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Abstract 

 

Våra kulturella referensramar är med och avgör vår kulturella och sociala identitet. I den 

journalistiska texten kommer journalisternas referensramar till uttryck bland annat genom 

skribenternas bruk av kulturella referenser: jämförelser och paralleller olika kulturella 

företeelser emellan. 

     Vi har undersökt dessa kulturella referenser genom att titta på Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet och Expressens kulturjournalistik under två veckor i oktober och 

november 2010. Vi har framför allt velat ta reda på hur relationen mellan skribenten och 

läsaren påverkas av dessa referenser, och har kvalitativt försökt identifiera tendenser för hur 

referenserna används. 

 

Vår undersökning visar framför allt prov på tre kategorier av kulturella referenser: kulturella 

referenser som spränger barriären mellan populär- och finkultur, kulturella referenser som 

förklarar resonemang och kulturella fenomen, samt nostalgiska kulturella referenser som 

skapar samhörighet mellan skribent och läsare. Dessa tre kategorier kompletteras med 

kulturella referenser av mer estetik karaktär, som skapar dramatik i texten, och kulturella 

referenser som används som retoriskt verktyg. 

 

Nyckelord: Kulturjournalistik, referenser, populärkultur, finkultur, kulturellt kapital, retorik, 

intertextualitet 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

 

Det finns en skröna som kanske är en sanning om Morrissey och det ryska 

popbandet t.A.T.u. När t.A.T.u gör en cover på Smiths-låten ”How soon is now?” 

får Morrissey i en intervju frågan vad han tycker. Han säger att han inte känner till 

bandet och får svaret att det är två lesbiska, ryska tonårsflickor. Han svarar: 

”Well… deep inside, aren’t we all?” (Svensson, Amanda 2010. Det är svårt att 

vara snäll. Dagens Nyheter, 1 oktober) 

 

Så börjar en recension i Dagens Nyheters kulturbilaga, den 1 oktober 2010 – av Bengt 

Ohlssons senaste roman, Kolka. Ett par meningar senare gör skribenten ytterligare en 

jämförelse: romanen påminner henne om en låt av den svenska musikern Uno Svenningsson. 

     Vad kan en anekdot om en brittisk indierockstjärna och en rysk popduo, och associationer 

till en svensk folkkär artist säga om en Augustprisvinnares senaste roman? Mycket, kanske, 

eller ingenting alls. 

     Säkert är i alla fall att denna typ av referenser är vanligt förekommande inom svensk 

kulturjournalistik. Kritikerkåren tycks ha en förkärlek till att beskriva och förklara 

kulturuttryck genom att sätta dem i relation till andra kulturella fenomen. 

     I sin handbok Musikjournalistik frågar Fredrik Polback (2002) musikkritikern Andres 

Lokko vad han tycker om namedropping. Lokko svarar: ”Jag tror det är bra att nämna andra 

artister i en recension. ’Gillar du den och den artisten kommer du att tycka om den här 

skivan.’” (s. 45) 

     Ibland är det nog inte svårare än så. Men ibland fyller de kulturella referenserna betydligt 

mer raffinerade funktioner – att förklara komplicerade resonemang, bygga upp skribentens 

trovärdighet eller helt enkelt tillföra estetiska och dramaturgiska kvalitéer till den 

journalistiska texten. Det är dessa funktioner, och andra, som denna uppsats ska handla om. 

     ”På något vis tycks ofta vår plats i det sociala och historiska sammanhanget låta sig 

inramas av populärkulturella syftningar” skriver Simon Lindgren i Populärkultur – teorier, 

metoder och analyser (2005, s. 18). Resonemanget gäller förstås finkultur likaväl som 

populärkultur, men vi återkommer till distinktionen mellan hög och låg kultur senare. 



5 
 

     Våra kulturella preferenser och kunskaper är hur som helst en viktig del av vår kulturella 

identitet. I den journalistiska texten är de kulturella referenserna ett sätt för skribenten att visa 

upp dessa preferenser och kunskaper. Ibland kan läsaren kanske uppfatta refererandet som 

skrytsamt och distanserande, men andra gånger kan de gemensamma referensramarna ha en 

inbjudande effekt. Enligt Lindgren skapar gemensamma kulturella referensramar en 

uppfattning om samhörighet: 

 

Just det populärkulturella tycks dock ha en särskild koppling till det vi brukar 

kalla för nostalgi. I det begreppet ryms nämligen inte bara en längtan tillbaka till 

hur saker och ting var förr, utan också en tillfredsställande känsla av tillhörighet. 

(Lindgren, 2005, s. 19) 

 

Med detta i åtanke framstår kulturella referenser i journalistisk text som en mer utstuderad 

företeelse än Lokkos kommentar ger sken av. Lindgren (2005) beskriver de  

(populär-)kulturella referenserna som litterär krydda, men vi menar att även denna 

beskrivning kommer till korta. 

     I Vetandets arkeologi diskuterar Michel Foucault (2002) det han kallar för ”marginalen 

kring en bok”: ”(B)ortom titeln, de första raderna och slutpunkten […] är den inlemmad i ett 

system av hänvisningar till andra böcker, andra texter, andra fraser; den är en knut i ett 

nätverk.” (ss. 37-38) 

     Även om Foucault i huvudsak diskuterar romanen, menar vi att resonemanget är lika 

giltigt för journalistisk text. Litteraturvetaren Michail Bachtin (1997) har sagt att all 

produktion och tolkning av text sker intertextuellt, det vill säga i relation till andra texter. 

     Det är med denna utgångspunkt vi tar oss an vår analys: den kulturella referensen som 

retoriskt verktyg och som en del i en större helhet – kulturartikeln som knut i ett nätverk av 

kulturartiklar, i ordets vidaste betydelse. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att belysa fenomenet kulturella referenser. Hur används de och 

vilken funktion fyller de i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressens 

kulturjournalistik? 

     Vår huvudsakliga frågeställning lyder: 

 

 Hur använder sig skribenten av kulturella referenser för att positionera sig i 

förhållande till läsaren? 

 

Denna frågeställning har vi brutit ner i konkreta frågor som vi har ställt oss när vi har läst 

texterna: 

 

 Vad innehåller de kulturella referenserna – vad refereras det till? 

 Var ligger referenserna i texterna – hur används referenserna vad beträffar texternas 

komposition? 

 Inom vilka genrer förekommer flest referenser? 

 Hur används referenserna som retoriskt verktyg? 

 Hur stort förklaringsvärde, om något, har de kulturella referenserna? 

 Förklarar och motiverar skribenterna sina val av referenser på något sätt? 
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2. Definitioner 

 

2.1 Vad är en kulturell referens? 

 

Någon exakt definition med tydliga avgränsningar för vad som är och inte är en kulturell 

referens har inte låtit sig göras. Ibland har det varit solklart, som i exemplet i början av 

uppsatsen, andra gånger betydligt svårare. Gränsfallen har varit många. 

     I vår undersökning har vi letat efter medvetna jämförelser, hänvisningar, syftningar, 

liknelser, paralleller och liknande – ett kulturellt fenomen beskrivs eller förklaras genom att 

liknas, jämföras eller på annat sätt sättas i relation till ett annat. Nyckelorden här är medvetet 

och i relation till ett annat kulturellt fenomen. Att räkna upp regissörens tidigare filmer i en 

recension av hans senaste, eller att nämna ett antal namnkunniga operasångerskor i en artikel 

om opera är förvisso kulturella referenser, men inte av den typ som vi undersöker, eftersom 

dessa hänvisningar håller sig inom sina respektive, relativt snäva ämnesområden. Istället har 

vi tittat på referenser där till exempel film eller opera sätts i relation till exempelvis litteratur, 

genom att skribenten jämför med en roman eller liknande. Det är dessa gränsöverskridande 

referenser som vi har intresserat oss för. 

