digitalt landskap 

Journalistiken har aldrig varit helt oberoende. Intäkter från finansiärer och annonser har alltid 

varit viktiga källor för dess överlevnad, men på senare år tycks de rent ekonomiska krafterna 

fått större hand över journalistiken. Man talar om journalistikens professionalisering och 

kommersialisering. Det gäller även kulturjournalistiken. Fasta anställningar av 

kulturjournalister har upphört. Kulturredaktionerna har fått kapitulera för mer centralstyrda 

rutiner samtidigt som frilansarvoden minskat och recensioner inom det traditionella 

konstområdet fått mindre utrymme.  I den utveckling som Tomas Forser observerar och kallar 8

för ”tabloidiseringen av det litterära samtalet” tycks det kritiska uppdraget ge vika för 

nyhetsrapportering.  Recensenten ersätter kritikern och recensenten bryr sig inte om ”några 9

gränser mellan masskultur och konstkultur utan betraktar alla kulturbundna samtidsyttringar 

som offentliga angelägenheter för reflektion och tolkning, men också som karriärvägar och 

6 Steiner, Ann, ”Amatörkritik på internet”, I: Forslid, Torbjörn & Ohlsson, Anders (red.), Litteraturens 
offentligheter, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s.179 
7 Lenemark, Litteraturens nätverk - berättande på internet, s.53  
8 Roosvall, Widholm & Riegert, ”Kulturjournalistik” I: Karlsson & Strömbäck, Handbok i journalistik, s.272 
9  Forser, Tomas, Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik, Anthropos, Gråbo, 2002, s.150-152 
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arenor för medialt självförverkligande.  Rent utseendemässigt innebär tabloidiseringen av 10

kultursidan ”stora rubriker, kraftiga ingresser, överdimensionerade bilder”.  11

På den här arenan har nya aktörer gjort intåg. Som nämndes i inledningen ökar 

utgivningen av böcker samtidigt som allt färre verk recenseras. Här fyller amatörkritikerna ett 

tomrum. Steiner tar upp det Bolter och Grusin kallar remediering. Det innebär att nya medier 

lånar friskt från den etablerade kritiken och omvänt. Det äldre mediet påverkas av de nya 

amatörkritikernas tilltal som är mer subjektivt, icke-allmängiltigt och onyanserat.  Den kritik 12

som har riktats mot de nya amatörkritikerna handlar om att de är okunniga och inte kan skriva 

ordentligt. Omvänt har de professionella kritikerna kritiserats för att vara irrelevanta. Steiner 

urskiljer några förändringar som skett under 2000-talet: urvalet har blivit bredare, kritiken 

publiceras inte längst fram på kultursidorna utan på ett bredare spektrum av platser samt har 

stil och värderingsgrunder förändrats. Den traditionella kritiken har av Per Rydén 

sammanfattats som ”tillgänglig, artikulerad, balanserad, nyanserad” . Nu tycks det snarare 13

vara kritiken på internet som är tillgänglig. Däremot är den snabbt skriven, innehåller starkt 

profilerade åsikter och strävar inte efter mångsidighet. Även om man kan tro att skillnaden 

mellan kritikerna på de olika plattformarna är stor menar Steiner att remedieringen gör att de 

mer och mer liknar varandra.  Och samtidigt som den traditionella kritiken kan sägas 14

deprofessionaliseras, menar forskare som Maarit Jaakkola att den ”kritiska kompetensen” 

fortfarande är basen för kulturjournalistiken .  15

 

  

10 Forser, Tomas, Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik, Anthropos, Gråbo, 2002, s.150-152 
11 Forser, Tomas, Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik, Anthropos, Gråbo, 2002, s.150-152 
12 Lenemark, Litteraturens nätverk - berättande på internet, s.53  
13 Lenemark, Litteraturens nätverk - berättande på internet, s.53  
14 Lenemark, Litteraturens nätverk - berättande på internet, s.53  
15 Jaakkola, Maarit, ”Witnesses of a Cultural Crisis: Representations of Media-Related Metaprocesses as 
Professional Metacriticism of Arts and Cultural Journalism. International Journal of Cultural Studies. I: 
Karlsson & Strömbäck, Handbok i journalistik, s.268 
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3.3 Begrepp  

3.3.1 Amatörer, proffs och Pro-Ams 

Nationalencyklopedins definitioner av amatör och professionell kan te sig uppenbar. En 

amatör är ”en person som utan att vara yrkesutövare ägnar sig åt en viss verksamhet, t.ex. en 

konstart eller en vetenskap.”  Proffs (en kortform av professionell) definieras som en ”person 16

som professionellt utför något, särskilt om idrottsman (...) ibland med tonvikt på 

yrkesskicklighet”  Skillnaden handlar alltså om graden av skicklighet och yrkesutövning.  17

Samtidigt är gränsen mellan professionell och amatör flytande snarare än hårddragen. 

Charles Leadbeater och Paul Miller skriver i forskningsrapporten The Pro-Am revolution 

(2004) om en ny sorts amatör: Pro-Ams. Enligt författarna tvingar dessa Pro-Ams oss att 

tänka om kategorierna vi använder för att dela upp våra liv. Pro-Ams är personer som ägnar 

sig åt en aktivitet med en amatörs kärlek men med ett proffs standard. De tjänar oftast inga 

stora pengar på sitt arbete men de gör det med hängivenhet och engagemang. Pro-Ams är 

aktiva och deltagande på sin fritid – inte passivt konsumerande. Leadbeater och Miller menar 

att de får oss att omvärdera kategorier som arbete-fritid, professionell-amatör, 

konsumtion-produktion.  Steiner skriver också om hur en del amatörkritiker vill göra karriär 18

och på så vis driver en halvprofessionell verksamhet. De recenserar böcker på satjer som 

Amazon och får recensionsexemplar skickade till sig. Således genomgår de en 

professionaliseringsprocess och närmar sig den professionella kritiken.  19

Vi kommer främst att använda begreppen amatör och professionell. Vissa av de 

kritiker som skriver om böcker på till exempel Instagram tar på sig recensionsuppdrag för 

bokförlag. De kan klassas som semi-professionella och i vissa fall Pro-Ams. De vi har 

undersökt håller dock inte samma standard som de traditionella kritikerna, vilket gör att det 

inte alltid är så lätt att kategorisera dem. Skalan mellan amatör och professionell är helt enkelt 

nyansrik. Vi kommer att uppmärksamma dessa skiftningar men för systematikens skull utgår 

vi ifrån kategorierna professionell-amatör. De kritiker som benämns som professionella är de 

som skriver i traditionella medier i yrkesuppdrag medan amatörerna gör det som recenserar 

16 Nationalencyklopedin, amatör. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/amatör (hämtad 2018-12-28) 
17 Nationalencyklopedin, proffs. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/proffs (hämtad 2018-12-28) 
18 Miller, Paul, Pro-am revolution - how enthusiasts are changing our society and economy, Demos, 2004, s.20  
19 Steiner, Ann, ”Amatörkritik på internet”, I: Forslid, Torbjörn & Ohlsson, Anders (red.), Litteraturens 
offentligheter, s.189 
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som hobbyverksamhet. Det bör även nämnas att de plattformar som kritikerna publicerar sig 

på idag sammansmälter på olika stadier i publiceringsprocessen. Traditionella medier 

publicerar sig i första hand på internet och länkar till sitt material i sociala medier. 

Amatörkritiker och semi-professionella kritiker publicerar sig ofta direkt på sociala medier 

som Instagram och på internetsidor som Goodreads, Amazon, bokhandlarnas hemsidor och på 

bokbloggar.  

3.3.2 Kritiker och recensent – vad är skillnaden?  

Jostein Gripsrud skriver att kritikern ska ideellt sett fungera som publikens kvalificerade 

språkrör i förhållande till konstnärerna eller producenterna och som upplysare och vägledare 

för publiken. De som intar denna roll bör således ha ingående kunskaper och besitta ett 

allmänt kulturellt kapital som är så pass stort att de kan betrakta produkterna utifrån en vidare 

referensram. De bästa kritikerna ger oss en ökad insikt om mediet eller konstarter i fråga.  En 20

kritiker ska således vara kunnig och hjälpa läsaren förstå och tolka ett visst verk enligt 

Gripsrud. Tomas Anderberg (2009) skriver däremot att en kritiker vill påverka läsaren att 

tycka något till skillnad från en recensent som vägleder läsaren.  Anderbergs definition 21

stämmer överens med Nationalencyklopedins definition av en recension inom textkritiken:  

”traditionell form av presentation och bedömning i massmedier, framför allt i tidningar och 
tidskrifter, till en början av böcker, teaterföreställningar, konstutställningar och musikevenemang, 
senare även av filmer, grammofonskivor samt radio- och TV-program.”  22

 
Nationalencyklopedin definierar kritik av konstnärliga verk som: ”(framställning som 

innehåller) värderande granskning av förtjänster och brister hos konstnärligt el. vetenskapl. 

verk”  När vi talar om kritik tycks alltså kritikerns uppgift vara att granska och värdera 23

verket utifrån vissa värderingsgrunder, medan recensenten informerar om verket och ger ett 

mer vidlyftigt omdöme. Vi kommer i analysen att använda båda begreppen oaktat deras skilda 

innebörd och på ett neutralt sätt utan att lägga någon värdering i begreppen. Ofta benämns 

amatörer som amatörkritiker i litteraturen och därav gör också vi det.  

20 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 3., [bearb.] uppl., Daidalos, Göteborg, 2011, s.140  
21 Anderberg, Thomas, Alla är vi kritiker, Atlas, Stockholm, 2009,  s.323 
22 Nationalencyklopedin, recension, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/recension-(textkritisk) 
hämtad 2018-11-12 
23 Nationalencyklopedin, kritik. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/kritik (hämtad 2018-12-30) 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Tidigare forskning  
Svensk kulturjournalistik är ett relativt underutforskat område. De studier som har genomförts 

har ofta koncentrerat sig på kritik och då på specifika typer av recensioner. 

Kulturjournalistikforskningen har även intresserat sig för kritikeryrket inifrån och 

digitaliseringen och politikens påverkan på området.   24

Litteraturkritik kan sägas angränsa två vetenskapliga discipliner: litteraturvetenskap 

och journalistik. Det finns begränsad forskning om den svenska litteraturkritiken.  Två 25

översiktsverk finns som täcker den moderna kritiken (från 1800-talets slut till idag). 

Litteraturvetaren Per Rydéns Domedagar (1987) är en litteratursociologisk undersökning som 

utgår från 1880-talets litteraturkritik och följer kritikens utveckling fram till 1980-talet. 

Tomas Forser, litteraturvetare, redogör för kritikens framväxt och utveckling och diskuterar 

kritik som värderingssystem, i Kritik av kritiken (2002). Han fokuserar särskilt på dagskritik 

och kultursidans framväxt.  

Det har skrivits en del uppsatser om litteraturkritik i Sverige under 2000-talets två 

första decennier.  I sin avhandling Kritikens ordning - Svenska bokrecensioner 1906, 1956, 

2006 (2013) undersöker Lina Samuelsson litteraturkritik i dagstidningar vid tre tidpunkter. 

Studien fokuserar på normer i och för litteraturkritik i historien. Studien visar att fler kvinnor 

recenseras idag, recensionerna är mer personliga samt att författaren och kritikern lyfts fram i 

allt högre grad. I uppsatsen Elitläsare och amatörer (2011) undersöker Susanna Alakoski hur 

amatörers kritik av romanen Svinalängorna förhåller sig till professionella skribenters kritik. 

Hon kommer fram till att amatörkritikerna i större utsträckning skriver utifrån ett 

inifrånperspektiv, relaterar boken till sina egna liv och har ett mer intimt förhållningssätt till 

författaren. De professionella kritikerna är mer analytiska och förhåller sig till standardiserade 

ramar för litteraturkritik som tydligt avgränsar sig mot personliga värderingar och tankar. I 

uppsatsen Varför så kritisk? (2009) intervjuas svenska kritiker. Författaren Ellinor Skagegård 

sätter dagskritiken i relation till den förändrade medievärlden och tar upp nya forum som 

erbjuds i och med nya medier, till exempel bloggar. Resultatet visar att mediekonvergens och 

24 Roosvall, Widholm & Riegert, ”Kulturjournalistik” I: Karlsson & Strömbäck, Handbok i journalistik, s.273-76 
25 Forser, Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik, s.15 
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förändrad mediekultur förändrar kritikens villkor men att kritikerna inte ser förändringarna 

som ett allvarligt hot. Snarare menar de att den traditionella kritiken blir viktigare för att som 

en auktoritativ röst hålla samman kritikerfältet. Det fanns dock en viss oro för hur den nya 

deltagarkulturen påverkar expertens kontra amatörens roll i mediesfären. 

Vad gäller den internationella forskningen är kulturjournalistik även här 

underutforskat . Då vi i denna undersökning fokuserar på svensk litteraturkritik kommer vi 26

inte att redogöra för den internationella forskningen då det inte är relevant. Däremot är några 

verk värda att nämna.  

          I den vetenskapliga artikeln Digitally Empowered (2018) söker Dora Santos Silva nya 

mönster för källor och expertis inom kulturjournalistik och kritik i en allt mer digitaliserad 

omgivning. Santos Silva fokuserar i artikeln specifik på tidningen The Guardian och dess 

kulturavdelning för att se hur de använder sig av källor som har så kallad ”digital befogenhet” 

i sin redaktionella strategi och hur de hittar ”nya” experter att ta rollen som kritiker och skriva 

recensioner. Santos Silva skriver att i och med att digital media idag har blivit en ledande 

resurs till att hitta nyheter och information har detta även blivit det främsta medlet vad gäller 

att skapa, reproducera och dela innehåll. Vidare menar Santos Silva i sin artikel att detta är 

utmärkande inom kulturjournalistiken och kulturkritiken. Vem som helst, vid sidan av den 

professionella kritikern, kan idag utfärda kritik. Detta förstärks då kulturjournalistiken förenar 

kulturen med livsstil, service och konsumtion.  I sin studie visar Santos Silva att det finns 27

tydliga förändrade mönster vad gäller källor och expertis hos The Guardian. Ett bevis på detta 

är att läsare idag ses som ett mervärde till The Guardians redaktionella- och 

engagemangsmodell. Vidare visar studien att recensioner av så kallade traditionella höga 

kulturområden såsom opera, teater och dans görs av intellektuella kulturella kritiker, medan 

professionella kulturjournalister vanligen avses arbeta med populärkultur som tv, spel eller 

digital konst . 28

          I forskningsrapporten The Pro-Am revolution skriver Charles Leadbeater och Paul 

Miller om så kallade Pro-Ams, vilka är en ny sorts amatör. Författarna menar att Pro-Ams är 

personer som ägnar mycket tid åt en specifik aktivitet och gör detta utefter samma standard 

som den professionella. Enligt Leadbeater och Miller får Pro-Ams oss att tänka om vad gäller 

26 Roosvall, Widholm & Riegert, ”Kulturjournalistik” I: Karlsson & Strömbäck, Handbok i journalistik, s.270 
27 Silva Santos, Dora, Digitally Empowered, Journalism Practice, DOI:10.1080/17512786.2018.1507682 2018, 
s. 1-2 
28 Silva Santos, Digitally empowered, s. 7-8 
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olika kategorier som finns i dagens samhälle, exempelvis professionell-amatör och 

konsumtion-produktion .  29

4.2 Litteratur 

Ann Steiner har studerat amatörkritiker på Amazon. Hon urskiljer flera generella drag i 

texterna på internet som behandlar litteratur, ett sådant är tendensen till intimitet. Det fysiska 

avståndet mellan dem som skriver på internet, så även det faktum att de som skriver på 

internet i många fall är helt anonyma, skapar paradoxalt nog förtrolighet.  Ett annat typiskt 30

drag är det förhöjda känsloläget. Både positiva och negativa känslor är tydligare framhävda. 