     Med medvetna referenser menar vi att referenserna ska fylla en funktion förutom en rent 

informerande. I exemplet med filmrecensionen ovan är referensens funktion enbart att 

informera om regissörens tidigare filmer. I de gränsfall där det har varit oklart vad som är ett 

annat kulturellt fenomen har denna definitionsprincip fått vara vägledande. Uppsatsen handlar 

om de kulturella referensernas funktion, och då ligger det i sakens natur att vi har fokuserat på 

de referenser som fyller mer utstuderade funktioner än att enbart informera. 

 

2.2 Populär- och finkultur: en nödvändig distinktion 

 

Populärkultur – teorier, metoder och analyser (Lindgren, 2005) behandlar i huvudsak inte 

populärkulturella referenser i journalistisk text, utan populärkultur ur ett allmänt hållet 

sociologiskt perspektiv, med analysmodeller för studier av populärkultur. Lindgren 

konstaterar tidigt, med Lawrence Grossbergs ord, att en teoretisk definition av populärkultur 

är svårt att åstadkomma: ”Gränserna för det populära är synnerligen flytande. Kultur är aldrig 
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en fast uppsättning objekt, och innebörden av ’populär-’ som kriterium är ständigt skiftande.” 

(Grossberg, 1992, refererad i Lindgren, 2005, s. 17) 

     Om det är så svårt, varför då göra en åtskillnad mellan populär- och finkultur? Lindgren 

(2005) varnar populärkulturforskaren för att vara nedlåtande mot sitt studieobjekt, så för att 

förtydliga vill vi poängtera att vi inte gör någon kvalitetsmässig åtskillnad mellan ”hög” och 

”låg” kultur. Samtidigt har det i vår undersökning visat sig att interaktionen mellan 

masskonsumerad, ofta samtida, populärkultur och mer prestigefylld, ofta klassisk, finkultur är 

en av de kulturella referensernas nyckelfunktioner (vi återkommer förstås till dessa resultat 

senare). För att denna interaktion ska bli synlig måste en åtskillnad göras. 

     Finkultur är ett olyckligt ordval, inte minst eftersom sociologen Harald Swedner (1971) 

som myntade termen på 60-talet använde ordet med ”ironisk tillspetsning” (s. 64). Men ordet 

har fått förankring och den ironiska biklangen till stor del försvunnit, så vi har ändå valt att 

konsekvent tala om finkultur, istället för till exempel högkultur. Swedner talade om 

finkulturen som en högreståndskultur och ställde den i relation till allmogekultur och 

arbetarkultur, men även om många av hans resonemang kan kännas daterade har vi tagit 

tillvara på några av hans hypoteser om finkulturens egenskaper. 

     ”Finkulturen kräver en intellektuellt och emotionellt aktiv mottagare” (Swedner, 1971, s. 

65), skriver han, och även om orden inte är menade som en bokstavlig definition så finns det 

en poäng med att använda dem som sådan: om finkultur är kultur som kräver att mottagaren 

är intellektuellt och emotionellt aktiv, så är det helt förklarligt att den uppfattas som ”bättre”, 

eller i alla fall mer prestigefylld, än populärkulturen. Vi menar härmed inte att det är detta 

som är den faktiska skillnaden mellan populär- och finkultur, utan bereder enbart väg för 

resonemang som vi kommer att föra senare i uppsatsen. 

     Vi tänker dessutom oförskämt låna en metafor från Swedner: han talar om en barriär mot 

den borgerliga finkulturen – vi talar om en barriär mellan populär- och finkultur, som 

kulturjournalisterna ständigt försöker överbygga med bruket av kulturella referenser. 

     Lindgren (2005) diskuterar flera olika sätt att ta sig an definitionsproblematiken kring 

populärkultur, men vare sig man fokuserar på produktionsomständigheterna (populärkultur 

som massproducerad och -konsumerad kultur) eller publiken (populärkultur som folklig 

kultur: kultur av och för folket) så kvarstår faktumet att en definitiv definition är omöjlig. I 

vårt fall har det varit fullt tillräckligt att konstatera att det de facto existerar en barriär mellan 

populär- och finkultur, och sedan från fall till fall diskutera om de kulturella referenserna i 

texterna i vår undersökning används för att på något sätt forcera denna barriär. 
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning 

 

3.1 Kulturskribentens ethos 

 

Retoriken som vetenskap är urgammal och om man vill studera dess ursprungskällor får man 

gå tillbaka till Aristoteles. Men en utmärkt sammanfattning av de retoriska dimensionerna av 

opinionsjournalistiken finns att finna i Magdalena Nordensons Opinionsjournalistik – Att 

skriva ledare, kolumner och recensioner (2008). 

     Aristotelisk retorik talar om tre huvudbegrepp: ethos, pathos och logos. Nordenson skriver 

att ”(d)e är de tre grundstenarna för all lyckad argumentation” (s. 92). En god talare behärskar 

såväl pathosargumenten, som vädjar till publikens känslor, som logosargumenten, som bygger 

på logik och rationalitet. Det tredje begreppet – ethos – handlar mer om talarens (eller i vårt 

fall skribentens) karaktär och trovärdighet. 

     ”Ethos avgör hur villigt läsarna tar in ditt budskap. Läsaren måste känna att du vet vad du 

talar om”, skriver Nordenson (s. 92). Denna karaktär och trovärdighet går förstås att bygga 

upp på många olika sätt, men Nordenson lyfter bland annat fram att det är viktigt att läsaren 

kan identifiera sig med det som skribenten tar upp – det är helt nödvändigt att läsaren förstår 

skribentens exempel. Mer om användandet av kulturella referenser som exempel lite senare. 

     Jostein Gripsrud (2002) beskriver ethos som ett ”känslomässigt övertalningsmedel […] 

som avspeglar [talarens] mänskliga karaktär” (s. 205). Det är med andra ord en fundamental 

del av hur vi uppfattar andra människor, oavsett om vi talar om argumentation eller något 

annat. Ethos vittnar om talarens omdömesförmåga och goda vilja, skriver Gripsrud, och om vi 

överför resonemanget på kulturella referenser så skulle det kunna innebära att väl valda 

referenser höjer skribentens ethos. Referenserna kan till exempel vittna om skribentens goda 

smak – något som onekligen har positiv effekt på dennes trovärdighet. 

     Ett sätt att använda kulturella referenser är, som ovan nämndes, för att exemplifiera. 

Exemplet är ett kraftfullt intellektuellt övertalningsmedel, skriver Gripsrud. Om vi ska tala 

retoriska termer så hör denna typ av övertalningsmedel snarare logos än ethos till, men vi 

väljer att lyfta fram det i anknytning till skribentens trovärdighet eftersom alla dessa retoriska 

element samspelar. Gripsrud påpekar att ”exemplen alltid bör väljas utifrån en medvetenhet 
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om vilka man talar till” (s. 206) och används för att skapa en koppling mellan det man talar 

om och det man hänvisar till. Kulturskribenten som använder sig av kulturella referenser gör 

med andra ord ett påstående: det finns en koppling mellan det som texten handlar om och det 

som skribenten refererar till. Och om läsaren inte godtar detta påstående (eller antagande) om 

en koppling sjunker alltså skribentens ethos. 

 

3.2 Läsartilltal: konstruktionen av den implicita 

författaren 

 

En viktig aspekt som är med och avgör skribentens ethos är läsartilltalet, ”alltså det sätt varpå 

skribenten riktar sig till läsaren” (Nordenson, 2008, s. 93). Talar skribenten direkt till läsaren? 