Steiner menar att det delvis beror på att det framstår som meningslöst att skriva om böcker 

som man inte har tydliga åsikter om.  Det är mer intressant att skriva och läsa om texter som 

är väldigt positiva eller starkt negativa. Ett annat drag är att många läsare tycks eftersträva 

bekräftelse av sina läsupplevelser. Ett sätt är att hävda sin personliga läsning genom att 

försöka höja värdet på en viss text eller en viss genre som man anser är missförstådd av 

okunniga dagspressrecensenter . Amatörerna har också ett tydligare jag med i texten, deras 31

kritik är subjektivt förankrad och tilltalet personligt vilket kan uppfattas som ärligt och 

autentiskt av läsaren. Steiner definierar den digitala kritiken som dialogisk medan den 

traditionella kritiken är monologisk. Den professionella kritikern i traditionella medier står i 

relation till förstådda och underförstådda principer om vad en skribent kan och bör ha med i 

sin recension. En sådan princip är objektivitet, vilket innebär att även om det är skribentens 

egna åsikter som framkommer i texten så ska de återges på ett sådant sätt att det förefaller 

vara en generell uppfattning om boken. De traditionella kritikerna analyserar och kopplar i 

större utsträckning till filosofiska och kulturella referenser.  Steiner skriver att det hos 32

amatörerna, liksom de professionella kritikerna, finns en hierarki mellan olika skribenter på 

Amazon där det också pågår en intern diskussion om makt, kanon och selektion. Andra 

likheter är att även amatörerna använder sig av kvalitetskriterier som originalitet, språklig 

nivå, tematisk och narrativ komplexitet. Skillnaderna handlar om att åsikter och värderingar 

är tydligare hos amatörerna. Vilka verk som recenseras skiljer sig också. Amatörerna skriver 

29 Miller, Paul, Pro-am revolution - how enthusiasts are changing our society and economy, s.20  
30 Steiner, ”Amatörkritik på internet”, I: Forslid  & Ohlsson, (red.), Litteraturens offentligheter, s.187  
31 Steiner, ”Amatörkritik på internet”, I: Forslid  & Ohlsson, (red.), Litteraturens offentligheter s.188 
32 Steiner, ”Digital litteraturkritik”, I: Lenemark, Litteraturens nätverk - berättande på internet, s.56  
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om i princip allt.  Dock finns spridda uppfattningar och diskurser inom amatörkritiken. Där 33

recensionerna ofta speglar romanerna och de tilltänkta läsarna. I recensioner av så kallad 

”chick-lit” var recensenterna medvetna om att professionella kritiker förkastar genren. 

Recensenterna söker själva definiera genren och på så sätt skapa en gemenskap. De är 

oppositionella mot andra som styr genrens gränser, kritiserar till exempel förlag som försöker 

sälja dåliga romaner genom att kalla dem chick lit. De är självreflekterande och använder 

uttryck som ”sådana läsare som vi”, på så vis utmanar recensenterna uppfattningar om god 

och dålig litteratur. I recensionerna av chick-lit fann Steiner att kvalité överlag ansågs ligga i 

läsupplevelsen och den subjektiva uppfattningen. I recensioner av Ian McEwans Försoning 

däremot var recensionerna välskrivna och strävar inte efter att distansera sig från 

dagspresskritiken. Recensenterna refererar till författare som Lev Tolstoj, Charles Dickens, 

Victor Hugo. I de recensionerna ansågs kvalitén vara objektivt förankrad i texten.  34

  

33 Steiner, ”Amatörkritik på internet”, I: Forslid  & Ohlsson, (red.), Litteraturens offentligheter s.188 
34 Steiner, ”Amatörkritik på internet”, I: Forslid  & Ohlsson, (red.), Litteraturens offentligheter s.86 
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5. Teori 

5.1 Bourdieus fältteori 

Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk sociolog vars teori om sociala fält kommit att 

användas i vid omfattning inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Redan på 1950-talet 

började Bourdieu att lägga grunden för sin fältteori. Under etnologiska studier av kabyliska 

bönders hederskänsla fann han att bönderna behövde ett visst ”något” för att få anseende och 

ställning i bysamhället. Det där särskilda kom Bourdieu senare att kalla ”kapital”.  Hans 35

fältteori kom att utgå ifrån objektiverande analyser av strukturer, men för Bourdieu låg aldrig 

hela förklaringen i resultatet av dessa analyser. Det symboliska kapitalet i Bourdieus teori, 

som beskrivs här nedan, existerar alltid på grundval av objektiva strukturer och subjektiva 

dispositioner i växelverkan.  Hans teoribygge kan sägas ha ambitionen att överskrida 36

motsättningen mellan subjektivism och objektivism inom samhällsvetenskaperna.  

Vi har valt att använda Bourdieu i vår uppsats då vi menar att kritiker inte verkar i 

isolation, utan att de tar intryck från varandra och kommunicerar inte bara med publiken utan 

med varandra. Det pågår en maktstrid om tolkningsföreträde och erkännande. Med hjälp av 

Bourdieus teori får vi verktyg att utkristallisera och verbalisera de maktförhållandena.  

5.1.1 Sociala fält och sociala rum  

När Bourdieu talar om sociala rum som han gör i sitt huvudverk La Distinction (1979), tycks 

han syfta på en modell av hela samhället.  I det sociala rummet urskiljs relationer mellan 37

sociala grupper. Tillsammans med sina kollegor vid Centre de sociologie européenne har 

Bourdieu visat på en motsättning mellan kulturellt och ekonomiskt kapital över en horisontell 

axel . Han illustrerar på så vis skillnader mellan sociala grupper inte som en stege utan som 38

ett rum, där inte bara samhällsklass spelar in. Hans införande av kulturellt och ekonomiskt 

kapital i förståelsen av maktskillnader mellan sociala grupper är ett av hans stora bidrag till 

den sociologiska vetenskapen . Positioner i det sociala rummet bestäms av ekonomiskt och 39

35 Broady, Donald, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, UHÄ, Stockholm, 
1989, s.7-12  
36 Broady, Donald, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, UHÄ, Stockholm, 
1989, s.7-12  
37 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.106 
38 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.15  
39 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.15  
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kulturellt kapital. Överst finns de med störst kapital,  på ena sidan ledare för de stora 40

företagen och på den andra universitetsprofessorer. Bourdieu använder det sociala rummet 

som en förklaringsmodell för skillnader i smak och livsstil mellan människor.  

Det Bourdieu kallar sociala fält kan definieras på följande vis: ”Ett system av 

relationer mellan positioner som intas av specialiserade agenter och institutioner vilka 

kämpar om något för dem gemensamt”  Bourdieu studerade specifikt det litterära fältet som 41

han analyserar i Konstens regler (2000). Det är viktigt att poängtera att aktörer och 

institutioner inom ett fält är specialiserade på det dem gör. Inom fältet ligger en specifik 

erkänd form av symboliskt kapital till grund för de trosföreställningar som råder inom fältet 

samt pågår där stridigheter med specifika investeringar, insatser och vinster.  

Litterära fältet  

För att ta det litterära fältet, där finns agenter (litteraturkritiker, författare, förläggare, 

litteraturvetare) och institutioner (tidskrifter, kulturredaktioner, förlag, akademier osv.) Det 

som står på spel är definitionen av god litteratur och litteraturkritik och att bli erkänd som 

kritiker eller författare – alltså att ens yttranden erkänns och åhörs. Agenterna investerar till 

exempel tid på läsning och satsar genom att ta ställning i vissa frågor rörande litteratur.  42

Stridigheterna handlar om gruppers strävan efter att kontrollera instrumenten för tillägnelse 

av symboliska tillgångar . Förutom att agenterna på fältet behöver känna till och erkänna 43

spelets och insatsernas inneboende lagar behöver de ha ett fördelaktigt habitus.  Det litterära 44

fältet kan målas upp på följande vis: 

 

40 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.106 
41 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.3 
42 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s. 2-3 
43 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.18 
44 Bourdieu, Pierre, Kultur och kritik: anföranden, Daidalos, Göteborg, 1992, s.128 
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Enligt Bourdieu finns det en tydlig skillnad mellan intellektuella och amatörer i deras 

diskursiva strategier på kulturens produktionsfält. Han tar som exempel upp motsättningen i 

den teknokratiskt inspirerade litteraturen i Frankrike mellan 1950 och 1970. Där han urskiljer 

djupgående skillnader mellan olika författare. De han kallar professionella åberopar sig hellre 

på ”det intellektuella fältet, dess debatter och frågeställningar, konventioner och antaganden 

som det är just inom detta fält som de är mest erkända och där de själva erkänner normerna.”

. Amatörerna, enligt Bourdieu politikerna, nöjer sig med att återskapa skoldiskurser. 45

Bourdieu utvecklar inte vad han menar med skoldiskurser men säger att politikerna mer eller 

mindre hämtar från de professionellas verk eller undervisning.  Alltså tycks han mena att 46

amatörerna härmar de professionella och åberopar sig på grundläggande rön. I vår 

undersökning skulle det innebära att de traditionella kritikerna i större utsträckning åberopar 

sig på intellektuella medan amatörerna använder sig av och återskapar de professionellas 

ramverk men i mindre avancerad form.  

5.1.2 Positioner, dispositioner och habitus  

I klassiska socialisationsteorier utgår man ifrån att det finns normer ute i samhället som 

”internaliseras” i individen.  Det går Bourdieu ifrån och talar istället om ”förkroppsligande”.47

 Vi ”bär inte” på sociala normer, de finns i oss.  Habitus kan definieras som ett system av 48 49

dispositioner (”ett bagage” som Bourdieu själv uttryckte det) som bestämmer hur vi handlar, 

tänker, uppfattar och värderar i givna sociala sammanhang och som finns nedlagda i kroppen.

 Habitus och vårt system av dispositioner styr vilken smak vi utvecklar och som resulterar i 50

att vi lever enligt en viss livsstil.  Habitus formas redan under barndomen. Bourdieu belyste 51

dock den ”skapande” kapaciteten hos habitus och agenten.  Habitus är inte ett ”uttryck för en 52

universell natur eller ett förnuft” det är inte heller ”det transcendentala subjektet som 

förekommer i den idealistiska traditionen”.  Det är som Noam Chomsky formulerade det: 53

45 Bourdieu, Pierre, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, B. Östlings bokförl. Symposion, 
Stehag, 2000, s. 323 
46 Bourdieu, Pierre, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, B. Östlings bokförl. Symposion, 
Stehag, 2000, s. 323 
47 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.20 
48 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.20 
49 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.20 
50 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.20  
51 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.109  
52 Bourdieu, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, s.265-266 
53 Bourdieu, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, s.265-266 
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något man tillägnat sig och något man har, och kan i vissa fall fungera som ett kapital.  54

Habitus kan beskrivas som trög, men samtidigt förändras den hela tiden i mötet med vår 

miljö. Att ha en gynnsam habitus på det litterära fältet innebär att personen har god kännedom 

om traditioner, vet vad som är viktigt att veta och ha läst. Det hänger ofta ihop med 

familjebakgrund, men främst att man investerar tid och energi i det.  Vårt symboliskt kapital, 55

som beskrivs nedan, existerar inte bara som objektiv struktur utan även i förkroppsligad form 

som vårt habitus.   56

Det litterära fältet består av olika positioner. Bourdieu menar att relationen mellan en 

agents dispositioner och innehavande position är relationell. Habitus, som ett system av 

dispositioner, förverkligas fullt ut först genom sin relation till en viss bestämd struktur av 

socialt markerade positioner. Men å andra sidan är det genom dispositionerna, mer eller 

mindre anpassade till positionerna, som olika möjligheter, vilka finns inskrivna i positionerna, 

förverkligas.  En persons dispositioner förverkligas alltså genom positionerna och omvänt.  57

Bourdieu hävdar att agenters känsla för placeringar i det sociala rummet av positioner 

varierar, alltså ens plats i samhällshierarkin. Generellt sett dras de med ekonomiskt, kulturellt 

och socialt kapital först mot de nya, mer riskabla positionerna. I sina studier av författare i 

1800-talets Frankrike hävdar Bourdieu att den bristande känslan för placeringar hänger ihop 

med det sociala och geografiska avståndet som får författare från de folkliga eller 

småborgerliga klasserna att dra sig mot de för stunden dominerande positionerna. De lockas 

av de dominerande miljöernas dragningskraft och försöker anpassa sina dispositioner. Han 

anser att dispositionerna - vidare den sociala bakgrundens betydelse för förklaringen - väger 

tungt när vi har att göra med positioner som håller på att växa fram.  Bourdieu tycks alltså 58

mena att de med fördelaktig habitus söker sig till mer utmanande positionerna i framkant och 

att de andra försöker anpassa sig och följer efter. 

5.1.3 Kulturellt kapital 

Symboliskt kapital kan definieras som ”det som av sociala grupper igenkänns som värdefullt 

och tillerkännes värde” . Bourdieu använder begreppet symboliskt kapital för att beskriva 59

54 Bourdieu, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, s.265-266  
55 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.104 
56 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.11-12  
57 Bourdieu, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, s.381-382  
58 Bourdieu, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, s. 383 
59 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.2 
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mekanismerna som gör att vissa människor eller institutioner, examen eller titlar, 

vetenskapliga arbeten eller konstverk igenkänns och erkänns som överlägsna, sanna och 

aktningsvärda.  Bourdieu skriver att ”Kapitalet är ett socialt förhållande, dvs en social energi 60

som varken existerar eller producerar sina effekter annat än inom det fält där det produceras 

och reproduceras”.  Kapitalet tillhör alltså inte grupper eller individer i sig själva. 61

Symboliska tillgångar kan bara fungera om det finns grupper som är disponerade att tillskriva 

tillgången värde; det erkänns på basis av gruppens trosföreställningar.  Som tidigare nämnt 62

existerar vårt symboliska kapital inte bara i objektiv form, till exempel i titlar, utan även som 

del av vårt habitus, vårt sätt att vara på.  

Kulturellt kapital är den form av symboliskt kapital som dominerar där i samhällen 

där skrivkonsten och utbildning vunnit utbredning.  Inom det litterära fältet kan kulturellt 63

kapital innebära att till exempel ha kunskaper om klassiker och kända författare i 

världslitteraturen. Det kulturella kapitalet är viktigt för erkännande och social status. Det är 

särskilt viktigt för personer som vill avancera inom de kulturella fälten.   64

5.1.4 Doxa  

I sin läsning av Bourdieu definierar Grenfell Michael doxa som reflexiva, självklara 

uppfattningar och åsikter som förmedlas inom och av relativt autonoma sociala fält som 

bestämmer ”naturliga” praktiker och attityder via den internaliserade känslan av gränser och 

habitus hos agenterna på fältet. Doxa är de fundamentala övertygelser som inte behöver 

formuleras.  Gripsrud kallar även doxan ett slags ”common sense” och handlar om de 65

grundläggande värderingarna på fältet.   66

Ibland dyker det upp personer som bryter mot delar av fältets doxa och kan sägas 

utgöra en heterodoxa. De utmanar de som dominerar fältet genom att hävda andra kriterier för 

till exempel vad som är god litteratur.  Förutsättningen för att ett heterodoxt ”uppror” ska 67

60 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.1.  
61 Broady citerar Bourdieu, La distinction, s.127 I: Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre 
Bourdieus sociologi, s.11 
62 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.11-12 

63 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.2  
64 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.104  
65 Pierre Bourdieu : Key Concepts, edited by Michael James Grenfell, Routledge, 2014. ProQuest Ebook 
Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/sodertorn/detail.action?docID=1791026. 
(hämtad 2018-11-18),. s.115 
66 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle,  s.102 
67 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle,  s.102 
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lyckas är att upprorsmakarna har ett stort kulturellt kapital, det vill säga kunskaper och 

färdigheter som de andra på fältet erkänner. På det litterära fältet kan det till exempel handla 

om kännedom om världslitteraturens klassiker, ansedda författare och filosofer samt den rätta 

formuleringsförmågan och stilen. Därför kan inte personer med vilken habitus som helst 

räkna med ett lyckat uppror.   68

 

Bourdieus teorier används främst i svaren under 8.1 och 8.2. Det teoretiska ramverk som här 

närmast beskrivs är huvudsakligen relevant för svaren under 8.3, med några få undantag.  

5.2 Estetiska värdekriterier 

5.2.1 Värdeteorier och problematik – finns objektiv skönhet?  

Traditionellt sett har man skilt på två typer av värdeteorier inom estetiken: externa och 

interna. Platon gjorde en extern bedömning av dikten. Han värderade fiktionen lågt och 

menade att dikten skulle tjäna statens syften. Aristoteles däremot beskriver i Poetiken dramats 

dramaturgi, de inomtextuella mönstren och diktens retoriska kapacitet. Han ger på så vis 

uttryck för en normativ syn på konsten enligt genrebestämda riktlinjer. Han kan sägas utgå 

ifrån en intern värdeteori. För Aristoteles handlade konstens värde inte om moral utan om 

estetik. Platon däremot värderade konsten på icke-estetiska grunder.   69

Det finns en problematik inneboende i den värderande verksamheten som Tomas 

Forser diskuterar i Kritik av kritiken (2002). Han refererar till hermeneutikern Hans-Georg 

Gadamer som påstår att så snart vi gör oss estetiskt medvetna skapar vi ett avstånd till verket, 

vi ”främmandegör” det i förhållande till vår första, intima läsupplevelse.  Forser skriver att 70

litteraturkritiken är uttryck för en sådan distansering och har som sin förutsättning att 

omedelbar tillägnelse övergår i diskursivt hanterbar reflektion. Det leder vidare till den stora 

frågan när det gäller värdering av konst: Finns det objektiva grunder för värdeomdömen? 

Eller är vi så färgade av våra subjektiva referensramar att det inte går? Här går meningarna 

isär. Värdeobjektivisterna ser konsten som något som kan mätas utifrån givna kriterier. 

Värdesubjektivisterna i sin tur menar att kvalitén är en funktion av läsarens möte med texten, 

vad vi anser vara kvalité är en kulturell konstruktion. Objektivisterna får problem att förklara 

68 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.102-104  
69 Forser, Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik, s.127  
70 Forser, Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik, s.116-117, 119 
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verk i relation till sociologiska förhållanden och till historiens ändrade värdemönster. 

Subjektivisterna i sin tur får problem att förklara varför det ändå råder viss enighet bland 

kvalificerade kritiker.   71

Under 1900-talet har värdeteorierna delat sig i två traditioner. Nykritiken uppkom på 

1940- och 50-talet med den amerikanske filosofen Monroe C. Beardsley i spetsen. Han 

riktade uppmärksamhet mot konstverket och ansåg att värdet måste sökas i objektet. Han kan 

alltså sägas följa den objektivistiska, estetiska och interna linjen. Beardley angav tre 

parametrar för mätning av estetiskt värde: enhet, komplexitet och intensitet. Med de 

kriterierna menade han att kritiker intersubjektivt kan beräkna olika konstverks förmågor att 

ge en rik estetisk upplevelse. Den estetiska upplevelsen ansåg han var målet med konsten. 

Hans kategorier, som har ansetts aningen generella, har efterkommande kritiker byggt vidare 

på. I den andra riktningen ingår reader response-teoretikerna. De studerar med hjälp av 

receptionsanalyser skilda upplevelser av verk. Perspektivet är relativiserande och kan sägas 

ogiltigförklara en erkänd litterär kanon. Här ses värdekriterierna som institutionellt bestämda 

och formade inom kulturella dominansförhållanden. I samma tradition finns den feministiska 

kritiken med ett genusperspektiv och den postkoloniala teorin som påbjuder nya tolkningar, 

omläsningar och frigörande av osynliggjorda och undertryckta erfarenheter med hjälp av 

psykosociala läsningar. Med relativistiska perspektiv ifrågasätts västerländskt 

tolkningsföreträde, västcentrering och ett manscentrerat seende.  Den ideologiska 72

litteraturkritiken vann starkt fäste bland akademiker under 1900-talets andra hälft, men kom 

samtidigt att utmanas av en ny generation nykritiker som nedvärderade vad de ansåg vara 

politisk litteratur samt bortsåg från författarens avsikter och sociala kontextualiseringar.   73

5.2.2 Kvalitetskriterier  

Gripsrud skriver att högkulturella verk är mer komplexa, nyanserade och tränger djupare in i 

de problemställningar de behandlar.  Han menar att ”insikt” är ett viktigt begrepp, liksom 74

”nyskapande” som hänger ihop med att en idé är ny och principen att konsten hela tiden 

behöver förnyas i takt med tiden.  Det innehållsliga allvaret nämner han som en förutsättning 75

71 Forser, Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik, s.116-117, 119  
72 Forser, Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik, s.120-123 
73 Forser, Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik, s.126  
74 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.137  
75 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.138-140 
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för högt kulturvärde liksom omsorg för detaljerna. Även värdeståndpunkter och ideologiska 

positioner spelar in när kvalitet diskuteras.   76

Thomas Anderberg framhåller i Alla är vi kritiker (2009) autencitet, originalitet, 

skönhet och komplexitet som fyra övergripande värdekriterier. Han tydliggör att kriterierna 

många gånger är underförstådda och inte alltid enhetliga. De inrymmer även mycket mer än 

vad kritikern på rak arm kan redogöra för. Givetvis skiljer de sig även åt från kritiker till 

kritiker. Men dessa fyra begrepp anser han ändå ligga nära och kan bli dominanta i anslutning 

till kvalitetsbegreppet.   77

Tomas Forser refererar i Kritik av Kritiken (2002) till den danske litteratursociologen 

Sven Moller Kristensen som på en humanistisk ideologisk värdegrund urskiljer kriterierna 

utilitarism (litteraturens användbarhet för icke-litterära syften ), emotionalism (att värdera 78

verket efter dess förmåga att väcka känslor), dokumentarism (efter dess påstådda ”realism” 

och giltiga bilder av världen utanför dikten) och purism (efter dess experimenterande 

materialinriktade innovationer eller estetiskt formella konsekvens, alltså konstverket renat 

från yttre element).  De tre förstnämnda handlar om yttre resonemangstyper, alltså verkets 79

värde i förhållande till yttre faktorer och den sista handlar om verkets inre kvalitéer. Mot 

dessa ”värdeargumentationer” ställde han helhetsuppfattningen av verket: språk, komposition, 

enhetliga mångfald och betydelse i idédebatten osv.   80

I vår uppsats kommer vi, i den tredje forskningsfrågan, att söka identifiera vilka 

värdekriterier recensionerna tar i anspråk. Vi försöker titta på om det är yttre eller inre 

kriterier och hur de används. Med yttre menar vi verkens värde utanför själva texten, och med 

inre de inomtextuella elementen som språk, komposition osv. Inom ramarna för de yttre 

värdeteoretiska perspektiven kommer vi att titta på hur verkens värderas efter deras 

ideologiska dimensioner, utilitarism, emotionalism och dokumentarism. När det gäller de 

interna värdegrunderna tittar vi på det Kristensen kallar purism som vi menar inbegriper 

språk, komposition och andra faktorer inom ramarna för verket. Vi tittar även på Anderbergs 

kriterier skönhet och komplexitet i de fall de förekommer.  

76 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.138-140 
77 Anderberg, Alla är vi kritiker, s.170.  
78 Jones, W. Glyn. ”DANISH STUDIES.” The Year's Work in Modern Language Studies, vol. 23, 1961, pp. 420. 
JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/25831573. 
79 Jones, ”DANISH STUDIES.” The Year's Work in Modern Language Studies, s.420.  
80 Forser, Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik, s.128 
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6. Metod och material 
Vi har valt att använda en metod där vi kombinerar Peter Berglez kritiska diskursanalys med 

en textanalys så som den är formulerad av Johanna Ledin och Ulla Moberg (2010). Deras 

textanalys tar utgångspunkt i en konstruktivistisk tradition. De menar ”att texten skapar sina 

betydelser i mötet med läsaren i en viss kontext” . Modellen går på så vis bra ihop med den 81

kritiska diskursanalysen, som är kritisk i sin ansats då den är framsprungen ur ideologikritik. 

Anledningen till att vi kombinerar dessa två metoder är att när vi först gjorde en testanalys 

med enbart Berglez kritiska diskursanalys upptäckte vi att vi inte fick fatt på det vi ville och 

som kunde vara användbart i vår undersökning. Berglez hade för breda och övergripande 

frågor, och analysen var för ideologisk i sin karaktär. Den ideologiska aspekten vara relevant 

för oss men inte av huvudprioritet. Vi ville gå in och studera texterna närmare för att se hur de 

var uppbyggda, kommunicerade och bedömde litteratur. Då kom vi på idén att komplettera 

diskursanalysen med textanalys för att på så sätt kunna ha kvar diskursanalysens kritiska 

ansats. Nedan redogör vi för de olika metoderna separat för att sist presentera vår egen metod 

och dess utformning. Vi har valt att göra en löpande analys då det föll sig naturligt i vår 

tolkande kvalitativ undersökning. Vi är medvetna om att den kvalitativa undersökningens 

subjektiva dimensioner kan påverka resultatet. Genom att basera oss på diskurs- och 

textanalytiska modeller samt skräddarsy våra frågor för att passa vårt huvudsyfte har vi sökt 

öka analysens objektivitet.  

6.1 Kritisk diskursanalys  

Den kritiska diskursanalysen baserar sig på ideologikritik. Ideologi kan förstås på många sätt. 

Filosofen Slavoj Zizek definierar ideologi som en samling idéer som tillsammans konstituerar 

en tro eller övertygelse om något, har en materiell karaktär i form av konkreta situationer 

samt produceras i relationer mellan människor genom ritualer och praktiker.  Begreppet är 82

också kopplat till makt, där olika grupper slåss om dominans. Ideologikritiska analyser utgår 

ifrån att ideologi produceras omedvetet och analysen handlar om att avslöja hur ideologi och 

maktförhållanden etableras i samhället. I analysen försöker man urskilja den konfliktfyllda 

81 Ledin, Johanna & Moberg, Ulla I: Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i 
kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s.155 
82 Ledin, & Moberg, I: Ekström, & Larsson, (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, s.268 
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tillblivelsen: varför blev texten som den blev? Skulle den kunnat bli på ett annat sätt? 

Texterna ses som inbäddade i olika situationer, institutioner och ”osynliga” strukturer i 

samhället. De är del av en diskurs.  83

Diskursbegreppet har mångskiftande betydelser. Inom språkvetenskapen utvecklades 

under senare delen av 1990-talet den grundläggande definitionen som innebär diskurs som 

språkuttryck och samtal. Diskursen produceras när två eller flera personer pratar med 

varandra. Den sociala interaktionen är av stor vikt och olika diskurser antas utgöra olika 

sfärer i samhället. Samhället i sig ses som en stor diskurs med ”osynliga strukturer”. Den 

andra betydelsen innebär diskurs som institutionell kunskapsproduktion där institutioner som 

vetenskap, byråkrati, medicin och medier alla har utvecklat en särskild kunskap som 

associeras till en viss typ av sakkunnighet inom varje institution. Kunskapen i sig har skapats 

genom regler, rutiner och konventioner vilka fastställer vad och hur man gör saker. Sålunda är 

diskursen allt som skrivs, görs och sägs inom institutionens sfär samt dess komplexa 

relationer mellan allt som sägs, görs och skrivs.  Liksom i den förstnämnda förståelsen av 84

diskursbegreppet kan expertiskunskap endast framträda och verka genom den specifika 

språkanvändningen inom institutionen.  Den franske filosofen och idéhistorikern Michael 85

Foucault var den som introducerade diskursbegreppet. Hos honom liknas diskurser vid 

utestängningssystem som fastställer vad som är ”sant” och ”verkligt”. I hans efterföljd har 

lingvisten Norman Fairclough utformat en tredimensionell modell som i grunden är en 

lingvistisk metod.  Teun Adrianus Van Dijk har utvecklat en sociokognitiv variant av 86

diskursanalysen. Modellen utgår ifrån att det krävs kognitiva scheman för att förstå en text. 

Van Dijk menar att texter inte är slumpmässiga kombinationer av tecken utan organiserade på 

ett sådant sätt att läsaren ska förstå. När vi förstår en text indikerar det att vi är fångade i en 

större språk- och samhällsgemenskap. Van Dijk menar att det finns en etablerad 

meningsrelation mellan producenter och konsumenter som baserar sig på sociokognition, men 

även sociokultur.  Peter Berglez har med avstamp i Van Dijks modell tagit fram en 3-stegs 87

analys. Det är den vi har använt oss av i vår undersökning.  

83 Berglez I: Ekström, & Larsson, (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, s s.272 
84 Berlgez, I: Ekström, & Larsson, (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, s.272 
85 Berlgez, I: Ekström, & Larsson, (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, s.272  
86 Berlgez, I: Ekström, & Larsson, (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, s.273  
87 Berlgez, I: Ekström, & Larsson, (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 273-274  
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6.2 Textanalys 

Ledin och Mobergs textanalys är en kvalitativ och skildrande analysmetod vars initialläge är 

den konstruvistiska traditionen där texten i viss kontext skapar dess betydelse i mötet med 

läsaren . I textanalysen undersöks bland annat textens komponenter på olika nivåer, textens 88

intertextualitet, alltså hur den interagerar med andra texter, huruvida den motverkar eller 

följer konventioner, hur texten förhåller sig till sin omgivning samt hur texten bygger en 

relation med läsaren . För att konkretisera textanalysen kan man säga att den handlar om att 89

se hur meningar och stycken sammanfogas till en större text med skiftande ändamål, hur 

texten syftar till att tala till någon samt hur personer och tidsplaner specificeras för att bistå 

läsaren möjlighet att kunna sätta sig in i texten . 90

6.3 Analysschema 

I vår metod ställer vi tre övergripande frågor till materialet som ligger i linje med våra 

forskningsfrågor. Grundmallen är Berglez diskursanalys som vi har modifierat till att bli mer 

textnära och kompatibel med våra forskningsfrågor. Först undersöker vi hur innehållet och 

tematiken ser ut på en makronivå, alltså studerar textens övergripande drag. Här ställer 

Berglez frågan om hur textens olika delar ordnas och hur relationen ser ut mellan dem. Det 

handlar om textens hierarki och hur den vittnar om vad som anses vara relevant och vad som 

placeras i bakgrunden. I det andra steget går vi över till att titta på vad texten gör, vilken 

relation den skapar med läsaren och vad de olika delarna syftar till. Här har vi ändrat en del i 

Berglez analys. Vi fokuserar på textens retorik och frågar oss vilka syften de olika delarna 

har, vilket tilltal texten har, vem den riktar sig till, bjuder den in eller stänger ute? Och vem i 

så fall? Vi undersöker maktrelationerna i texten med hjälp av Bourdieus fältteori. I sista steget 

av analysen undersöker vi texten på mikronivå. Vi analyserar texten på en lexikal nivå (ordval 

etc.); vilka luckor som finns, om det finns överflödig information. Slutligen återgår vi till att 

analysera textens ideologiska dimension (vilket görs genom hela analysen). Vi frågar oss i 

vilken samhällelig kontext texten ingår, vilka ideologiska synsätt den förmedlar texten samt 

vilka värdeomdömen som förekommer och vad skribenten anser vara god litteratur. Här har vi 

använt oss av Ledin och Mobergs förståelse av intertextualitet för att se hur texterna samtalar 

88 Ledin & Moberg, I: Ekström, & Larsson, (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 155 
89 Ledin & Moberg, I: Ekström, & Larsson, (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 155 
90 Ledin & Moberg, I: Ekström, & Larsson, (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, s.155 
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med andra texter. Sist har vi kopplat ihop våra svar med våra forskningsfrågor som kan sägas 

motsvara de olika stegen i analysen. Nedan redovisas vårt analysschema:  

 

Innehåll, tematik och schema 
● Hur organiseras textens olika delar/teman? Vad är huvudtemat/vad fokuserar skribenten på? 

Hur ser relationen ut mellan artikelns huvudtema och delteman (förgrund/bakgrund)?  
● Textens perspektiv (från vilket håll texten målas upp och hur sändarens närvaro markeras i 

texten)  
 

Relation 
Hur texten skapar en relation mellan skribent och läsare, hur texten närmar sig läsaren retoriskt, vad 

de olika delarna har för syften 
 

● Vad har de olika delarna för syften? (att inleda, att måla upp ett problem, att ge alternativa 
lösningar, att instruera, ge råd eller instruktioner?)  

● Tilltal. Till vem riktar sig texten? Vem är sändaren och vem är läsaren? Studera pronomen, för 
att se hur texten tilltalar läsaren och omtalar sig själv och andra. Vem bjuder texten in och 
vem stänger den ute? Kolla ordval, facktermer, referenser.  