Finns det ett jag, du eller ni i texten? Dessa är manifesta uttryck för läsartilltalet, men det 

finns även mer latenta dimensioner som är intressanta för oss som studerar kulturella 

referenser. 

     Tilltalet är nämligen inte i första hand knutet till textens avsändare och mottagare: 

 

Avsändaren och mottagaren är faktiska människor: Den som i själva verket 

skriver […] och den som faktiskt läser […] Vem som är den talande (”the 

addresser”) och vem som är den tilltalade (”the addressee”) är emellertid något 

annat. Dessa två positioner är nämligen helt och hållet skapade av tecknen[.] 

(Lindgren, 2005, s. 69) 

 

Lindgren talar om tecken i semiologisk betydelse: ”(e)tt tecken kan sägas vara någonting som 

står för något annat – dvs. någonting som producerar mening” (s. 62). Han påpekar vidare att 

alla tecken är godtyckliga – det finns ingen koppling mellan uttryck och innehåll. 

     Vi tänker lämna den semiologiska diskussionen därhän och istället fokusera på 

resonemanget ovan: Den talande och den tilltalade är alltså konstruktioner. Sättet på vilket 

dessa positioner konstrueras är invecklat, men det har bland annat att göra med element i 

texten som ”samverkar för att inhägna gemensam mark” (Lindgren, 2005, s. 70). Kulturella 

referenser är onekligen ett sådant element – genom att kräva förståelse för en viss referens 

exkluderas eventuellt de läsare som inte förstår, och på så sätt läggs en av tegelstenarna i 

konstruktionen av ”den tilltalade”. 

     Gripsrud (2002) talar i mer litteraturteoretiska termer när han gör samma åtskillnad: den 
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implicita författaren respektive läsaren är inte samma sak som den faktiska författaren 

respektive läsaren: ”Den implicita författaren är en föreställning om den verkliga författaren, 

som läsaren konstruerar utifrån diverse indikationer i texten” (s. 255). De kulturella 

referenserna kan fungera som sådana indikationer. 

     Wayne C. Booth, som myntade begreppet i sin bok The rhetoric of fiction (1983), 

beskriver den implicita författaren som en närvaro i texten, som har stor inverkan på läsarnas 

reaktion. Denna närvaro finns i allt från ordval till tilltal, och vi har utgått från föresatsen att 

de kulturella referenserna befinner sig mitt på bron mellan författarna och deras uppfattning 

om läsarna, och läsarna och deras uppfattning om författarna. 

     Genom att konstruera en föreställning om en artikels verkliga skribent (för att tala i termer 

som ligger oss närmare till hands) kan läsaren också skapa sig en uppfattning om skribentens 

omdömesförmåga (se ovan, under ”Kulturskribentens ethos”). Gripsrud (2002) skriver 

dessutom att en läsares uppfattning om författaren i själva verket är en uppfattning om någon 

sorts ideologisk värdering i texten. Och ideologi är ju onekligen en vattendelare: 

överensstämmer inte läsarens ideologi med skribentens är risken att textens budskap inte 

finner rot i läsaren överhängande. De gånger som det kan kännas sökt att tala om en 

ideologisk värdering i texten kan det istället bli aktuellt att tala om norm eller inställning 

(Gripsrud, 2002): som ovan påpekat vittnar ju valet av kulturella referenser om skribentens 

smak och referensramar. 

     Resonemanget ovan går förstås att spegelvända: journalisten som sitter på sin redaktion 

och skriver en artikel har också en uppfattning om vem läsaren är (den implicita läsaren), och 

denna föreställning formar givetvis texten. Valet av kulturella referenser görs i enlighet med 

denna bild av läsaren. 

     ”Om vi inte känner oss hemma i den underförstådda läsarpositionen kommer vi att förkasta 

texten”, skriver Gripsrud (2002, s. 258), vilket innebär att skribenten har goda skäl att vara 

angelägen om hur denna läsarposition konstrueras. Därmed blir även valet av kulturella 

referenser en viktig fråga, oavsett om skribenten är medveten om det eller inte. 

     För att sammanfatta: enligt teorierna om den implicita författaren och läsaren har en texts 

skribent en föreställning om hur textens typiska läsare ser ut. Denna föreställning kan vara 

förankrad i verkligheten, om skribenten till exempel har fått god översikt över tidningens 

läsarkrets genom publikundersökningar, eller helt och hållet konstruerad av skribenten själv. 

Skribenten kan vara helt insatt i denna egna föreställning, eller också helt omedveten om den. 

     På samma sätt har textens läsare en uppfattning om skribenten. Samma regler gäller: 

läsaren kan ha specifik kännedom om hur och vem skribenten är, eller också ingen aning. Hur 
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som helst skrivs och läses texter med underliggande uppfattningar om hur publiken respektive 

upphovsmännen är, och i denna uppsats utgår vi från att dessa uppfattningar påverkar såväl 

texten som läsarnas tolkning av texten. 

     För att avslutningsvis återkomma till läsartilltalets mer manifesta egenskaper ska vi säga 

några ord om det som Nordenson (2008) kallar jargong och innesnack. Hon belyser den 

balansgång som skribenten måste ägna sig åt för att tilltala såväl redan frälsta som nybörjare: 

”I dagspress måste man klara konsten att skriva så initierat att kännarna kan läsa dig med 

någorlunda behållning, samtidigt som man bör undvika en jargong som stänger ute den 

stackars okunnige läsaren.” (s. 192) 

     De kulturella referenserna befinner sig mitt i detta gränsland. 

 

3.3 Det kulturella kapitalet 

 

På 1950-talet gjorde den franske sociologen Pierre Bourdieu studier av sociala och kulturella 

förhållanden i ett bondesamhälle i Algeriet. Dessa studier, och Bourdieus fortsatta forskning, 

kom att bli mycket inflytelserika på de sociologiska och kulturantropologiska 

forskningsfälten. La distinction (1979) hör till hans kändaste verk och är av särskilt stort 

intresse för oss. Centrala partier ur denna finns i svensk översättning i Kultursociologiska 

texter (Bourdieu, 1993). Vi har i huvudsak använt oss av Jostein Gripsruds sammanfattning 

av Bourdieus arbeten som finns i ovan refererade Mediekultur – Mediesamhälle (2002). 

     Centrala ord inom Bourideus forskning är habitus och fält. ”Habitus är […] sociala 

förhållanden i deras individuella version”, skriver Gripsrud (2002, s, 95), det vill säga en 

uppfattning om vad som är möjligt och omöjligt, lämpligt och olämpligt inom den givna 

sociala kontexten. Habitus formar individen och avgör (krasst talat) var i den hierarkiska 

samhällsstrukturen individen hamnar. Dessa sociala positioner befinner sig inom de sociala 

fälten. Inom varje fält försiggår det aktivitet som är bestämd enligt en uppsättning regler – 

reglerna inom det vetenskapliga fältet är till exempel inte desamma som inom det litterära 

fältet (Gripsrud, 2002). Man skulle alltså kunna säga att vår uppsats studerar de regler som 

gäller inom det kulturjournalistiska fältet. 

     Vi tänker inte uppehålla oss längre än så vid dessa termer, utan ska istället gå in på ett 

tredje centralt ord inom Bourdiues forskning: kapital. 

     Bourdieu talar om olika typer av symboliskt kapital: vi vinner erkännande och makt i vår 

sociala omgivning (det vill säga inom de sociala fälten) genom att till exempel ha många 
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vänner (socialt kapital) eller hög utbildning (utbildningskapital) (Gripsrud, 2002). 