● Hur ser maktrelationerna ut mellan aktörerna i texten?  
● Vilka attityder uttrycker texten? Gentemot författaren, kritikerrollen och läsaren. Hur 

markerar sändaren sin inställning till det texten påstår?  
● Vilka slutsatser måste läsaren dra från texten? (inferens)  
● Vilka språkhandlingar finns i texten? Domineras texten av/förekommer påståenden, frågor, 

uppmaningar och erbjudanden? Vilka retoriska figurer/stilfigurer använder sig texten av (till 
exempel referenser)? Och vilken funktion fyller de? Lexikala stilen, undersök ordvalen 
närmare, stilen, hur beskrivs författaren? Vilka ord använder kritikern? Skiljer det sig från 
amatören respektive proffset?  

 
Sociokulturella kontextualiseringar 

● Finns det några textuella luckor, frånvaro från information, hur involveras läsarens 
förkunskaper och förförståelse om den aktuella händelsen (boken)? Förväntas läsaren förstå 
något utan bakgrund? (till exempel kan en textuell meningslucka vara att samhället är indelat i 
olika grupper, identiteter eller nationella tillhörigheter, som svenskar och holländare) 

● Närvarande implikationer, finns det information som är överflödig och som texten hade 
kunnat klara sig utan? 

● Vilka ideologiska samhällsprocesser är diskursen potentiellt en dela av eller snarare 
motverkar? Vad representerar aktörer i texten? 

● Intertextualitet, hur texten ingår i ett större litterärt samtal med andra texter, allt skrivs i 
relation till något annat. Vilka andra texter syns i texten? Referenser? 

● Syn på litteratur. Vilka värdekriterier ligger till grund för omdömena? Vad i verket fokuserar 
skribenten på? Vilken syn på litteratur avspeglas genom omdömena?  
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6.4 Begrepp i analysen  

6.4.1 Koherens 

Om texten är koherent innebär det att den är sammanhängande och meningsfull på global och 

lokal nivå. På den globala nivån försöker läsaren förstå vad texten handlar om på en 

övergripande nivå. När textens studeras på lokal nivå handlar det om i vilken grad textens 

stycken och meningar är meningsfulla och logiska. Alla textens delar bidrar till den globala 

koherensen.  91

6.4.2 Intertextualitet  

Intertextualitet handlar om samspel och interaktion mellan texter och deltagare. En text ses 

som en länk i en kedja av tidigare och framtida texter. Texter reagerar på varandra. 

Intertextualiteten syns i ord, fraser och textpartier från andra texter, samtal och genrer men 

även i tankegångar som går igen i olika texter.  92

7. Urval 

Urvalsprocessen började med att vi valde ut vilka böcker vi skulle analysera. Vi ville ha verk 

från olika genrer, för att se hur bedömningen skiljer sig mellan vad som i litterära kretsar ses 

som mer erkänd litteratur, vad vi traditionellt kallar ”finkultur”, och mer kommersiell 

litteratur som deckare. Analysobjekten blev således recensioner av Sara Stridsbergs roman 

Kärlekens Antarktis och Håkan Nessers deckare De vänsterhäntas förening. Sara Stridsberg 

är en erkänd svensk författare och tidigare ledamot i Svenska Akademien. Hon har tilldelats 

pris som Nordiska rådets litteraturpris och kan sägas ha hög status på det litterära fältet. 

Hennes bok Kärlekens Antarktis är en roman som gavs ut under hösten 2018 som handlar om 

en kvinna vid namn Kristina som berättar om sitt liv både innan och efter hennes död. Håkan 

Nesser är en känd svensk deckarförfattare, även han har vunnit flertalet priser som till 

exempel Svenska deckarakademins pris. Hans bok De vänsterhäntas förening kom även den 

ut hösten 2018 och handlar om hans återkommande karaktärer kommissarie Van Veeteren 

och Gunnar Barbarotti vars vägar möts då de löser ett mordfall. Vi valde dessa böcker då de 

var bland de mest sålda under september 2018 och har därmed stort allmänintresse och hög 

91 Ledin & Moberg, I: Ekström, & Larsson, (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, s.159  
92 Ledin & Moberg, I: Ekström, & Larsson, (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, s.155-56  
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recensionsprioritet.  Sammanlagt har vi analyserat 16 recensioner. Vi valde tre recensioner 93

av varje bok i traditionella medier, tre i bokbloggar, två på Goodreads och två på Instagram. 

En lista över alla analysobjekt finns i slutet av uppsatsen, vi kommer under analysens gång 

inte att referera till de enskilda artiklarna.  

I de traditionella medierna valde vi artiklar från Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet. Anledningen till detta urval är att samtliga medier har recenserat 

båda böckerna. Dessa tidningar benämns hädanefter med förkortningarna GP, DN och SvD. 

Vi är medvetna om att dessa tidningar har en politisk hållning som lutar åt höger: DN 

oberoende liberal, SvD obunden moderat och GP oberoende liberal. Kultursidorna är 

frikopplade från ledarsidorna men kan färgas av tidningens politiska hållning. Vi har dock 

inte uppmärksammat tidningarnas politiska färg då det inte rör vårt huvudsakliga syfte.  

Förutom de traditionella medierna valde vi recensioner på sociala medier och internet. 

Vi valde plattformarna Instagram, bokbloggar och Goodreads, då vi fann dessa mest relevanta 

när det handlar om bokrecensioner. Här kunde vi hitta störst kvantitet bokrecensioner. I 

Sverige finns omkring 200 aktiva bokbloggar, vilka idag har blivit en vedertagen del av 

bokmarknaden. Så pass mycket att de flesta stora bokförlag betraktar dem som en 

marknadsföringstillgångar och skickar recensionsexemplar till de mest etablerade . En av 94

bokbloggarna vi har valt drivs av ett bibliotek, Varbergs bibliotek. Då bibliotek har en 

folkbildande funktion och då det inte finns något tydligt marknadssyfte hos bloggen anser vi 

att den fungerar i vår undersökning. Den från början amerikanska sajten Goodreads är en av 

världens största hemsidor där bokläsare samlas för att rekommendera böcker och skriva 

kortare recensioner. På deras hemsida skriver de att deras ”uppdrag är att hjälpa människor att 

hitta och dela med sig av böcker de älskar”.  Instagram är en mobilapplikation för 95

fotodelning och ett socialt nätverk som i grunden handlar om att användare delar med sig av 

bilder i ett flöde.  Vår grundtanke var att klumpa ihop Goodreads och Instagram men 96

upptäckte under analysens gång att de skiljde sig så pass mycket att det inte gick. De tycktes 

utgöra två skilda recensionsdiskurser. På grund av tidsbrist hade vi inte möjlighet att 

analysera tre recensioner på både Goodreads och Instagram, vilket hade varit idealt. Vi är 

93 Svenska förläggareföreningen, Månadstopplista september 2018, 2018 
https://www.forlaggare.se/sites/default/files/september_2018.pdf (hämtad 2019-01-02) 
94 Steiner, I: Lenemark, ”Digital litteraturkritik”, (red.), Litteraturens nätverk: berättande på Internet, 2012, s.54 
95 Goodreads, 2018 https://www.goodreads.com/about/us (hämtad 2018-12-15) 
96 Nationalencyklopedin, Instagram. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/instagram (hämtad 
2019-01-02) 
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medvetna om att det hade ökat undersökningens representativitet. Vi är även medvetna om 

möjligheten att ha analyserat färre former för kritik och istället fler recensioner för mer 

representativa och valida resultat. Vårt resultat är inte generaliserbart för de olika 

recensionsdiskurserna utan kan sägas göra ett stickprov och urskilja tendenser som med 

framtida forskning kan bekräftas.  

Urvalet har baserats på texternas längd, för att de ska gå att göra en textanalys på. Vi 

valde alltså de texter på Instagram, Goodreads och bokbloggar som var tillräckligt långa. Vi 

baserade även urvalet på avsändare, denne behövde vara neutral i bemärkelsen att det inte 

finns något tydligt kommersiellt syfte eller någon tydlig agenda. Alla skribenter kan sägas ha 

en agenda eller intention med sin text. Det handlar om en gradskala och vi har här valt bort 

källor med en uttalad agenda, till exempel bokbloggar som skriver för förlag, bokförsäljare 

eller skribenter med tydligt politisk agenda. Detta för att minimera risken att textens 

huvudsakliga syfte inte är att bedöma verket objektivt. Vi vill i största möjliga mån få tag på 

amatörkritikernas egna röster för att få grepp om deras karakteristik. För att få fram 

bokrecensioner från bokbloggar sökte vi på bokbloggar.se som samlar en stor mängd 

recensioner av bokbloggar i Sverige. Urvalet på Goodreads och Instagram gjordes på 

liknande sätt. Vi valde texter som var tillräckligt långa och där avsändare var förhållandevis 

neutral. På Instagram sökte vi på boktitlarna bland hashtags: #kärlekensantarktis 

#devänsterhäntasförening.  

Vi har valt att enbart kolla på svenska recensioner då vi vill undersöka kritikerrollens 

olika ansikten i en svensk kontext. Vi har valt att nämna alla skribenter i uppsatsen som ”hen” 

för att vi finner könstillhörighet irrelevant för vår uppsats. Vi har inte som ambition att uttyda 

några könsskillnader mellan skribenterna. Det är ett ämne för en annan uppsats. I vissa fall 

avslöjar dock bokbloggen eller kontots namn könstillhörigheten.  
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8. Resultat och analys 

8.1. Vad kännetecknar recensionernas innehåll och komposition? 
 
I det här kapitlet svarar vi på frågan om hur recensionernas innehåll och komposition ser ut. Vi har 
tittat på textens organisation, vad som är huvudtema och deltema och hur texten hänger ihop i sin 
helhet. Vi har även undersökt författarens plats i texten; ur vilket perspektiv texten målas upp och hur 
författaren markerar sitt jag. De olika formerna för kritik behandlas under separata rubriker där 
recensioner av båda böckerna tas upp. Analysen sker löpande.  

8.1.1 Traditionella medier  

Innehåll och komposition 

Det som utmärker recensionerna av Kärlekens Antarktis är att de lyfter fram bokens 

ideologiska aspekter i förgrunden. Det skiljer sig från recensionerna av De vänsterhäntas 

förening där fokus snarare ligger på bokens innehåll. Tydligt är att recensenterna av 

Kärlekens Antarktis har ett kritiskt förhållningssätt till bokens innehåll, medan recensenterna 

av deckaren inte tycks ha det.  

I recensionerna av Nesser tar alla skribenter upp åldrande i beskrivningen av 

huvudkaraktären, men ger snarare uttryck för en syn på åldrande som ett hinder för 

huvudkaraktären Van Veeteren. I recensionen av DN påpekas Van Veeterens ålder flertalet 

gånger och skribenten menar att huvudkaraktären, trots sin ålder, lyckas lösa fallet i boken: 

”Visst tar det tid, både att läsa och att utreda. Men fram kommer han, Van Veeteren”. 

Samtliga av de professionella kritikerna skriver ur ett subjektivt perspektiv, men markerar 

sällan sitt jag. Flera skribenter går in i karaktärernas perspektiv i tredje person, vilket kan 

sägas skapa en närvaro till läsaren. I alla recensioner tas även Nessers författarskap upp som 

ett deltema.  

I samtliga recensioner av Kärlekens Antarktis refererar skribenterna till Catrin da 

Costa-fallet (ett uppmärksammat mordfall som skedde på 1980-talet där en kvinna som levde 

i missbruk och prostitution styckmördades). Att alla skribenterna drar parallellen till Catrin da 

Costa synliggör fältets doxa och att da Costa-referensen tycks igenkännas och erkännas på det 

litterära fältet.  Genom att använda referensen tycks skribenterna tillskriva sig kulturellt 

kapital och auktoritet. Det kulturella kapitalet är den mängd av socialt erkända och därmed 
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värdefulla kunskaper och färdigheter som en person har i kulturellt avseende.  Bourdieu 97

skriver att ”Kapitalet är ett socialt förhållande, dvs en social energi som varken existerar eller 

producerar sina effekter annat än inom det fält där det produceras och reproduceras”.  I det 98

här fallet blir det tydligt att referensen får legitimitet genom att gruppen tillskriver den värde.  

8.1.2 Goodreads 

Innehåll och komposition 

Recensionerna i Goodreads kännetecknas initialt av att utrymmet är betydligt mer begränsat 

än i de traditionella medierna. Skribenterna har inte samma möjlighet till invecklade 

resonemang även om vissa kommentarer är förhållandevis långa. Överlag kan de här 

recensionerna sägas vara mer subjektiva vad gäller berättarperspektivet än recensionerna i de 

traditionella medierna. Det som lyfts upp i förgrunden är den personliga läsningen och 

relationen till boken. Till exempel baserar signaturen Britt-Marie i sitt omdöme av De 

vänsterhäntas förening på tidigare erfarenheter av Nessers böcker och jämför verket med 

hennes personliga favoritbok av Nesser: ”Speciellt Eugen Kallmanns ögon tyckte jag var en 

mycket bra bok, och den fick högsta betyget av mig.”  

Texterna på Goodreads är till stor del inkoherenta, vilket innebär att textens olika 

deltema inte alltid underbygger huvudtemat utan snarare motsäger det. Till exempel påstår 

signaturen yasminsund först att Kärlekens Antarktis hade kunnat basera sig på en verklig 

händelse om handlingen haft en röd tråd. Därefter skriver skribenten att boken hade kunnat 

vara dokumentär om den inte var så övertydlig.  

Att recensenterna på Goodreads tydligt markerar sitt ”jag” kan förstås som att de inte 

ser sig ha rätten att utfärda något allmängiltigt omdöme; subjektiviteten fungerar som försvar 

mot kritik. Det kan även synliggöra att de sätter den personliga läsningen i förgrunden. 

Utifrån ett fältteoretiskt perspektiv indikerar detta att de befinner sig i utkanten av det litterära 

fältet, där stridigheter om legitimitet och erkännande pågår. De professionella kritikerna 

befinner sig snarare närmare fältets centrum, där en specifik erkänd form av symboliskt 

kapital ligger till grund för de trosföreställningar som råder inom fältet.  De professionella 99

kritikerna kan sägas besitta en position varifrån de har auktoritet att utfärda omdömen om 

97 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.104 
98 Broady citerar Bourdieu, La distinction, s.127 I: Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre 
Bourdieus sociologi, s.11 
99 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.2-3 
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litteratur. En position som hänger ihop med habitus liksom kulturellt kapital. 

Amatörkritikerna har inte de befogenheterna, vilket kommer till uttryck i deras tydliga 

markering av sitt jag. Subjektiviteten kan även sägas avspegla ett fokus på det enskilda vilket 

går emot anspråk på allmängiltighet och auktoritet på fältet, som de med högre positioner på 

fältet tycks eftersträva.  

8.1.3 Instagram 

Innehåll och komposition 
Recensionerna på Instagram av Kärlekens Antarktis och De vänsterhäntas förening skiljer sig 

tydligt åt, recensionerna av den förra fokuserar mer på det ideologiska i boken och de senare 

på handlingen och recensentens egen relation till boken. Även här är formatet betydligt mer 

begränsat än i de traditionella medierna. Recensenterna av Kärlekens Antarktis fokuserar på 

språket, huvudkaraktären och det brott som har begåtts mot henne medan recensenterna av De 

vänsterhäntas förening fokuserar på handlingen i första hand och på deras egen relation till 

boken och författarens språk i andra hand. Till exempel väljer laslustan att berätta om sin 

egen förmåga att lösa deckarfall: ”Jag brukar annars kunna lösa många fall innan lösningen 

visar sig i böckerna.” och ”Mördaren visar sig vara något av en överraskning för mig ‑och för 

Van Veeteren!”.  

Recensionerna av De vänsterhäntas förening tycks vara mer inkoherenta än 

recensionerna av Kärlekens Antarktis. Till exempel skriver sig kontot boksann att hen själv är 

vänsterhänt, information som inte underbygger recensionens globala huvudtema.  

I alla Instagramrecensioner är perspektivet tydligt skribentens och recensenterna 

markerar tydligt sitt jag, men många antar även andra perspektiv än sitt eget. Kontot 

pagge_reads identifierar sig med läsaren i sin recension av Kärlekens Antarktis genom att gå 

in i ett allmänt läsarperspektiv och skriva ”oss”. Det kan tolkas som att skribenten gör anspråk 

på en allmängiltig läsning av boken. Det är något som de professionella kritikerna av samma 

bok också gör. Kontot laslustan antar vid ett tillfälle karaktären Van Veeterens perspektiv: 

”Det kliar i Van Veeterens fingrar att på nytt lösa brottet”. Sammantaget tycks recensionerna 

av Kärlekens Antarktis på Instagram göra anspråk på att förstå bokens underliggande budskap 

och i förlängningen auktoritet på fältet. Det gör inte recensenterna av deckaren. De förra tycks 

anamma en strategi för att avancera mellan positionerna på det litterära fältet som skiljer sig 

från recensionerna på Goodreads och särskilt deckarrecensionerna. Det kan enligt Bourdieus 
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fältteori sägas utgöra ett heterodoxt uppror. Kritikerna befinner sig i utkanten av det litterära 

fältet men förhåller sig till en erkänd förståelse av vad god litteratur är. Först och främst väljer 

båda Instagramrecensenterna att recensera just den här boken, som har relativt hög litterär 

status. De använder sig även av termer och tankegångar från de professionella kritikerna samt 

uttalar sig med auktoritet.  