     För vår del är det framför allt det kulturella kapitalet som är intressant: ”(D)et ligger ett 

kulturellt kapital i att ha en grundlig kännedom om de etablerade, legitima konstarterna”. 

(Gripsrud, 2002, s. 98). Genom att besitta stora kunskaper vinner kulturskribenten med andra 

ord respekt – och ett sätt att påvisa dessa kunskaper är att använda sig av kulturella referenser. 

I enlighet med teorierna om kulturskribentens ethos ovan, ligger det i dennes professionella 

intresse att uppfattas som kunnig och påläst av läsarna. Men det kulturella kapitalet sträcker 

sig bortom journalistens yrkesroll, det är inte något som han eller hon lämnar kvar på 

redaktionen när det är dags att gå hem för dagen. Detsamma gäller läsaren: det finns respekt 

att vinna om man förstår den belästa kulturskribentens referenser, och på så sätt kan en 

gemenskap av ”initierade” formas. 

     ”Konsten och konstförståelsen [är] ett distinktionsmedel, något som [markerar] skillnader 

mellan människor”, skriver Gripsrud (2002, s. 105), och även om han talar om estetik och 

direktobservation av (bild)konst är det fruktbart att överföra resonemanget på journalistik och 

kulturella referenser. Kulturjournalistik handlar ju ofta om konstförståelse – och när läsaren 

förstår skribentens referens till ett konstnärligt (det vill säga kulturellt) fenomen markerar 

detta en likhet mellan dem båda. 

     Gripsrud beskriver också att det finns ett intimt samband mellan sociala klasskillnader och 

kulturella preferenser, och Lindgren (2005) påpekar att social samhörighet aldrig skapas av 

”faktisk och fysisk närhet” (s. 20) mellan medlemmarna eller av att man träffas ansikte mot 

ansikte, utan av gemensamma kulturella referensramar. Som exempel nämner han 

generationstillhörigheten (som hänger ihop med den tidigare nämnda nostalgin): 

sjuttiotalisterna har inte en generationsmässig känsla av samhörighet på grund av att de är 

födda under samma årtionde, utan till följd av att de har påverkats av samma kulturella 

influenser. 
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4. Material och metod 

 

Vi har läst Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen under perioden 25 

oktober 2010 till 7 november 2010. Lördagen den 6 november utgår eftersom det är en 

helgdag. Vi har läst kulturuppslaget och nöjessidorna i Aftonbladet och Expressen, de båda 

tidningarnas nöjesbilagor de dagar som dessa utkommer (Expressens Nöje XL och 

Aftonbladets Nöjesbladet, 29 oktober och 5 november), samt Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladets kulturbilagor. Vi har inte läst ”Under strecket” i Svenska Dagbladet eller 

”Helsidan” i Dagens Nyheter. Dessa texter är av essäisk karaktär och utgår i huvudsak av 

tidsmässiga skäl – eftersom texterna är långa och ofta innehåller avancerade intellektuella 

resonemang är de betydligt mer tidsödande att läsa och tolka än andra texter. Innan vi 

bestämde oss för att utesluta ”Under strecket” och ”Helsidan” läste vi ett par av varje och 

gjorde dessutom bedömningen att de kulturella referenserna är betydligt svårare att identifiera 

i dessa texter. De innehåller till exempel stora mängder historiska referenser, som ibland är 

svåra att särskilja från kulturella. Vi har dessutom inte läst bilagan DN Söndag, ”Namn och 

nytt” i Dagens Nyheter eller ”Bonus” i Aftonbladet. Sammanlagt innebär det 52 tidningar plus 

fyra nöjesbilagor. 

     Vi har valt just dessa tidningar eftersom de hör till de största i Sverige och därmed är med 

och sätter agendan för hela landets kulturjournalistik. Dessutom kan alla fyra betecknas som 

rikstäckande och har sålunda vida målgrupper. Motsvarande undersökning hade givetvis gett 

ett helt annat resultat med nischade kulturtidningar eller -tidskrifter. 

 

Undersökningen består av två steg: i det första skedet har vi läst alla texter – det vill säga alla 

texter som finns med i ovan uppräknade tidningar och bilagor, oberoende av genre (reportage, 

nyhetsartikel, notis, recension, krönika, debattartikel och så vidare) och ämnesområde 

(texterna har handlat om allt från mat och resor till litteratur och politik). Under denna läsning 

har vi markerat och indexerat alla kulturella referenser som vi har stött på. Denna indexering 

har bestått av att vi har skrivit upp alla referenser (i form av citat eller sammanfattningar) i en 

lista, uppdelat efter tidning och datum. Under beskrivningen av referensen har vi skrivit upp 

spontana reaktioner samt om referensen har någon egenskap som vi tycker oss ha sett tidigare 

eller som på något annat sätt har känts typisk. Dessa anteckningar om varje enskild referens är 

i princip mycket korta svar på frågeställningarna som vi preciserade under rubriken ”Syfte 

och frågeställning” i inledningskapitlet. Utifrån denna lista har vi sedan sammanställt alla 
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referenser för att identifiera tendenser för hur de kulturella referenserna används. Denna 

sammanställning har bestått av att vi har kategoriserat alla referenser utifrån våra 

frågeställningar, och sedan räknat förekomster inom varje kategori. På så sätt har vi kunnat 

identifiera tendenser och återkommande sätt som kulturella referenser används på – tendenser 

som vi sedan har studerat närmare i undersökningens andra skede. Resultaten från denna 

första läsning redovisas under rubriken ”Ytläsning” i nästa kapitel. 

     I det andra skedet har vi närläst 21 artiklar med tillhörande kulturella referenser. Dessa 21 

artiklar är valda för att så tydligt och representativt som möjligt illustrera och exemplifiera de 

kategorier och tendenser som vi har identifierat i undersökningen första del. 

     Observera alltså att det är dessa återkommande tendenser som är undersökningen 

huvudsakliga resultat: vi har studerat de 21 artiklarna i detalj för att få en närmare förståelse 

för hur dessa kulturella referenser fungerar och för att så tydligt som möjligt illustrera de 

samband som vi har kunnat se. 

     Av de drygt tusen texter som vi har läst innehåller 283 en eller flera kulturella referenser 

enligt vår definition. 

 

Den metod som vi använder går i Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007) under benämningen kvalitativ 

textanalys. Sådan textanalys görs genom ”att ställa frågor till texten” (s. 237), och i vårt fall 

lyder frågorna alltså så som de formulerades under rubriken ”Syfte och frågeställning” i 

uppsatsens första kapitel. I samma bok beskrivs ett antal ”textanalytiska frågeställningar” som 

lämpar sig för kvalitativ textanalys, bland annat undersökningar som siktar till att 

systematisera och klassificera innehåll i text. Denna systematisering och klassificering kan 

göras genom att innehållet placeras in i olika kategorier, eller under ”sammanfattande 

rubrik[er]”, som det heter i Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad (Esaiasson et al., 2007, s. 238). Hur våra rubriker lyder, det vill säga vilka kategorier 

vi har identifierat, presenteras som sagt i nästa kapitel. 

 

Det är på sin plats att påpeka att vi med största sannolikhet inte har identifierat alla tänkbara 

sätt som kulturella referenser kan användas på. Vi hävdar med andra ord ingalunda att 

kulturella referenser alltid och enbart används på dessa sätt i den svenska kulturjournalistiken: 

våra generaliseringsambitioner är små. Observera också att det inte rör sig om en kvantitativ 

studie, trots att vi har räknat referenser av olika slag. De kategorier som vi har konstruerat 

bygger på en tolkning som vi har gjort gemensamt, och det är därmed omöjligt att rent 
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kvantitativt indexföra alla referenser.  

     Vad vi däremot har gjort är att ringa in ett antal återkommande sätt som kulturella 

referenser används på. Vi vågar med andra ord påstå att de kategorier som vi redovisar i nästa 

kapitel förekommer regelbundet inom svensk kulturjournalistik – men det kan mycket väl 

finnas många andra också. 

 

Kursiveringar och användning av citattecken i utdragen från tidningsartiklarna är de 

respektive skribenternas, inte våra. Därmed förekommer inkonsekvenser, bland annat vad 

beträffar markering av bok- och filmtitlar, med mera. I vår text är namn på dagstidningar och 

tidskrifter, boktitlar, filmtitlar, namn på tv-serier och teaterpjäser kursiverade, medan album- 

och låttitlar, samt titlar på videoklipp på Internet skrivs inom citattecken. 

     För tydlighetens skull har vi valt att inte förkorta referenserna till tidningsartiklarna i den 

löpande texten, utan skriver ut dem på samma sätt som i referensförteckningen i slutet av 

uppsatsen. Ibland är det nämligen en fördel att känna till artiklarnas rubriker medan man läser. 
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5. Resultat och analys 

 

5.1 Ytläsning 

 

283 av texterna som vi har läst innehåller som sagt en eller flera referenser. Istället för att 

räkna varje enskild referens har vi valt att räkna varje tillfälle där referenser förekommer som 

enhet: exemplet nedan räknas alltså som en referens och inte som fem: 

 

Ända sedan War games har jag odlat min kärlek till filmer som The net, Office 

space, Sneakers och Pirates of Silicon Valley. (Sundberg, Sam 2010. Allergisk 

mot Facebookfilmen. Svenska Dagbladet, 29 oktober) 

 

När vi i fortsättningen skriver ”referens” menar vi alltså en sådan konstruerad enhet som 

innehåller en eller flera referenser. 

     Enligt detta sätt att räkna innehåller de 283 texterna sammanlagt 521 referenser enligt vår 

definition. Av dessa finns 171 i Dagens Nyheter, 164 i Svenska Dagbladet, 94 i Expressen 

och 92 i Aftonbladet. Dessa siffror är i princip proportionerliga mot respektive tidnings andel 

av det totala antalet texter (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet innehåller fler texter än 

Aftonbladet och Expressen): ingen av tidningarna innehåller med andra ord märkbart fler eller 

färre referenser än någon annan. 

     Vi har till att börja med delat in alla texter efter genre, det vill säga typ av artikel som 

referenserna förekommer i. Vi har gjort den något fyrkantiga indelningen 

krönikor/debattartiklar, recensioner, artiklar/notiser, reportage samt övrigt, med följande 

resultat: 

     160 av de 283 artiklarna som innehåller kulturella referenser är recensioner, 63 är krönikor 

eller debattartiklar, 40 är artiklar eller notiser, 15 är reportage och 5 har betecknats som 

övrigt. Recensioner, krönikor och debattartiklar – det vill säga opinionstexter – står med andra 

ord för den absolut största delen av de kulturella referenserna. 

     Därefter har vi tittat på referensernas position i texterna, och enbart delat in dem i 

kategorierna referenser som inleder texterna, referenser som avslutar texterna och referenser 

mitt i texterna. Vi har hittat 54 inledande referenser och 31 avslutande, resten är insprängda 

någonstans i brödtexten. Generella tendenser som vi har kunnat se vad beträffar placeringen 
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är att de inledande referenserna i regel är längre än andra referenser och att väldigt korta 

referenser (där skribenten till exempel bara nämner ett namn utan att diskutera det närmare) 

nästan alltid finns mitt i texterna, snarare än i inledning eller avslutning. De avslutande 

referenserna är som synes relativt få, men vi kommer ändå att diskutera och analysera dessa 

mer kvalitativt i kapitlets nästa del. 

 

Efter att ha läst alla texter och sammanställt dessa tyckte vi oss se vissa återkommande 

fenomenen: 

     För det första tyckte vi oss kunna observera en växelverkan mellan populär- och finkultur, 

och upprättade därför kategorierna finkulturella referenser i texter om populärkultur, samt 

populärkulturella referenser i texter om finkultur. Av totalt 521 referenser föll 84 in i någon 

av dessa två kategorier: vi hittade 42 finkulturella referenser i texter om populärkultur och 42 

populärkulturella referenser i texter om finkultur. Vi vill åter igen påpeka att vår bedömning 

om vad som är populär- respektive finkultur ingalunda är definitiv, men i dessa 84 fall har vi 

gemensamt konstaterat att det finns någon sorts riktning i användandet av referenser. 

     För det andra satte vi oss ut för att besvara vår frågeställning om de kulturella 

referensernas förklaringsvärde, och räknade ihop 117 referenser som vi har bedömt används 

för att på ett eller annat sätt förklara. Dessa olika sätt illustreras och studeras mer 

genomgående i kapitlets nästa del. 

     För det tredje kunde vi se att de gånger som skribenten personligen är närvarande i de 

kulturella referenserna så är referenserna ofta av nostalgisk karaktär. Vi har hittat sammanlagt 

74 referenser i kategorin nostalgiska referenser. Även dessa studeras närmare i nästa del av 

kapitlet. 

 

Det är med andra ord i huvudsak dessa tre företeelser som har varit prominenta i vår 

undersökning: kulturella referenser som spränger barriären mellan populär- och finkultur, 

kulturella referenser som förklarar, samt nostalgiska kulturella referenser. Vår frågeställning 

om de kulturella referensernas funktion som retoriskt verktyg har inte gått att räkna på på 

samma sätt, men diskuteras utförligt i delkapitlet ”Kulturella referenser stärker skribentens 

trovärdighet”. De kulturella referensernas position i texternas behandlas under rubriken 

”Kulturella referenser skapar dramatik”. 
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5.2 Kulturella referenser spränger barriären mellan 

populär- och finkultur 

 

Vi har tidigare konstaterat att det är närmast hopplöst att försöka kategorisera all kultur som 

antingen hög eller låg: finkultur eller populärkultur. Vår undersökning visar dock att 

användandet av kulturella referenser ofta spränger den obestämbara barriären mellan dessa 

kulturella sfärer. I texter som handlar om definitivt populärkulturella fenomen (till exempel 

samtida tv-serier eller modern populärmusik) förekommer ofta referenser till definitivt 

finkulturella fenomen (till exempel klassisk litteratur eller konstfilm). 

     Referenserna är också ofta gränsöverskridande, i betydelsen att det i texter om till exempel 

film ofta förekommer referenser till exempelvis litteratur. 

     Så här kan det till exempel låta i en recension av den norska filmen Vegas, som har gått på 

svenska biografer under hösten: 

 

Man påminns om Oscar Wildes kommentar om Dickens ”Den gamla 

antikvitetshandeln”: ”Bara den som har ett hjärta av sten kan läsa om lilla Nells 

död utan att skratta.” (Blomkvist, Mårten 2010. Norsk socialporr. Dagens 

Nyheter, 29 oktober) 

 

Så kan en typisk gränsöverskridande, barriärsprängande referens se ut: skribenten påminns 

om något, det kulturella fenomenet ifråga får honom eller henne att komma att tänka på ett 

annat; ofta av högre kulturell prestige (som i detta fall, där vi anser att 1800-talsförfattarna 

Oscar Wilde och Charles Dickens är finkultur och den samtida norska ungdomsfilmen Vegas 

är populärkultur). Vi har stött på referenser till menuetter av den italienska kompositören 

Bocherini i en recension av Woody Allens senaste film; till Sergej Prokofjevs balletter i en 

recension av en skiva med klassisk musik av den före detta bassisten i hårdrocksbandet 

Hammerfall; och till Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet i en krönika om tv-spel, för att 

nämna några. 