8.1.4 Bokbloggar 

Innehåll och komposition 

I bokbloggarna fokuserar recensenterna av Kärlekens Antarktis på mordet och 

huvudpersonens öde. De tar även upp författarskapet och handlingen. Alla bokbloggare 

markerar tydligt sin närvaro och beskriver huvudpersonen i tredje person men med en viss 

distans. I recensionerna av De vänsterhäntas förening fokuserar alla skribenter på handlingen 

och karaktärerna. Det som utmärker recensionerna av Kärlekens Antarktis är att de uppehåller 

sig vid huvudpersonens öde som de traditionella medierna gör, men att de fokuserar på 

hennes utsatthet. Varbergs biblioteks recension beskriver karaktärens öde som sorgligt och att 

hon är bortom räddning. Nisses bokblogg beskriver boken som en ”annorlunda mordhistoria”. 

Kulturloggen skriver att: ”Det är en berättelse om extrem utsatthet och om att ha otur i livet 

blandat med att göra felaktiga val.”. Recensenterna i de traditionella medierna framhåller 

Stridsbergs ambition att göra den skändade kvinnan till subjekt och ge henne en röst. 

Bokbloggarna tycks sakna ett sådant problematiserande förhållningssättet till bokens innehåll. 

De verkar delvis missförstå bokens underliggande budskap. Det kan tolkas som att de 

befinner sig i utkanten eller helt utanför det litterära fältet. De framhåller andra kriterier på 

god litteratur, men sådana som inte igenkänns och erkänns på det litterära fältet. Till exempel 

skriver Deckarloggen:  

”För det är en detalj, en enda, som jag hänger upp mig på, den är alltför otrolig, men just denna 
detalj, kanske den viktigaste, slinker Nesser smidigt undan och runt, så att jag visserligen la märke 
till det otroliga men till sist gick med på det också. Skickligt gjort, annars hade hela skrönan 
fallit.” 

 
Här framstår det som att boken hänger på en enda detalj, vilket markant skiljer sig från den 

komplexitet som de professionella kritikerna menar fogar samman romanen till en helhet. I 

den bemärkelsen kan bokbloggarna inte sägas utgöra ett heterodoxt uppror. Då 
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förutsättningen för att ett sådant ”uppror” ska lyckas är att upprorsmakarna har ett stort 

kulturellt kapital, det vill säga tillgångar som de andra på fältet erkänner som giltiga.  

 

8.2. Vad kännetecknar recensionernas retorik, tilltal och stil? 
 
I det här kapitlet svarar vi på frågan om hur recensionernas retorik, tilltal och stil ser ut. Vi har tittat 
på de olika delarnas syften, textens tilltal och vilka retoriska medel författaren använder i sin 
argumentation. Vi har tittat på maktrelationerna i texten, specifikt vilket position skribenten intar på 
det litterära fältet. På en mer textnära nivå har vi undersökt textens språkhandlingar, om den 
domineras av påståenden, erbjudanden eller konstateranden. Vi har undersökt retoriska figurer och 
textens intertextualitet samt textens språkkod. På det stora hela handlar det om textens relation till 
personer och faktorer utanför texten. De olika formerna för kritik behandlas under separata rubriker 
där recensioner av båda böckerna tas upp. Analysen sker löpande.  

8.2.1 Traditionella medier  

Retorik och tilltal 

I recensionerna av Kärlekens Antarktis i traditionella medier sätter alla skribenter boken i en 

större samhällskontext. De drar alla kopplingen till styckmordet på Catrin da Costa. SvDs 

skribent tycks vilja dra in läsaren med hjälp av da Costa-parallellen. I DN framförs kritik av 

hur det kvinnliga offret, med koppling till bokens huvudperson, framställs i media. I GPs 

artikel tycks skribentens huvudsyfte vara att visa att Stridsberg förenklar kvinnomord i 

Kärlekens Antarktis. Här polemiserar skribenten mot Stridsberg genom att bland annat påstå 

att hon själv bidrar till det hon vill motverka (att göra det kvinnliga offret till underhållning.) 

Texten målar upp ett problem och använder provokation som retoriskt medel, vilket kan ses 

som ett användande av sin position som kritiker, med de maktmedel det medför, till att 

försöka underminera Stridsbergs ställning. Gemensamt för de två sistnämnda är att de tar 

ställning till bokens innehåll, medan SvDs artikel snarare använder den samhälleliga 

kopplingen för att tilltala läsaren.  

I recensionerna av De vänsterhäntas förening finns inte samma tydliga argumentation. 

I DN tycks skribenten vilja berätta om boken på ett underhållande sätt, genom att beskriva 

boken som bland annat ”trivsam”. SvDs recensent verkar vilja engagera läsaren och skiljer sig 

från de andra i den positiva tonen. Skribenten dramatiserar tydligt handlingen. I GPs 

recension presenteras boken grundligt och syftet tycks vara att informera läsaren om 

innehållet. På det stora hela är recensionerna inte lika ideologiska och politiska som 
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recensionerna av Kärlekens Antarktis. Det finns tendenser i framförallt GP och DN av en 

förminskande ton mot författaren och boken. Nesser beskrivs av DNs recensent som en av de 

”pratsamma äldre deckarförfattare”. Skribenten intar närmast en position varifrån den får 

makt över författaren. Således använder skribenten sin position på det litterära fältet. Detta 

förekommer även i GPs artikel där skribenten tycks vilja påpeka en ”gubbighet”. Däremot 

skiljer sig SvDs recension då skribenten uttrycker en beundran för författaren och beskriver 

Nesser som ”utan tvekan en av Sveriges mest produktiva, kommersiellt framgångsrika och 

älskade deckarförfattare.”  

Sammanfattningsvis tycks recensenterna i SvD och DN inta en roll som utomstående 

observatörer då de i sin kritik ställer sig utanför. DNs recensent skriver till exempel att 

”Läsaren möter dem (de utsatta karaktärerna i boken) med kluven blick” och använder ordet 

”voyeurism” vilket antyder att läsaren tittar in i något förbjudet och gottar sig i dessa 

människors misär. Läsaren påstås vara främmande för deras situation och blir på så sätt ”den 

andra” i förhållande till dem. Skribenten skriver även att ”kanske är man själv en i raden av 

förövare” vilket antyder att hon själv tillhör den grupp av människor som befinner sig 

innanför samhällets normativa ramar. Här får recensenten närmast en roll som objektiv 

moralisk domare. Hon både tar parti för de utsatta (tidigare i recensionen) och distanserar sig 

från dem. Berättarpositionen antyder en auktoritativ position på det litterära fältet. Även den 

anonyma relationen till författaren förstärker det intrycket. Här används närmast en 

distanserad attityd som maktmedel. Skribenten i GP skiljer sig åt då denna uttryckligen går i 

polemik mot författaren. Gemensamt för alla recensioner i de traditionella medierna är att de 

nämner Nessers tidigare verk och placerar verket i en litterär kontext.  

I alla recensioner i de traditionella medierna, förutom i GPs recension av De 

vänsterhäntas förening, dominerar påståenden och konstateranden. Texterna gör anspråk på 

kunskap om hur boken är och vad den vill säga. I de flesta recensioner används retoriska 

figurer som upprepningar, metaforer och retoriska frågor. I recensionerna av De 

vänsterhäntas förening används ironi som retoriskt grepp. Skribenten i DN skriver bland 

annat att boken är en ”Förunderligt trivsam bekantskap”. När hen berättar om att det dyker 

upp ett fall på karaktären Van Veeterens semester skriver recensenten: ”Fast tja. Det dyker ju 

upp ett litet fall (...)”. Ironin tycks användas tillsammans med en smått nedvärderande ton mot 

boken, och kanske deckargenren i sig. I recensionerna av Kärlekens Antarktis används 

retoriken mer i ideologiska syften. Recensenten i DN: ”Hur lever en sådan människa – en 
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person som säger saker som: ”de säger att man inte får vilja dö om man har ett barn, men man 

vill dö just för att man har ett litet skuldlöst barn” – i ett samhälle där hon förväntas ta hand 

om sig själv? Ja, hur? I den mån ‘Kärlekens Antarktis’ är ett svar på den frågan är det 

fasansfullt.” Den retoriska frågan syftar till att läsaren ska fylla i svaret själv, vilket är att en 

”sådan människa” inte kan leva i ett samhälle där hon förväntas ta hand om sig själv.  

Intertextualiteten i recensionerna i de traditionella medierna är mer omfattande än hos 

amatörkritikerna. DNs recensent refererar till exempel till filmskaparen Akira Kurosawa och 

visar på likheter mellan dennes film  ”Rashomon” och Kärlekens Antarktis. I SvDs recension 

av Kärlekens Antarktis refererar texten till författarna Katarina Frostensson och P.O Enqvists 

verk. I DNs recension av De vänsterhäntas förening refererar skribenten författarna Sir 

Arthur Conan Doyle, Dorothy Sayers och Ed McBain. Referenser ingår i ett kulturellt kapital 

och syftar retoriskt till trovärdighet. Gripsrud skriver att kulturellt kapital är viktigt för 

erkännande och social status och särskilt viktigt för personer som vill avancera inom de 

kulturella fälten.  Att det kulturella kapitalet är en social drivkraft tydliggörs i DNs 100

recension. Parallellen till filmskaparen Akira Kurosawa tillför egentligen ingenting till själv 

förståelsen av boken. Informationen kan ses som överflödig, vilket tyder på att referensen 

snarare används som ett maktmedel.  

Recensionerna av Kärlekens Antarktis tilltalar en relativt kunnig läsare då de 

innehåller referenser som kräver förkunskaper samt använder en smal språkkod. Den 

retoriken kan sägas påvisa ett kulturellt kapital, vilket antyder att skribenterna innehar 

betydande positioner på det litterära fältet. Två av recensionerna på Kärlekens Antarktis, 

tilltalar även läsaren direkt. DNs skribenten skriver ”Läsaren möter dem med kluven blick” 

och SvD med tilltalar läsaren med ordet ”oss”. Här kan skribenterna sägas göra anspråk på en 

allmängiltig läsning av boken. Enligt Bourdieus teorier om sociala fält existerar en persons 

kulturella kapital bland annat som språk.  Här kan språket sägas användas som maktmedel 101

för att tillskriva sig auktoritet. Recensionerna av De vänsterhäntas förening i de traditionella 

medierna varierar i sitt tilltal. De är överlag mer inkluderande, men likt recensionerna av 

Kärlekens Antartkis innehåller de vissa smala referenser. I bland andra DNs recension kan en 

lätt ironisk och humoristisk attityd urskiljas: ”jag muttrar lite i början om dessa enastående 

100 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle,  s.104  
101 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.46 
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pratsamma äldre deckarförfattare” SvDs recensent har ett mer inkluderande tilltal och ger mer 

bakgrund till författarens tidigare verk.  

Stil 

I DN och SvDs recensioner av Kärlekens Antarktis används ett smalt språk med fackuttryck 

som ”upprepningens estetik”, ”poetiska vindlingar”, ”stridsbergsk käpphäst” och 

”voyeurism”. Språket kan karaktäriseras som poetiskt och bildligt. Det förekommer även 

många stilgrepp som upprepningar och metaforer. Språket kan anses exkluderande mot de 

läsare som inte är en del av vederbörande diskurs. Bourdieu menar att en skribents språk kan 

ses som en del av hennes kulturella kapital.  Kapitalet hänger ihop med en persons habitus 102

som används för att avancera inom de sociala normerna.  GPs recension skiljer sig i att den 103

använder ett enklare språk med en del negativt klingande ord som ”kliché”, ”billigt”, 

”lättsmält bloggprosa”. Skribenten, som går i polemik med författaren, tycks anamma vad 

man skulle kunna kalla ett ”populistiskt” språk, vilket bryter av mot den diskursiva 

språkanvändningen inom det litterära fältet. Men recensenten tycks förhålla sig medvetet till 

sin språkanvändning och doxan på det litterära fältet. Det kommer till uttryck i skribentens 

användning av referenser och dennes kunskaper om Stridsbergs författarskap. På så vis kan 

det tolkas som att skribenten medvetet använder sitt språk som ett vapen för att punktera 

författarens mer förfinade och smala språk. Det kan med Bourdieus hjälp tolkas som en 

strategi för att utmärka sig och avancera inom det litterära fältet.  

Samma enkla språk finns i recensionerna av De vänsterhäntas förening, men med en 

annan ton. I SvDs recension används kommersiella uttryck som ”comeback” och ”all in”. GPs 

skribent använder ord som ”kärleksgnabbas”, ett ord med ålderdomlig klang, vilket vittnar om 

att skribenten tillhör en äldre generation eller ironiserar mot deckargenren. Det är svårt att se 

att samma ord skulle användas i en recension av Kärlekens Antarktis. Sammantaget kan en 

stor skillnad urskiljas mellan recensionerna av Nessers deckare som har ett mer kommersiellt 

och lättillgängligt språk från de mer exkluderande språket i recensionerna av Kärlekens 

Antarktis. Dock tycks recensenter oavsett verk använda följande strategier för att avancera 

inom fältet: ironi, polemik och språkliga maktmedel.  

102 Broady, Kapital, habitus, fält: några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s.46 

103 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.104 
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8.2.2 Goodreads 

Retorik och tilltal 

Goodreads-recensionerna, oavsett bok, tycks syfta till att ge ett tydligt omdöme av boken 

samt imponera med läsningen. Signaturen Britt-Marie informerar läsaren om boken och 

betygsätter den. Signaturen Annika skriver först att ”hennes (författarens) språk är 

rakbladsvasst och ändå poetiskt. Det gör ont att läsa men inte för ont.” därefter uttrycker hen 

att boken inte är bra för att slutligen beskriva boken på ett poetiskt sätt. De paradoxala 

uttalanden kan tolkas som att skribenten vill utmärka sig och göra ett intryck på läsaren. På 

Goodreads är recensionerna mer öppna och även mer trevande än i de traditionella medierna. 

Skribenterna uttrycker sig i formuleringar som ”jag uppfattar”, ”min läsning” eller ”jag 

upplever”. Signaturen Villivonkansbook’s blandar påståenden med erbjudanden (uttalanden 

där läsaren inbjuds att bilda sin egen uppfattning). Skribenten uttalar en åsikt men dementerar 

den sedan: ”Det är inte den bästa bok jag läst av författaren, heller inte den sämsta utan den är 

sådär lagom bra.” Det förekommer raka påståenden, men de handlar främst om boken och 

skribenternas egna tyckande, inte om ideologi som i de traditionella medierna.  

På Goodreads tilltalas inte läsaren utan fokus läggs på den egna läsning. Skribenterna 

har ett mycket tydligt ”jag” i texten och de är genomgående betydligt mer subjektiva än de 

professionella kritikerna. Signaturen yasminsund, skriver ”min läsning” i sin recension av 

Kärlekens Antarktis och signaturen Villivonkansbooks skriver ”de böcker jag gillar mest” 

samt ”det gillar jag mycket” i sitt omdöme av De vänsterhäntas förening.  

I Litteraturens nätverk skriver Ann Steiner att professionella kritiker arbetar efter 

redan förstådda principer och att en av dessa är objektivitet. Steiner menar att det innebär att 

de åsikter som framkommer i recensionen som är kritikerns egna ska återges som att det är en 

vedertagen uppfattning om boken.  Enligt Bourdieus fältteori kan detta förstås som ett slags 104

maktmedel de professionella använder sig av för att tillskriva sig auktoritet och således få ett 

större kulturellt kapital. Detta gör även att de besitter en makt inom det litterära fältet vilket 

ger dem en betydande position. Deras åsikter uppfattas vara ett allmänt tyckande och läsarna 

antas hålla med. Skribenterna på Goodreads skriver inte på ett sådant sätt utan mycket 

subjektivt.  