     Det omvända förhållandet förekommer också: referenser till populärkulturella företeelser i 

texter om finkultur. Det skall påpekas att denna typ av referenser förekommer i högre grad i 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, än i Aftonbladet och Expressen. Detta kan ha flera 

tänkbara förklaringar, men den uppenbara är att Aftonbladet och Expressen skriver betydligt 

mindre om finkultur än de båda morgontidningarna. Aftonbladet och Expressens nöjessidor 
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innehåller till exempel nästan uteslutande artiklar om populärkultur. 

     Följande exempel illustrerar hur denna typ av referenser ofta konstrueras: 

 

Den kritiker som hävdar att En handelsresandes död har förlorat i aktualitet borde 

genast lyssna på MUF:s låt ”Sverige jobbar”. Det är ett slags anthem om flitiga 

medborgare som hurtigt bidrar till välfärden i sitt anletes svett i stället för att 

slappa framför Svenska Hollywoodfruar. (Hilton, Johan 2010. Dödsmässa. 

Expressen, 1 november) 

      

I en recension av Dramatens uppsättning av Arthur Millers En handelsresandes död gör 

skribenten alltså referenser till en politisk sång av Moderata ungdomsförbundet och den 

svenska dokusåpan Svenska Hollywoodfruar. Referenserna kopplar ihop Millers text från 

1949 med samtida svensk politik och underhållning: skribenten vill understryka pjäsens 

aktualitet. Referenser till populärkultur i texter om finkultur (vi har bedömt att En 

handelsresandes död är finkultur och ”Sverige jobbar” och Svenska Hollywoodfruar 

populärkultur) används alltså ofta när skribenten vill lyfta fram det kulturella fenomenet 

ifråga i en dagsaktuell kontext. 

     Referensens riktning avgör med andra ord delvis hur referensen är konstruerad: 

populärkulturella referenser i texter om finkultur fungerar inte likadant som finkulturella 

referenser i texter om populärkultur. Gripsruds (2002) resonemang om ren respektive 

barbarisk smak hjälper till att förklara denna omständighet: 

 

Personer med stort kulturellt kapital kan […] hylla populära konstarter och 

diverse ”barbariska” aktiviteter, men de som har relativt litet kulturellt kapital kan 

inte med samma lätthet hylla den moderna bildkonsten, krävande romaner, seriös 

musik och liknande. (s. 124) 

 

Han talar om en ”dubbel tillgång till kulturlivet”: personer med mer eller mindre ”ren” smak 

kan röra sig friare mellan hög och låg kultur än de med ”barbarisk” smak. 

     Eftersom texter om finkultur i huvudsak kan förväntas läsas av personer som uppskattar 

finkultur, och därmed har denna dubbla tillgång, medan läsare av texter om populärkultur inte 

kan förmodas ha detta stora kulturella kapital, är det mer logiskt att referera ”neråt” (från 

finkultur till populärkultur) än ”uppåt” (från populärkultur till finkultur). Vår undersökning 
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visar dock att båda sorterna förekommer lika ofta – men att de finkulturella referenserna i 

texter om populärkultur inte förutsätter förståelse för referensen i lika hög grad som i det 

motsatta fallet. Lite senare ska vi visa att dessa referenser i regel används för att förhöja ett 

populärkulturellt fenomen, snarare än förklara. 

     Det är också vanligt att skribenterna blandar referenser av populärkulturell och finkulturell 

karaktär i samma artikel. Dessa båda referenser finns i en artikel om den svenska tv-serien 

Kungarna av Tylösand – i den första jämför skribenten tv-serien med en drucken 1400-

talsföreteelse, och i den andra med ett populärt videoklipp på Internet: 

 

Den ryske filosofen och litteraturhistorikern Michail Bachtin skriver i sin 

avhandling Rabelais och skrattets historia om något som i 1400-talets Frankrike 

kallades för Dårarnas fest. Det var en återkommande tillställning där studenter, 

men även prästerna själva, gjorde narr av dåtidens viktigaste institution kyrkan: 

”man frossade och drack på altaret, gjorde obscena gester, tog av sig kläderna”. 

(Wirfält, Johan 2010. Dårarnas fest. Expressen, 26 oktober) 

 

Ibland, som i fallet med ”Skogsturken”, nu sedd över två miljoner gånger på 

Youtube, fångar de något större och blir en referenspunkt för en hel generation. 

(Wirfält, Johan 2010. Dårarnas fest. Expressen, 26 oktober) 

 

På detta sätt blandar skribenterna ofta högt med lågt: att nämna en av 1900-talets stora 

filosofer och ett videoklipp på nätet med en man som blir arg för att han får en frisbee i 

huvudet i samma artikel skapar spännvidd och dynamik. Det är förstås också i relation till 

kulturvetare som Bachtin som samtida kulturella företeelser som ”Skogsturken” och 

Kungarna av Tylösand kan förstås, och de kulturella referenserna är ett av kulturskribenternas 

verktyg för att lyfta upp dessa tankegångar för läsarna. 

     Det pågår med andra ord en ständig interaktion mellan populär- och finkultur i texterna 

som ingår i vår undersökning, och sällan blir det så tydligt som när skribenterna gör både 

populär- och finkulturella referenser i en och samma artikel. 

 

Vi har tidigare konstaterat att kulturella referenser i huvudsak förekommer i opinionstexter, 

det vill säga recensioner, krönikor, debattartiklar och liknande. Opinionsjournalistik bygger på 

argumentation: ”En opinionsjournalist ska argumentera för en tes”, skriver Nordenson (2008, 

s.77). Det innebär att en musikkritiker som har fattat tycke för skivan som ska recenseras 
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måste hitta trovärdiga argument för varför skivan är så bra. Då kommer de kulturella 

referenserna väl till pass. 

     Enkelt uttryckt: finkulturella referenser i texter om populärkultur används för att förhöja 

populärkulturella företeelser. Genom att förknippa det populärkulturella (litet kulturellt 

kapital) med det finkulturella (stort kulturellt kapital) överför skribenten prestige från det 

finkulturella fenomenet (det som skribenten hänvisar till) till det populärkulturella (som texten 

handlar om). Detta förutsätter inte att läsaren förstår den finkulturella referensen, utan enbart 

att han eller hon förstår att uppskatta dess kulturella värde. Det kan till exempel räcka med att 

känna till att en bok som refereras är en klassiker. 

     Ett exempel: 

 

Albert Camus använde pesten som ett instrument för att ställa mänskliga 

dilemman på sin spets. I Philip Roths nya roman är det en polioepidemi som 

tvingar fram frågor om mening och skuld. (Söderqvist, Jan 2010. Roth ger oss 

tragisk klarsyn. Svenska Dagbladet, 25 oktober) 

 

Vi låter det vara osagt om den välansedde författaren Philip Roths senaste roman är populär- 

eller finkultur, men Albert Camus hör hur som helst till giganterna inom litteraturen, så det är 

inte våghalsigt att påstå att hans författarskap är mer prestigefyllt än Roths. Kritikern 

Söderqvist ger romanen ett mycket gott omdöme, och skriver bland annat: 

 

Liksom hos exempelvis Albert Camus, fungerar sjukdomen här som ett 

instrument för att aktualisera och skärpa ett allmängiltigt, existentiellt dilemma[.] 

(Söderqvist, Jan 2010. Roth ger oss tragisk klarsyn. Svenska Dagbladet, 25 

oktober) 

 

Genom att återkomma till Albert Camus (och med andra ord låta referensen fungera som röd 

tråd genom recensionen) knyter Söderqvist ett band mellan Roths litteratur och Camus: 

mellan den nyligen utgivna romanen och en verklig litterär klassiker (Camus Pesten). Ur 

läsarens synpunkt måste detta band onekligen vittna om den recenserade romanens storhet. 