104 Steiner, I: Lenemark, ”Digital litteraturkritik”, (red.), Litteraturens nätverk: berättande på Internet, s.56 
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En recensent på Goodreads kritiserar Stridsberg. Signaturen yasminsund menar att 

kopplingen till da Costa stör hennes läsning: ”Hade detta inte varit så tydligt, hade jag 

säkerligen uppskattat boken mer som en litterär fantasi och kunnat ge mig hän till språk och 

känslor.”. Skribenten försöker utmana den befintliga doxan genom att kritisera Stridsberg. 

Men skribenten kan inte sägas ha något betydande kulturellt kapital då denne överlag inte 

håller samma språkliga nivå och inte använder samma retoriskt verkningsfulla medel som 

recensenterna på Instagram. Kritiken erkänns därmed inte som legitim på det litterära fältet.  

Stil 

Recensionerna på Goodreads har en enkel stil. Språket är vardagligt och liknar talspråket. 

Kännetecknande är att flera av recensionerna är inkoherenta, innehåller språkfel och slarviga 

formuleringar där till exempel skiljetecken saknas. I signaturen Villivonkansbook’s recension 

används tempus på ett inkonsekvent sätt och i Britt-Maries recension förekommer många 

upprepningar, vilket tyder på ett begränsat ordförråd. Signaturen Annikas text karakteriseras 

av de starka adjektiven, som finns i flera av Goodreads-recensionerna, som ”hjärtskärande”, 

”rakbladsvasst”, ”medryckande”. Stridsbergs språk har beskrivits som ”rakbladsvasst” i de 

traditionella medierna. Att det används igen på Goodreads kan innebära att recensenterna tar 

efter de professionella kritikerna.  

8.2.3 Instagram 

Retorik och tilltal 

Instagram-recensionerna av Kärlekens Antarktis liknar recensionerna i de traditionella 

medierna i sin retorik. Kontot pagge_reads skriver med mycket patos och i texten finns en 

dold argumentering där skribenten tar parti för huvudkaraktären. Hen tycks vilja påverka och 

beröra läsaren. I Boklagets recension av samma bok påstår sig skribenten förstå bokens 

budskap, vilket tyder på att skribenten vill ge sken av ett kulturellt kapital och imponera på 

läsaren.  

I Instagram-recensionerna av De vänsterhäntas förening tycks båda skribenterna söka 

skapa spänning genom att underhålla och förvåna läsaren. Laslustan skriver bland annat att 

”Mördaren visar sig vara något av en överraskning för mig ‑och för Van Veeteren!”.  

Boklagets recension av Kärlekens Antarktis domineras av påståenden medan 

pagge_reads recension innehåller flera uppmaningar, som: ”Jag önskar att alla läste den.”. 
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Båda recensionerna av Kärlekens Antarktis innehåller stilfiguren anafor, som innebär att ett 

eller flera ord upprepas i början av flera meningar eller satser. Kontot pagge_reads skriver: 

”Mannen i den mörka bilen. Mannen som tog hennes liv, som tog det utan att ens tänka på 

det. Mannen som kom undan.” Pagge_reads recension innehåller även en retorisk fråga, 

upprepningar, en antites, metaforer och en paradox. Recensenten skriver: ”Sorgens vattendrag 

inom mig”. Vattendrag blir en metafor för tårar och den drabbande läsupplevelsen. 

Stilfigurerna tycks syfta till att skapa en dramatisk effekt för att beröra läsaren. Förutom att 

recensionerna inte innehåller några referenser liknar de recensionerna i de traditionella 

medierna i sina stilgrepp. Recensionerna i traditionella medier tycks dock ha ett mer 

distanserat förhållningssätt till verkens innehåll. Men rent stilistiskt ligger recensionerna på 

Instagram nära dem. Det kan med Bourdieus fältteori förstås som att recensenterna på 

Instagram är del i ett heterodoxt uppror, då de anammar de vedertagna verktygen inom det 

litterära fältet. De behärskar språket och kan på så vis anses förhålla sig de regler som gäller 

på fältet. Dock besitter de inte någon erkänd position.  

Recensionerna av De vänsterhäntas förening på Instagram domineras av påståenden. 

Dock är inga påståenden kontroversiella eller övertydliga. De handlar till stor del om 

skribentens egen uppfattning om boken. Kontot laslustan skriver till exempel: ”Man ser 

verkligen hur cynisk och tillbakadragen Van Veeteren är”. I samma recension finns också 

utrop som ”Mördaren visar sig vara något av en överraskning för mig ‑och för Van 

Veeteren!”. Utropen tycks syfta till att förstärka och göra en komisk poäng. Sammantaget 

skiljer sig recensionerna av Nessers bok i att skribenterna i större utsträckning söker 

underhålla läsaren. Instagramrecensionerna innehåller fler påståenden än de i Goodsreads, 

vilket gör att läsaren får dra fler slutsatser. Främst om boken men även om samhället i stort: 

Boklagets recension påstår att den skändade kvinnan får äga sin egen historia i boken ”till 

skillnad från i verkligheten, där journalister och ‘vetare’ intressera sig för mördaren och 

bygger detektivhistorier och spekulationer kring motiv och tillvägagångssätt.” 

Recensenterna på Instagram skriver liksom skribenterna på Goodreads subjektivt och 

har ett tydligt eget tyckande i texten. Kontot Boklaget skriver: ”Jag tycker mig se att 

Kärlekens Antarktis riktar sitt strålkastarljus på två frågor” och i recensionen av boksann blir 

den personliga kopplingen mycket tydlig då det framkommer att skribenten känner en 

koppling till De vänsterhäntas förening i och med dess titel: ”Som vänsterhänt lockades jag 

av titeln på denna bok, och reserverade den utan att läsa om handlingen.”. Däremot finns det 

40 



 

ett tydligare tilltal och en vänskaplig ton gentemot läsaren på Instagram. Instagramkontot 

Laslustan skriver bland annat: ”Jag kan rekommendera den här boken till alla som tycker om 

Håkan Nessers tidigare böcker”.  

Stil  

Språket i recensionerna av De vänsterhäntas förening på Instagram är enkelt och innehåller 

stavfel, slarvfel (som ”en mordrand” istället för ”mordbrand”) och upprepningar. Här 

förekommer emojis och ord med bara versaler. Däremot sticker Instagramrecensionerna av 

Kärlekens Antarktis ut språkligt. Språket i pagge_reads recension är målande och personligt. 

Skribenten använder stilfigurer likt recensenterna i de traditionella medierna. Ett typiskt 

stilistiskt uttryck är: ”Språket är himlastormande vackert, mitt i allt.”. Den lexikala stilen 

skiljer sig dock i den översvallande emotionella kvalitén som inte syns på samma sätt i de 

etablerade kritikernas recensioner, vilket kan tolkas som att de har större distans till verket. 

Tomas Forser skriver att litteraturkritiken bygger på en distansering från verket. Det 

överensstämmer med de professionella förhållningssätt till boken men inte recensenterna på 

Instagram, som i högre grad tycks emotionellt berörda av boken.  I Boklagets recension av 105

samma bok är språket också målande men bitvis gränsande till det teatraliska: 

”Berättartekniskt är boken ett dragspel, som långsamt dras ut. Små poetiska fragment vecklar 

ut sig och hon blåser liv i olika tider och platser.” Enligt Bourdieus fältteori kan det ses som 

att skribenten tar efter det språk som utgör doxan inom det litterära fältet. Samma skribent har 

även kopierat en formulering av kritikern i DN, vilket stärker den tesen.  

 

8.2.4 Bokbloggar 

Retorik och tilltal 

I bokbloggarna tycks överlag skribenterna dramatisera handlingen för att skapa spänning och 

locka till läsning. Recensenterna av Kärlekens Antarktis verkar vilja underbygga sin 

trovärdighet genom att referera till Catrin da Costa och Stridsbergs tidigare verk. Varbergs 

bibliotek tycks vilja göra boken relevant genom att måla upp ett större problem och placera 

boken i en större samhällskontext. Kännetecknande för bokbloggarnas retorik är att de 

försöker undervisa och vägleda läsaren för att tillskriva sig auktoritet. Det är dock tal om en 

105  Forser, Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik, s.127  
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föreställd auktoritet då skribenterna stundvis misstolkar böckerna, motsäger sig själva och ger 

intryck av bristande självinsikt. De använder även referenser som är av ett annat slag och de 

är inte lika homogena i sin användning av dem som de professionella kritikerna. Bourdieu 

skriver att det är stor skillnad mellan intellektuella och amatörer i deras diskursiva strategier. 

De professionella åberopar sig hellre på det intellektuella fältet, där de själva är erkända och 

känner normerna. Amatörerna återskapar däremot ”skoldiskurser”.  De hämtar stoff från de 106

professionella som de återskapar i mindre avancerad form, något vi kan se tecken på här.  

Bokbloggarnas recensioner utgörs till stor del av påståenden som till viss del har 

ideologisk karaktär. Nisses bokblogg skriver i sin recension av Kärlekens Antarktis till 

exempel att ”Tema är huvudpersonens ganska misslyckade liv. Ett liv med mycket missbruk 

och prostitution.”. Här gör skribenten ett uttalande om vad det innebär att ha ett misslyckat 

liv. Kulturloggens recension är dock övervägande öppen, där läsaren själv får göra sin 

tolkning. Den innehåller även en retorisk fråga framställd som ett erbjudande: ”Och visst är 

den lite väl lik fallet Carin da Costa ändå för att inte anspela på den?”. Läsaren erbjuds koppla 

ihop Catrin da Costa och huvudkaraktären. Johannas deckarhörnas recension av De 

vänsterhäntas förening har en inbjudande ton överlag och domineras av erbjudanden. 

Recensionerna innehåller överlag få referenser och ingen medvetet dold argumentering.  

Bokbloggarna är mer subjektiva än de professionella kritikerna, men inte lika mycket 

som recensenterna på Goodreads och Instagram. Bokbloggarna tycks, likt recensionerna på 

Instagram, ha ett mer vänskapligt och personligt tilltal gentemot läsaren. Kulturloggen skriver 

att: ”Stridsberg är en av mina favoritförfattare.” vilket ger recensionen en mer personlig ton 

och som läsare förstår man att den här skribenten ser upp till Stridsberg. Detta blir framförallt 

tydligt i recensionerna av De vänsterhäntas förening. Nisses bokblogg skriver till de som har 

koll på Håkan Nesser och hans tidigare verk genom att referera till karaktärer som 

förekommer i boken: ”Van Veeteren och Münster (ja, han dyker också upp, liksom Jung och 

Ewa Moreno)”. Hen tilltalar läsaren även direkt och som ett ”vi” vilket skapas en personlig 

koppling mellan läsaren och skribenten: ”läsarnas nyfikenhet absolut inte kommer att avta. 

Men någonting annat extra läsvärt får vi oss antagligen till livs.”. Likaså tilltalar bokbloggen 

Deckarloggen läsaren på ett personligt sätt när denne skriver: ”pensionerad som ni vet”. Det 

skapas närmast en familjär och intim ton mellan läsare och skribent. Bokbloggarnas tilltal gör 

dock att de inte utmanar doxan. Signifikativt för doxan är att det pågår en kamp om 

106 Bourdieu, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, s. 323 
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erkännande och kontrollen över instrumenten för tillägnelse av symboliska tillgångar.  107

Bokbloggarna fokuserar istället på det subjektiva och personliga, de tycks inte göra anspråk 

på verklig auktoritet på fältet. Ann Steiner skriver att den professionella kritikerns åsikter 

framkommer på ett sådant sätt att det närmast tycks vara ett allmänt uppfattande.  

Bokbloggarna har en väldigt positiv inställning till författarna och sätter de närmast på 

piedestaler, vilket ytterligare förstärker uppfattningen om deras underordnade position. Till 

exempel skriver Nisses bokblogg: ”Håkan Nesser gör det så skickligt att man nästan inte 

tänker på det.”. Även bokbloggen Kulturloggen uttrycker oerhört positiv gentemot Sara 

Stridsberg: ”Stridsberg är en av mina favoritförfattare.”.  

Stil 

Språket i Deckarloggs recension, som i recensionen av Kärlekens Antarktis i Nisse bokblogg, 

kan sägas vara eklektisk. Med det menar vi att texten blandar skilda fackuttryck vilket ger 

upphov till stilbrott. Till exempel blandas mat- och musiktermer på ett ovanligt sätt i 

Deckarloggs recension. I Nisses bokblogg används litteraturvetenskapliga termer på ett till 

synes felaktigt sätt: ”Sara Stridsbergs fantastiskt klara språk används som en form av poesi.” 

Det eklektiska språket utgörs även av påhittade ord som ”krimiskröna” och ”skrönekrimi”, 

ord som bokbloggen Deckarlogg själv infört. Recensionerna i bokbloggarna innehåller även 

många språk- och slarvfel. Här liksom i Goodreads används även många starka adjektiv som: 

”förfärligt sorglig” och ”gripande”. Det förekommer även ord som nåd, hopp och obönhörlig 

som kan sägas ingå i en kristen terminologi.  

Sammantaget innehåller bokbloggarna ett enkelt och vardagligt språk. Att det delvis är 

eklektiskt kan tolkas som att skribenterna ändå förhåller sig till normer och ”naturliga” 

praktiker som utgör fältets doxa. De anammar och använder sig av vedertagna uttryck men på 

ett felaktigt sätt. Därmed kan de också sägas ge prov på den avsaknad av känsla för 

placeringar som Bourdieu talar om. Amatörerna söker sig i det här fallet till de redan 

dominerande positionerna; de går i de professionellas fotspår.  Samtidigt avslöjas 108

imitationen som icke-identisk, med den äkta positionens beskaffenhet i fråga, med uttryck 

som till exempel  ”en lisa att läsa”. 

107 Bourdieu, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, s.18 
108 Bourdieu, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, s.377 
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8.3. Vilka värderande omdömen förekommer i recensionerna och vilken 
syn på litteratur ligger till grund för omdömena?  
 
I det här kapitlet söker vi identifiera vilka värdekriterier som recensionerna tar i anspråk. Yttre 
värdekriterier är bokens ideologiska dimensioner, dess utilitarism, emotionalism och dokumentarism. 
När det handlar om inre värdekriterier undersöker vi om boken värderas utifrån komplexitet, skönhet, 
purism, språk och så vidare. Genom att identifiera värdekriterier hoppas vi kunna utläsa vilken syn på 
litteratur som avspeglas genom omdömena. De olika formerna för kritik behandlas under separata 
rubriker där recensioner av båda böckerna tas upp. Analysen sker löpande.  
 

8.3.1 Traditionella medier  

I de traditionella mediernas recensioner av Kärlekens Antarktis ligger både yttre och inre 

kriterier till grund för omdömena. Till stor del fokuserar recensenterna på verkets ideologiska 

aspekter. DNs recensent kopplar bokens innehåll till synen på det kvinnliga offret i samtiden. 

Skribenten läser boken som en kritik av det liberala subjektet. Här tycks även verkets 

utilitarism tas i beaktande. Recensenten avslutar med att skriva: ”Att Stridsberg ger röst åt de 

som fortsätter falla är en av anledningarna att läsa henne.” Här uttrycks explicit att verkets 

användbarhet för icke-litterära syften gör det läsvärt.   109

I GPs artikel ligger dokumentarism till grund för omdömet. Skribenten menar att 

Stridsbergs psykologiska gestaltning av karaktären Kristina inte är trovärdig. SvDs recensent 

fokuserar på kvinnovåld, synen på den döda kvinnan i allmänhet och således hur boken är 

relevant i en samtida kontext. Skribenten skriver att ”Innis vittnesmål är en upprättelse åt den 

i kulturen evigt fetischerade döda kvinnan.” Även här handlar det om verkets ideologiska 

bäring.  