Söderqvist använder en finkulturell referens för att förhöja ämnet för sin recension. 

     Kulturella referenser kan förstås också användas med motsatt avsikt: att sänka finkultur. 

Vår undersökning visar dock att det i dessa fall i huvudsak inte rör sig om att argumentera för 
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en finkulturell företeelses låga estetiska kvalitet, utan för att göra fenomenet mindre abstrakt 

och därmed mer lättbegripligt. 

 

Där kvinnor på 70-talet kämpade för fri abort har vi i dag Sex and the City och 

Lisbeth Salander som inspirationskällor till en sexuellt frigjord nyfeminism. 

(Benér, Theresa 2010. Kvinnohämnd fäller Don Juan. Svenska Dagbladet, 29 

oktober) 

 

Så står det till exempel i en recension av Regionteaterns uppsättning av Don Juan. Referensen 

till den amerikanska tv-serien Sex and the City och karaktären Lisbeth Salander från de 

svenska romanerna av Stieg Larsson (och efterföljande långfilmer) i recensionen av Molières 

pjäs från 1600-talet används inte som argument för uppsättningens undermålighet, utan 

snarare som tolkningsinstruktion för läsaren. Skribenten uppmanar så att säga läsaren (och 

potentiella teaterbesökaren) att tolka denna 1600-talsdramatik med nyfeministiska glasögon. 

Hon tar ner något så abstrakt som teaterinterpretation till en mer konkret nivå med hjälp av sin 

kulturella referens. Harald Swedner (1971) har som sagt menat att finkulturen är mer 

intellektuellt krävande än populärkulturen, men om finkulturen kan förstås genom en prisma 

av populärkultur blir den lättare att bearbeta för den som saknar de intellektuella 

förutsättningarna. Detta kan sättas i relation till teorin om den implicita läsaren (kapitel 3): 

uppfattar skribenten läsaren som intellektuellt knapphändig, eller sträcker hon bara ut handen 

till alla som delar hennes referensramar? Referenserna avslöjar hur som helst att skribenten 

tänker sig läsaren som någon som känner till såväl Sex and the City som Stieg Larssons 

Millennium-romaner. 

     I texterna som ingår i vår undersökning används ofta populärkulturella referenser för att 

sänka abstraktionsnivån hos finkultur på detta sätt. Detta för oss osökt in på undersökningens 

nästa resultat: de kulturella referensernas förklaringsvärde. 

 

5.3 Kulturella referenser förklarar 

 

Vår undersökning visar att kulturella referenser ofta används som förklaring eller som verktyg 

som ska underlätta förståelse. I exemplet ovan fungerar referensen som intellektuellt 

hjälpmedel, med vars hjälp läsaren lättare kan förstå skribentens resonemang (om Don Juan 

ur nyfeministiskt perspektiv). 
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     I andra fall använder sig skribenterna av kulturella referenser för att förklara 

orsakssamband eller omständigheter, snarare än intellektuella resonemang. Följande referens 

finns i en recension av två skivor med klassisk lutmusik: 

 

Vissa saker mår bäst i kretsarna för de redan invigda. Andra liksom pockar på för 

att hitta ut. Sting vände på ett blad i den globala musikens partitur när han för 

några år sedan spelade in renässansmusik av Dowland. Plötsligt började det hända 

roliga ting till och med i Stings röst. 

     Visst surnade vissa till bland dem som sysslat i årtionden med den gamla 

musiken. Men aningen om att det börjat blåsa medvind har fått en hel del att 

hända. Skivbolagen har förstått att det går att hitta en publik också för något så 

skumt som lutenister från den elisabetanska eran. (Wallrup, Erik 2010. Lutpoesi 

som dryper av erotik. Svenska Dagbladet, 27 oktober) 

 

Sidospåret om rockstjärnan Stings eskapader i den klassiska musikens värld används för att 

förklara hur det kommer sig att skivbolagen plötsligt har funnit intresse för elisabetansk 

lutmusik. Referensen förklarar med andra ord en yttre omständighet, snarare än skribentens 

tankegångar. På detta sätt lyfter skribenter ofta fram förhållanden som förmodligen är okända 

för läsarna, och som kanske inte har någon omedelbar koppling till artikelns verkliga ämne. 

     Det krävs med andra ord viss expertkunskap för att använda kulturella referenser på detta 

sätt. I fallet med Sting och lutmusiken föreligger ett verkligt samband – skivbolagen fick upp 

ögonen för lutmusik på grund av Sting – som skribenten förstås måste känna till för att kunna 

göra en referens, och detta markerar skribentens position som kännare och sakkunnig (och 

möjligtvis också folkbildare). 

     Här tillkommer en aspekt som delvis också förklarar tendenserna som vi såg i den 

föregående delen av kapitlet: 

 

Den rena smaken bygger på ett distanserat, analytiskt betraktelsesätt, och den 

förutsätter ett välutvecklat språk som kan skärpa både uppfattningsförmågan och 

förmågan att förmedla det som man sett, läst eller hört. Därmed är den också 

förbunden med mer generella kognitiva förmågor: att kunna abstrahera och 

reflektera […]. (Gripsrud, 2002, s. 122) 
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Den dubbla tillgången till kulturlivet som vi beskrev i den föregående delen hjälper med andra 

ord skribenten att tolka och förstå kultur. Läsaren, som inte nödvändigtvis har detta 

”analytiska betraktelsesätt”, kanske inte har samma tolkningsförmåga. Då har de kulturella 

referenserna visat sig komma väl till pass. 

 

Barnett Newmans målningar är till exempel fortfarande något av det mest 

drabbande jag vet. Jag blir alldeles knäsvag när jag ser dem. Men jag ”förstår” 

dem inte. Och jag skulle aldrig kunna säga vad de ”handlar om”. (Hallberg, Anna 

2010. Snälla Poesiskolan 1. Vad handlar dikten om? Dagens Nyheter, 30 oktober) 

 

I sin poesiskola försöker Hallberg förklara för en ovan nybörjare hur hon tycker att man ska 

läsa lyrik. Hon försöker förklara att frågan vad handlar det om? är lite meningslös att ställa 

till en dikt. Förutom att med intellektuella medel försöka förklara vad hon menar, tar hon en 

exemplifierande kulturell referens till sin hjälp. Och nog är det väl lättare att förstå att en 

målning inte behöver ”handla om” något, än att en dikt inte behöver göra det. Genom att likna 

lyrik vid bildkonst hjälper hon läsaren att tänka om – denna gränsöverskridande jämförelse 

beskriver lyrik som något närmast visuellt, istället för som berättelse, vilket ligger närmare till 

hands eftersom poesi består av text. I fallet med Sting hjälper skribentens ordval till med 

motsvarande förbindelse: Sting vänder på ett metaforiskt blad i den globala musikens partitur. 

En språklig term från den klassiska musikens värld fungerar som kognitivt hjälpmedel för 

läsaren som ska förstå kopplingen mellan rock och klassisk lutmusik, på samma sätt som en 

övergång från berättelsemässig tolkning till visuell dito hjälper läsaren att tolka poesi. 

     I dessa båda fall, och i fallet med Don Juan, Sex and the City och Lisbeth Salander, 

används alltså de kulturella referenserna som förklaring. Faktum är att de flesta referenser 

som vi har stött på i vår undersökning på ett eller annat sätt används för att förklara. 

Förklaringsvärdet är med andra ord en ständigt närvarande aspekt. 