Skribenterna i DN och SvD bedömer verkets förmåga att beröra, emotionalism, men 

det förhåller sig distanserat till dessa aspekter. DNs recensent skriver: ”I den mån ”Kärlekens 

Antarktis” är ett svar på den frågan är det fasansfullt.” Här syftar hen på frågan om hur en 

utsatt person lever i ett samhälle där hon förväntas ta hand om sig själv. Men hen blandar 

aldrig in sitt jag eller hur hen explicit påverkas. Skribenten beskriver enbart verkets 

emotionella kraft. Skönhetsbegreppet är svårare att få fatt på. Anderberg skriver också att 

skönhet kan inbegripa flera olika egenskaper (som komplexitet och symmetri) men aldrig 

109 Jones, W. Glyn. ”DANISH STUDIES.” The Year's Work in Modern Language Studies, vol. 23, 1961, pp. 
420. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/25831573. 
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reduceras till dem.  I DNs recension tycks bedömningen av helheten just basera sig på en 110

sådan kombination av olika egenskaper som tillsammans gör verket vackert. Recensenten 

skriver: ”Med Kristina som ciceron glider texten från det ena tidsplanet till det andra. Scener 

tas ständigt om från nya vinklar, med nya aspekter i fokus.” och vidare: ”För i gengäld skriver 

Stridsberg nu nästan outhärdligt precist, med en sorg som ger klarhet åt den kollageartade 

kompositionen och som kulminerar i de fruktansvärda mordscenerna”. Det är språket, 

dramaturgin, kompositionen och komplexiteten som ligger till grund varför boken är bra. Det 

finns något närmast vördnadsfullt och sublimt i hur recensenten beskriver bokens 

uppbyggnad, med ord som ”glider,” ”outhärdligt precis”, ”sorg”, ”klarhet”. Vilket kan tolkas 

som att recesenten syftar på skönhet. Dessa bedömningar syns även i SvDs artikel, men inte i 

GP där fokus ligger på att boken är för politisk (enligt skribenten), språket och temat. 

Recensionerna ger uttryck för en syn på god litteratur som något som har ideologisk bäring i 

samhället. GPs recensent som tar avstånd från litteratur som är politisk bedömer icke desto 

mindre verket på grundval av dess politiska dimensioner. DN och SvDs recensioner ger 

uttryck för att litteraturen ska vara komplex och språkligt avancerad. I fråga om värdegrunder 

tas både interna och externa kriterier i bruk. Men till stor del kontextualiseras verket. Därmed 

sätts det icke-estetiska värden framför estetiska.  

Recensionerna av De vänsterhäntas förening i de traditionella medierna lägger mycket 

fokus på handlingen och intrigen vid bedömningen. DN tar upp bokens underhållningsvärde 

då skribenten skriver att boken har en ”knäpp underton”. Recensionen är mindre ideologisk 

och kritisk i sin karaktär jämfört med recensionen av Kärlekens Antarktis i samma tidning. 

Överlag kan sägas att ingen av recensionerna av deckaren problematiserar intrigen eller 

placerar verket i en sociopolitisk kontext. Här framträder en stor skillnad från recensionerna 

av Kärlekens Antarktis. Omdömena kan sägas avspegla en syn på deckargenren som 

ointressant då kritikerna tycks oengagerade.  

De inre värdekriterierna som bedöms är språket, berättartekniken (komplexitet), 

dramaturgin och kompositionen. Skribenten i GP skriver till exempel att: ”Nesser pusslar 

ihop det så snyggt att man ändå köper hela härligheten.” Samma skribent skriver att 

”författarens karakteristiska språk och ton som i sig sannerligen inte är något att klaga på.” 

Ordvalet ”inte (...) att klaga på” bör noteras här. Skribenten tycks mena att verket inte är 

fantastiskt utan att det duger. I DN bedöms stilistiken: ”Håkan Nesser är en sådan säker stilist, 

110 Anderberg, Alla är vi kritiker, s.274  
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bättre än de flesta, och med en lagom knäpp underton som gör att man börjar skratta gång på 

gång.”  

Sammantaget kan konstateras att recensionerna av De vänsterhäntas förening 

huvudsakligen bedömer handlingen och bokens spänning. De aspekterna kan sägas handla om 

inre värdekriterier, även emotionalism (hur verket berör och i det här fallet underhåller 

läsaren). Det bör betonas att värdekriterierna som aktualiseras inte är lika elaborerade som de 

i recensionerna av Kärlekens Antarktis i samma tidning, det gäller även de inre kvalitéerna 

som är dominerande här. Hur bör denna skillnad i bedömning förstås? Hos recensenterna av 

De vänsterhäntas förening verkar det finnas en nonchalans gentemot deckargenren. En 

skribent använder begreppet ”död i skönhet” om boken, vilket ger intrycket av att skribenten 

anser att det här är en bra bok trots att den ingår i deckargenren. Skribentens 

ställningstagande kan ses som en strategi enligt Bourdieus fältteori. Inom det litterära fältet 

finns det en vedertagen överenskommelse om vad god litteratur är och deckargenren hör 

traditionellt sett inte dit. Här kan det vara i skribentens intresse att ta avstånd från genren, 

eller markera att den hellre läser annan litteratur för att stärka sitt kulturella kapital. Samtidigt 

kan det handla om att skribenten anammar en annan ton för att nå en annan publik.  

Den syn på litteratur som avspeglas i de här recensionerna är mindre ideologisk och 

kritisk i sin karaktär, än recensionerna av Kärlekens Antarktis. Bokens innehåll 

problematiseras överlag inte. Kanske beror det på att boken i sig inte ”tränger djupare in i de 

problemställningar de behandlar”, som Gripsrud menar är utmärkande för högkulturella verk.

 Kanske beror det på boken i sig, men icke desto mindre tycks litteratursynen i de här fallen 111

vara en tämligen enkel sådan där en oproblematiserad handling och intrig står i centrum. 

Bokens värde tycks ligga i dess förmåga att underhålla och skapa spänning. Man kan säga att 

recensenterna tangerar en intern och estetisk värdegrund, men att bedömningen inte görs på 

ett ingående sätt. Kriterier som språk och komposition involveras.  

8.3.2 Goodreads 

I Goodreadsrecensionerna av Kärlekens Antarktis tillämpar signaturen yasminsund kriterier 

som dokumentarism. Hen menar att boken är för tydligt dokumentär men är samtidigt 

tvetydig i sitt omdöme då hen skriver att hen hade uppskattat den som litterär fantasi om den 

inte varit så realistisk. Skribenten tar även upp språket som ett kriterium, men skriver enbart 

111 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.137  
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att Stridsberg har ett ”vackert och unikt” språk. Signaturen yasminsund bedömer även verkets 

komplexitet och skönhet, hen skriver: ”huvudpersonen som tillräckligt komplex för att anses 

trovärdig.” och ”Hon har en tendens till att sätta ord på det obeskrivliga och skapar miljöer på 

ett drömskt och gripande sätt.” En tydlig skillnad från de traditionella kritikerna är dock att 

recensenten bara konstaterar, som i fråga om författarens skicklighet då skribenten beskriver 

det som något Stridsberg ”gör mycket skickligt”. Det är inte fråga om någon motivering av 

omdömet.  

I den andra Goodreadsrecensionen är bokens spänning det främsta värdekriteriet. 

Skribenten tycker inte att handlingen är medryckande. Recensionen liknar de traditionella 

kritikerna i bedömningen av De vänsterhäntas förening där också handlingen och spänningen 

låg till grund för omdömet. Vidare tillämpas kriterier som språk och emotionalism. 

Signaturen Annika beskriver boken som ”hjärtskärande utan att kännas blödig någonstans” 

samt ”det gör ont men inte för ont”.  

Den litteratursyn som Goodreadsrecensionerna sammantaget avspeglar kan sägas vara 

en vad vi kallar dualistisk syn. Med det menar vi att litteratur bedöms i termer av dikotomier: 

Litteratur är antingen bra eller dålig. Det kommer till uttryck i att ingen av skribenterna 

vidareutvecklar sina resonemang utan endast utfärdar slutomdömen.  

I recensionerna av De vänsterhäntas förening fokuserar recensenterna främst på den 

egna läsupplevelsen vilket överensstämmer med signaturen Annikas bedömning. Det kan 

sägas handla om emotionalism, ett kriterium som återfinns i många Goodreadsrecensioner. 

Signaturen Villivonkansbooks skriver att: ”De böcker jag gillat mest är de om kommissarie 

Barbarotti.” Denne bedömer även bokens underhållningsvärde: ”Nessers härliga underfundiga 

humor glimtar till här och då, det gillar jag mycket.”. Det gör även signaturen Britt-Marie. 

Hon tar även upp bokens språk, sin egna läsupplevelse och skriver att boken är ”lättläst”. 

Britt-Marie ger boken betyg 4 av 5. Recensionerna av De vänsterhäntas förening tycks spegla 

en syn på litteratur som mätbar, underhållande, lättillgänglig och spännande. Litteraturen 

liknar på så vis en kommersiell produkt som läsaren inte ska utmanas av utan förstå sig på. 

Det stora fokuset på den egna läsupplevelsen signalerar att litteraturen har ett instrumentellt 

värde, att den ska ge läsaren något, närmast som en handelsvara. Sett till interna och externa 

värdekriterier så bedöms både och: främst emotionalism och inomtextuella element som språk 

och handling. Bedömningen framstår dock inte vara av ett medvetet eller problematiserande 

slag.  
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8.3.3 Instagram 

I recensionerna på Instagram av Kärlekens Antarktis tycks emotionalism och språket (interna 

värden) ligga till grund för båda omdömena. Kontot pagge_reads beskriver hur boken berör: 

”Jag har liksom inte hämtat mig från den här boken. Den slog sig in i min innersta kärna, jag 

kunde inte försvara mig fast jag ibland ville. Kärlekens Antarktis är, för mig i alla fall, en 

fruktansvärt hemsk bok.” Språket beskrivs som ”himlastormande vackert”. Kontot Boklagets 

skriver att man bör ”vara på en bra plats mentalt. Det har jag lärt mig, för hennes böcker rör 

verkligen om.” Men till skillnad från Goodreads-recensionerna värderar recensenterna även 

verkets ideologiska bäring och dokumentarism. Instagramkontot pagge_reads läser boken 

som en feministisk bok vilket även Boklaget gör. Den senare skriver att: ”Jag läser boken som 

en kritik mot vår tids liberala krav på individens frihet, som troligen gynnar de redan starka, 

men inte för de som står utanför och tittar in.” Bokens förmåga att skildra verkligheten, 

dokumentarism, tas också i beaktande: ”Kanske finns det bara ett svar på det. Kanske är man 

inte redo för den här typen av nakna, precisa skildring”. 

Sammantaget fokuserar dessa recensioner på verkets emotionella och politiska kraft. 

Det kan sägas handla om både interna och externa faktorer. Men liksom i de traditionella 

mediernas recensioner hamnar de externa egenskaperna i förgrunden. Det är dock svårt att 

avgöra vilket litteratursyn som avspeglas i Boklagets recension. Skribenten har tagit 

formuleringen om ”kritik mot vår tids liberala krav på individens frihet” från DNs recension 

av samma bok. Skribenten återger frasen på nästan exakt samma sätt, med några få ändringar. 

Det resulterar i att vi inte kan avgöra skillnaden mellan vad skribenten säger och vad hen 

tycker. Därmed tycks recensionen inte ge uttryck för en enhetlig litteratursyn. När det gäller 

pagge_reads recension kan vi dock säga att litteraturen ska vara något som berör läsaren och 

gör politisk skillnad i samhället, alltså står litteraturen på en extern värdegrund.  

I recensionerna av De vänsterhäntas förening på Instagram tycks spänningsgraden, 

karaktärerna och handlingen, språket, emotionalism och identifikation ligga till grund för 

omdömena. Kontot boksann skriver: ”Som vänsterhänt lockades jag av titeln på denna bok, 

och reserverade den utan att läsa om handlingen.” Här blir det tydligt att den personliga 

kopplingen är viktig i sammanhanget. Även kontot laslusten skriver att hen ”fångas av 

berättelsen”. Kontot boksann tar även upp språket: ”ÅH vilken bok! Framförallt språket (så 

poetiskt och underbart!). Även här är det fråga om konstateranden. Recensionerna ger sken av 
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att litteraturen bör ha ett underhållningsvärde, vara spännande och ge läsaren kickar. Den ska 

även beröra och involvera läsaren i fallet, återigen fråga om emotionalism. Omdömen 

motiveras inte. Här överensstämmer bedömningsgrunden med Goodreadsrecensionerna av 

samma bok. Litteraturen framställs som dualistisk, antingen bra eller dålig.  

8.3.4 Bokbloggar 

I bokbloggarnas recensioner av Kärlekens Antarktis varierar värdekriterierna. I två av tre 

recensioner fokuserar skribenterna på inre aspekter som språk, handling och komposition 

samt den egna läsupplevelsen. Deckarlogg skriver om språket: ”Hon beskriver ett mord 

ungefär lika enkelt och självklart som en scen där en familj äter frukost och hon går rakt på 

sak med ett ganska avskalat språk.”. Nisses bokblogg skriver: ”I korta lyrikliknande kapitel 

blir läsaren bjuden på meningar som man måste smaka på och rulla runt i huvudet en stund. 

Som ett gott vin.” Denne beskriver även bokens originalitet, att det är en ”annorlunda 

mordhistoria och berättad på ett ovanligt sätt”. Det skiljer sig dock markant från samtliga 

andra recensenters omdömen vilket antyder att dessa båda recensenter inte har förstått bokens 

budskap. Vid bedömningen av boken sker inte någon problematisering, utan snarast 

konstateranden.  

Sammantaget ser bedömarna till det inomtextuella och den egna läsupplevelsen, 

emotionalism. Den tredje bokbloggen skiljer sig aningen då den förutom de emotionella 

aspekterna bedömer bokens skönhet och komplexitet: ”Oerhört vacker och starkt gripande 

roman om mänsklighetens två ytterligheter, kärlek och våld, i denna berättelse så hårt 

sammankopplade att de knappt går att skilja åt.”. Verkets ideologiska dimension och 

dokumentarism ligger också till grund för omdömet: ”man kan lika gärna se Kärlekens 

Antarktis som en berättelse som ger upprättelse åt alla kvinnor som både i verkligheten och 

inte minst i litteraturens värld utsätts för fasansfulla övergrepp”. Här aktualiseras externa 

värdegrunder.  

Den litteratursyn som avspeglas i de förstnämnda bloggarna är en relativt 

oproblematisk sådan. Alla kritiker i de traditionella medierna problematiserar bokens innehåll 

vilket antyder att de har en förmåga att gå utanför verket, som amatörkritikerna inte har. De 

senare tycks göra en helt annan bedömning, vilket ytterligare indikerar att de befinner sig 

långt ut på det litterära fältet. I recensionerna av De vänsterhäntas förening fokuserar 

bokbloggarna mycket på den egna läsupplevelsen, emotionalism, samt handlingen och bokens 
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karaktärer. Recensenten i bokbloggen Johannas deckarhörna skriver att ”det är en 

läsupplevelse jag inte hade velat vara utan och som väcker hopp om att de kanske ses igen.” 

Verkets underhållningsvärde tas också upp: ”skarpa och underhållande porträtt”. Bokbloggen 

Deckarlogg fokuserar även den på läsupplevelsen. Skribenten tangerar kriterier som 

komplexitet och dokumentarism men en stor skillnad från de traditionella kritikerna är att hen 

inte medvetet reflekterar kring dessa kriterier eller är medveten om att hen använder dem. I 

fråga om komplexitet skriver skribenten att ”Nesser portionerar ut den här skrönan, lite i taget 

och i oordning. De små och större detaljerna går i många riktningar. Att det till sist blir en 

sammanhängande enhet måste betraktas som ett mästerskap.” Citatet visar hur omdömet 

handlar om bokens komplexitet, men att skribenten inte har ett medvetet förhållningssätt till 

begreppet. Bokens helhet beskrivs som att den spretar åt alla håll och sedan plötsligt blir 

sammanhängande, närmast som att det vore magi.  

När Deckarloggs skribent bedömer språket skriver denne enbart: ”stilistiken, sättet att 

skriva och berätta.” vilket också synliggör en omedvetenhet kring stilistikens krav. Ingen av 

recensenterna ger konkreta exempel på varför de tycker som de gör, det finns även en 

inkonsekvens i bedömningen. Deckarlogg skriver först att boken är för lång men ändrar sig 

sedan och skriver: ”Stryka? Vet inte. Då skulle det kanske inte fungera för Nesser, blev ingen 

skröna alls och ingen roman.” I bokbloggarnas recensioner av Nessers deckare uttrycks en 

subjektiv syn på litteraturen, emotionalism. Den ska även vara underhållande, 

verklighetstrogen och något läsaren ska förstå sig på. En skribent skriver till exempel ”Får 

Håkan Nesser ihop detta? Frågan bör hellre ställas: Får jag ihop detta när jag läser? Svar: Ja, 

faktiskt.” Här ligger prestationen hos läsaren som ska ”få ihop” berättelsen.  

8.3.5 Sammanfattning  

Kopplat till objektiva och subjektiva värdeteorier, ger amatörerna uttryck för en subjektiv 

värdesyn där litteraturens kvalité skapas i mötet med läsaren. Det kommer till uttryck i den 

emotionalism som involveras som värdegrund liksom det starka fokuset på den personliga 

läsningen. De professionella förhåller sig i större utsträckning till givna kriterier som 

komplexitet, skönhet, ideologiska bäring och språkliga aspekter. Amatörerna tar i bruk både 

interna och externa värdekriterier, men de skiljer sig från de professionella då bedömningen 

inte tycks ske lika medvetet eller med samma problematiserande ansats. De professionella 

kritikerna fokuserar främst på de externa kvalitéerna i recensionerna av Kärlekens Antarktis. 

50 



 

På så vis liknar de Instagramrecensenterna som fokuserar på verkets emotionella och politiska 

kraft. Dock är det svårt att alla gånger avgöra hur självständiga recensenterna på Instagram är 

och hur mycket de tar efter de professionella. Stora skillnader kan urskiljas mellan genrerna. 

Recensionerna av De vänsterhäntas förening är i alla forum, även i de traditionella medierna, 

mer fokuserade på verkets emotionalism, specifikt underhållningsvärdet, handlingen och 

intrigen. Kärlekens Antarktis bedöms överlag mer kritiskt och ideologiskt än De 

vänsterhäntas förening.  

9. Slutsats – Hur skiljer sig kritik i de traditionella medierna från 
amatörkritiken på internet?  
 
I det här kapitlet sammanfattar vi svaren på våra forskningsfrågor för att kunna säga något om hur de 
olika formerna för kritik skiljer sig.  
 

Vi har kunnat se att recensenterna på Instagram skiljer sig markant från de andra 

amatörkritikerna och kan sägas utgöra ett heterodoxt uppror. Bourdieu menar att det ibland 

dyker det upp personer som bryter mot delar av fältets doxa och således utgör en heterodoxa. 

De utmanar de som dominerar fältet genom att hävda andra kriterier för till exempel vad som 

är god litteratur.  Förutsättningen för att ett heterodoxt ”uppror” ska lyckas är att 112

upprorsmakarna har kunskaper och färdigheter som de andra på fältet erkänner.  Det kan 113

Instagramrecensenterna sägas ha, till exempel den rätta formuleringsförmågan. De förhåller 

sig även till erkända kriterier för vad som är god litteratur på det litterära fältet. De liknar de 

professionella kritikerna i att de också uppehåller sig vid det ideologiska och gör anspråk på 

auktoritet genom att påstå sig förstå bokens underliggande budskap. De har dock inte samma 

distanserade förhållningssätt som de professionella kritikerna och ger inte prov på samma 

självständighet. De använder även formuleringar och uttrycker åsikter som liknar de 

professionellas. Instagramrecensenterna skulle kunna klassas som den nya sortens amatörer: 

Pro-Ams. Leadbeater och Miller menar att Pro-Ams bedriver sin verksamhet som en hobby 

men gör det med en proffs standard. De är inte passiva i sin konsumering utan drivs av ett 

starkt engagemang.  114

112 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.102 
113 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.102-104 
114 Miller, Paul, Pro-am revolution - how enthusiasts are changing our society and economy, Demos, 2004, s.20  
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Majoriteten av de bokbloggar vi har studerat skiljer sig i att de navigerar efter andra 

referensramar än de professionella kritikerna, och även Instagramrecensenterna. 

Bokbloggarna tycks stå utanför det litterära fältet. Deras kunskaper, uppfattningar och 

värderingsgrunder skiljer sig så pass mycket från de traditionella kritikernas att deras hävdade 

kapital inte kan sägas igenkännas och erkännas på det litterära fältet. Kännetecknande för 

bokbloggarnas retorik är att de försöker undervisa och vägleda läsaren för att tillskriva sig 

auktoritet. Dock finner vi att skribenterna ofta misstolkar böckerna och ger intryck av 

bristande självinsikt, vilket gör att det går att tala om en föreställd auktoritet; de försöker 

efterlikna de etablerade kritikernas diskursiva praktik utan att lyckas. Det kommer till 

exempel till uttryck när Deckarloggen kritiserar Nesser för samma språkliga fel hen själv gör.  

De professionella kritikerna ger prov på en gynnsam habitus och ett kulturellt kapital 

som igenkänns och erkänns på det litterära fältet. De verkar alla använda strategier som ironi, 

polemik och språkliga maktmedel för att avancera inom fältet. Flera av dem använder samma 

referenser och samma typ av smalt kodade språkbruk. De placerar även verken i en större 

samhällelig kontext. Språket och referenserna får här en exkluderande funktion och fungerar 

som maktmedel. Enligt Bourdieus fältteori innebär en gynnsam habitus på det litterära fältet 

att personen har god kännedom om traditioner, vet vad som är viktigt att veta och viktigt att 

ha läst.  Det kulturella kapitalet används för att avancera inom det litterära fältet.  Förutom 115 116

att det syns i deras referenser kan man även se det i deras avståndstagande från deckargenren. 

Enligt Bourdieus fältteori kan detta ses som ett ställningstagande då det inom det litterära 

fältet finns en vedertagen överenskommelse om vad god litteratur är och vanligtvis räknas 

inte deckargenren dit. I DN och GPs recensioner finns tendenser till en förminskande ton mot 

författaren och boken De vänsterhäntas förening. Nesser beskrivs av DNs recensent som en 

av de  ”pratsamma äldre deckarförfattarna” och GPs artikel tycks vilja påpeka en 

”gubbighet”. Språket i recensionerna av Nessers deckare är mer kommersiellt och 

lättillgängligt. Amatörernas recensioner är ofta inkoherenta, innehåller språkfel och slarviga 

formuleringar där till exempel skiljetecken saknas. Det kan sägas synliggöra en ogynnsam 

habitus. Språket i några av bokbloggarnas recensioner av Kärlekens Antarktis är eklektiskt.  

De professionella kritikernas högre ställning på det litterära fältet syns även i deras 

attityd mot författaren. De professionella kritikerna har ett distanserat förhållningssätt till 

115 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.104 
116 Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, s.104 
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författaren och har inte med sitt jag i texten. De kan på så vis sägas granska verket utifrån. 

Särskilt tydligt är det i DNs recension av Kärlekens Antarktis. Det skiljer sig markant från 

vissa amatörer, särskilt bokbloggarna och Goodreadsanvändarna. Där uttrycker vissa 

skribenter närmast en vördnad för och upphöjer författaren. Instagramrecensioner kan dock 

inte sägas tillhöra dessa. De är mer neutrala; en recensent nämner inte ens författaren. 

Genrerna skiljer sig även mycket åt. Till exempel har recensionerna på Instagram och i de 

traditionella medierna av Kärlekens Antarktis ett mer kritiskt förhållningssätt till bokens 

innehåll som recensentionerna av deckaren inte tycks ha.  

Vi har även kunnat se att amatörerna till stor del imiterar de professionella. Bourdieu 

talar om att amatörer söker sig till de dominerande positionerna. De imiterar skoldiskurser 

medan de professionella i större utsträckning åberopar sig på ”det intellektuella fältet, dess 

debatter och frågeställningar, konventioner och antaganden som det är just inom detta fält 

som de är mest erkända och där de själva erkänner normerna.” Vi har till exempel kunnat se 

att amatörskribenter tagit formuleringar från professionella samt uttryckt närmast identiska 

åsikter. Att amatörkritikerna som nämnt upphöjer författarna visar ytterligare på att deras mer 

perifera positioner på det litterära fältet.  

I Ann Steiners studier av amatörkritiker på Amazon har hon kunnat urskilja några hos 

dem karaktäristiska drag. Våra resultat korrelerar i stor utsträckning med hennes.  Ett drag 117

är tendensen till intimitet, det har vi kunnat se i hur till exempel användarna på Goodreads 

ingår i ett förtroligt samtal med varandra och tycks vilja imponera på andra användare. 

Läsningen blir en form av tävling där användarna vill påvisa hur mycket de läst. Liknande 

tendenser går att se i bokbloggarna där tilltalet till läsarna är betydligt mer personligt och 

vänskapligt. Skribenterna tilltalar läsaren direkt, vilket överensstämmer med Steiners 

definition av den digitala kritiken som dialogisk. Här ingår läsare och skribent i ett samtal på 

ett helt annat sätt. Ett annat drag är det förhöjda känsloläget, vilket vi också har kunnat se i 

vår undersökning. Speciellt i recensionerna av Kärlekens Antarktis på Instagram där en av 

amatörkritikerna hade ett väldigt starkt patos och var tydligt upprörd över bokens innehåll. 

Strävandet efter bekräftelse på läsupplevelse är något som Steiner menar är karaktäristiskt för 

amatörerna. I bokbloggarnas recensioner är detta tydligt, framförallt i recensionerna av De 

vänsterhäntas förening där skribenterna är överdrivet positiva. Vilket kan ses som att de 

opponerar sig mot bilden av deckargenren som litteratur med lägre status. Steiner menar även 

117 Steiner, ”Amatörkritik på internet”, I: Forslid  & Ohlsson, (red.), Litteraturens offentligheter, s.187  
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att amatörernas texter är subjektivt förankrade med ett tydligt ”jag” vilket kan uppfattas som 

autentiskt av läsaren . Detta har vi klart kunnat se då samtliga amatörkritiker tydligt 118

markerar sitt ”jag”, uttrycker tydliga värderingar och åsikter samt till stor del fokuserar på den 

personliga läsupplevelsen.  

Steiner skriver att professionella kritiker arbetar efter redan införstådda principer, 

varav en är objektivitet. Detta innebär att de åsikter som framkommer i recensionen som är 

kritikerns egna ska återges som att det är en vedertagen uppfattning om boken . Till exempel 119

går DNs recensent in i ett allmänt läsarperspektiv och gör således anspråk på att stå för den 

giltiga läsupplevelsen när hen skriver: ”Läsaren möter dem med kluven blick”. Hen skriver 

inte att hen möter dem utan snarare att läsaren i allmänhet gör det.  

Enligt Steiner koppar de professionella kritikerna i större utsträckning till kulturella 

och filosofiska referenser . Detta har vi kunnat se då alla professionella kritiker har refererat 120

till andra verk och i vissa fall smala kulturella referenser. De kontextualiserar även verket och 

placerar det i en större idehistorisk kontext. Amatörerna refererar på det stora hela främst till 

författarens tidigare verk. I de fall de förekommer kulturella referenser skiljer de sig ofta 

åtskilligt från de professionellas referenser. Dock förekommer referenser i amatörkritikernas 

recensioner, till exempel refererar Deckarloggen till karaktären Philip Marlowe i 

detektivromaner av Raymond Chandler.  

Vi har kunnat se att recensionerna ofta speglar romanerna och dess tilltänkta läsare. 

Extra tydligt är detta i recensionerna av De vänsterhäntas förening där skribenterna 

dramatiserar texten och lägger stor vikt vid handlingen, karaktärerna, författaren och den egna 

läsupplevelsen. Boken är även av ett mer kommersiellt slag vilket kan speglas i hur 

recensenterna tar efter bokens ton och försöker underhålla läsaren. Det korrelerar med 

Steiners resultat. I recensionerna av chick-lit på Amazon fann hon att kvalité överlag ansågs 

ligga i läsupplevelsen och den subjektiva uppfattningen. I recensionerna av Kärlekens 

Antarktis däremot, håller skribenterna en högre språklig nivå och fokuserar i större 

utsträckning på bokens ideologiska aspekter. Även i Steiners undersökning var recensionerna 

av Ian McEwans Försoning mer välskrivna och förhållandevis objektiva i sin bedömning.  121

118 Steiner, ”Amatörkritik på internet”, I: Forslid  & Ohlsson, (red.), Litteraturens offentligheter, s.188-189 
119 Steiner, ”Digital litteraturkritik” I: Lenemark (red.), Litteraturens nätverk: berättande på Internet, s.56 

120  Steiner, ”Digital litteraturkritik” I:  Lenemark (red.), Litteraturens nätverk: berättande på Internet, s.188. 
121  Steiner, ”Digital litteraturkritik” I:  Lenemark (red.), Litteraturens nätverk: berättande på Internet, s.59 
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Steiner menar att även amatörkritiker använder sig av kvalitetskriterier som 

originalitet, språklig nivå, tematisk och narrativ komplexitet. Här skiljer sig vårt resultat en 

aning. Vi har kunnat se att de tar i bruk både externa och interna värdekriterier men att det 

inte tycks ske med de professionella kritikernas medvetna och problematiserande ansats. 

Amatörerna uttrycker sina omdömen i konstateranden utan motivering.  

Kopplat till objektiva och subjektiva värdeteorier, ger amatörerna uttryck för en 

subjektiv värdesyn där litteraturens kvalité skapas i mötet med läsaren. Det kommer till 

uttryck i den emotionalism som involveras som värdegrund liksom det starka fokuset på den 

personliga läsningen. De professionella förhåller sig i större utsträckning till givna kriterier 

som komplexitet, skönhet, ideologiska bäring och språkliga aspekter. I recensionerna av 

Kärlekens Antarktis fokuserade de mer på yttre värdekriterier. Litteraturen får värde om den 

säger något om samtiden. Det syntes även i Instagramrecensionerna av samma bok, även om 

det är svårt att avgöra hur mycket de imiterar de professionella. Vi har kunnat urskilja stora 

skillnader mellan genrerna. Recensionerna av De vänsterhäntas förening är, även i de 

traditionella medierna om än i mindre utsträckning, mer fokuserade på verkets emotionalism, 

specifikt underhållningsvärdet, handlingen och intrigen. Recensionerna av Kärlekens 

Antarktis är överlag mer kritiska och ideologiska än de av De vänsterhäntas förening. 

Recensionerna av deckaren spegla en syn på litteratur som mätbar, underhållande, 

lättillgänglig och spännande. Litteraturen har ett instrumentellt värde, att den ska ge läsaren 

något, närmast som en handelsvara. Amatörernas konstaterande omdömen kan sägas ge 

uttryck för en dualistisk syn på litteratur: att litteratur antingen är bra eller dåligt.  

10. Diskussion och framtida forskning  

Vår uppsats visar att amatörernas och de professionellas recensionerna till stor del skiljer sig. 

Farhågor om att amatörerna skulle ersätta de professionella tror vi i nuläget är obefogade. 

Amatörerna och de professionella tilltalar två olika publiker. Amatörerna riktar sig till en 

publik som söker efter en guidande vän som kan ge tips på en bra bok, medan de 

professionella riktar sig till en publik som söker mer förståelse för verket i sig och som har ett 

kulturellt intresse för litteratur. De enda amatörkritiker som utmärker sig är 

Instagramrecensenterna. Här finns vissa likheter med det Charles Leadbeater och Paul Miller 

kallar Pro-Ams. De har ett stort engagemang och relativt stora kunskaper i förhållande till de 
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andra amatörkritikerna. Dock kan de inte sägas leva upp till de professionella kritikernas 

standard. Men den förhållandevis höga kompetensnivå vittnar om potential, och vem vet, 

kanske morgondagens styrande litteraturkritiken äger rum på Instagram. Fler studier skulle 

behövas för att stärka eller dementera vårt resultat om Instagramrecensenter som Pro-Ams. Vi 

har undersökt amatörkritiker i sociala medier och på internet men endast inom ramen för en 

C-uppsats. Våra resultat är inte heller representativa för alla dessa former av kritik, särskilt 

inte Instagram och Goodreads där enbart två recensioner av varje bok analyserats. Vårt 

resultat kan liknas vid ett stickprov som urskiljer tendenser. Framtida studier skulle kunna 

studera kritiken på Instagram mer i grunden. Då vi lever i en digital tid som ständigt är under 

förändring behövs hela tiden mer kunskap om hur nya medier påverkar framtidens kritik. 

Kommande forskning skulle även kunna undersöka amatörkritik på Youtube och kritik i 

rörlig bild. Där finns en underutforskad form av kritik som kan komma att ändra kritikens 

spelplan i grunden.  
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