     Innan vi går in på nästa typ av förklarande kulturella referenser ska här göras ett 

konstaterande. Förutsättningen för att en kulturell referens ska underlätta förståelse är att 

läsaren har lättare att förstå referensen än det som skribenten försöker förklara, samt att det 

finns en koppling mellan det som texten handlar om och det som skribenten hänvisar till. Om 

läsaren till exempel förstår orsakssambandet i det fall som skribenten refererar till, kanske det 

är lättare att förstå orsakssambandet i det fall som skribenten försöker förklara. 

Förutsättningen är som sagt att orsakssambanden är desamma eller påminner om varandra. 

 



26 
 

Ibland består referenserna av flera nivåer; man skulle kunna tala om referenser av ”tänk om”-

karaktär. I vår undersökning förekommer dessa i huvudsak i skivrecensioner, ofta när 

skribenten försöker förklara hur en artists musik låter. Till exempel så här: 

 

Så här hade det troligtvis låtit om en tonårig Bruce Springsteen hade gått till sängs 

med The Jam-vinyler under huvudkudden i stället för några Bob Dylan-skivor. 

Fast troligtvis inte riktigt lika bra. (Kling, Matias 2010. Mäktig spelglädje. 

Aftonbladet, 29 oktober) 

 

Kling försöker förklara hur det lät på en konsert med punkbandet The Gaslight Anthem, 

genom att konstruera en fantasi med rocklegenden Bruce Springsteen, Bob Dylan och 

sjuttiotalspunkarna The Jam. Det är ofta just så här det ser ut: skribenten uppmanar läsarna att 

tänka sig en kombination av hur flera olika band låter. Det tycks vara svårt att beskriva ett 

”sound” utan att göra ett otal referenser, och skribenterna lockas då ofta att utveckla 

referenserna och göra dem mer fantasifulla. I exemplet ovan hade ju skribenten till exempel 

kunnat nöja sig med att nämna de tre artisterna vid namn, men han väljer att istället måla upp 

en fiktiv scen där Bruce Springsteen lägger lp-skivor under huvudkudden innan han lägger 

sig. 

     Så här konstruerar Andres Lokko ett hypotetiskt scenario genom att göra en minst sagt 

obskyr referens, i sin recension av Elvis Costellos senaste album ”National ransom”: 

 

National ransom framstår som en välregisserad HBO-serie om den oundvikliga 

sammanslagningen av tidningen Mojo och Allt om Historia. (Lokko, Andres 

2010. Elvis Costello – National ransom. Svenska Dagbladet, 27 oktober) 

 

HBO (Home Box Office) är ett amerikanskt tv-nätverk som är känt för att producera 

påkostade tv-serier som i regel blir hyllade av kritikerna, Mojo är ett brittiskt musikmagasin 

och Allt om Historia en svensk populärvetenskaplig tidskrift om historia. Det finns inga 

planer på att slå ihop de båda tidskrifterna och följaktligen ingen tv-serie. 

     Referensen framstår som såväl ironisk som bisarr. Ironisk för att Lokko säger att 

sammanslagningen är oundviklig, när den i själva verket är helt och hållet osannolik, och 

bisarr för att det inte finns någon som helst faktisk koppling mellan de tre komponenterna 

HBO, Mojo och Allt om Historia. Lokkos slutgiltiga omdöme blir också att skivan är 

paradoxal, vilket kanske förklarar varför han har gör en så egendomlig referens.  
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     Kling, Lokko och många andra med dem lemmar på detta sätt in sina hänvisningar i 

imaginära system av kulturella referenser: fantasikonstruktioner som är menade att förklara 

hur något låter, ser ut eller känns. 

     Slutligen ska påpekas att kulturskribenter inte nödvändigtvis förklarar hur något låter 

genom att jämföra med annan musik. Vi har stött på många exempel på hur vitt skilda 

företeelser kan förklara ljudklang, som till exempel personlig hygien i en recension av ett 

album av rockbandet Warpaint: 

 

Skivan låter lite som om 90-talsrockbandet Breeders hade börjat spela glittrig pop 

och duschat oftare. (Unnes, Elin 2010. Warpaint – Fool. Svenska Dagbladet, 3 

november) 

 

5.4 Kulturella referenser skapar dramatik 

 

Den andra sidan av detta mynt är att de kulturella referenserna också kan användas som 

estetisk element i den journalistiska texten. I exemplen ovan – Bruce Springsteens 

huvudkudde och 90-talsrockarnas duschvanor – bidrar fantasikonstruktionerna med dramatik 

och scenisk närvaro. 

     Vi har bland annat kunnat se att referensernas placering i texterna har visat sig ha ett visst 

samband med vilken funktion referenserna fyller. De gånger som en text börjar eller slutar 

med en kulturell referens finns en tendens att referensen är mer raffinerad än när den ligger 

insprängd mitt i texten. 

     I texter som börjar med en referens är referensen ofta av anekdotisk karaktär. Med 

anekdotisk menar vi att den består av mer än (exempelvis) ett namn, har karaktären av en 

(mycket) kort berättelse och är längre än bara en rad eller mening. Dessa anekdotiska 

referenser består ofta av en scen. Så här kan det se ut, i en recension av bilradiooperan Själens 

rening genom skoj och lek: 

 

I Erlend Loes kultförklarade generationsroman ”Naiv super” från 1996 försöker 

bokens 25-åriga berättarjag få sitt icke-liv att hänga samman genom att gå in i en 

leksaksaffär och köpa en bultbräda som han kan banka på. (Nyström, Martin 

2010. Klangligt förförisk landskapsmusik. Dagens Nyheter, 30 oktober) 
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Skribenten använder bilden av denna fiktiva karaktär i en leksaksbutik för att illustrera ”en 

supernaivistisk hållning” som han menar att bilradiooperan har gemensamt med romanen som 

han refererar till. 

     Nyström lånar en scen ur romanen Naiv super, och det är ofta så de anekdotiska 

referenserna ser ut: en scen ur exempelvis en film, roman eller verkligheten. Ofta är det också 

en stämning eller atmosfär som beskrivs i dessa inledande referenser: den naiva ångesten i 

exemplet ovan; en melankolisk instängdhet i en referens till Samuel Becketts romankaraktär 

Murphy, som sitter isolerad i en metaforisk bur; eller ett blekt tandläkarväder i 80-talets 

Linköping, som den svenske sångaren Lars Winnerbäck ska ha uttryckt det, i en recension av 

boken om 80-talspoptidningen Okej. 

     Det är inte lika lätt att se några tendenser vad beträffar referenser som är insprängda mitt i 

brödtexten. De gånger som referenserna är mycket korta – om skribenten till exempel bara 

nämner ett eller flera namn i förbifarten (så kallad namedroping) – så är de oftast placerade 

centralt i textmassan (snarare än i inledning eller avslutning), men det går inte att säga något 

generellt om hur dessa referenser tenderar att se ut. 

     Referenser i slutet av artiklar används dock i regel för att göra någon sorts slutpoäng. Såväl 

Lokkos referens i recensionen av Elvis Costello-albumet som Hallbergs referens till Barnett 

Newman i poesiskolan i exemplen ovan avslutar de respektive artiklarna. I dessa båda 

exempel är de avslutande referenserna menade att förklara; det paradoxala intrycket av skivan 

i Lokkos fall, och sättet att läsa poesi i Hallbergs; andra gånger fungerar referensen som 

slutknorr eller ”punchline”. I följande exempel sammanfattar referensen i den allra sista raden 

praktiskt taget hela recensionen av den amerikanska country-popsångerskan Taylor Swifts 

senaste album: 

 

Ibland känns det som att det endast är ett telefonsamtal mellan ”Speak now” och 

ett album som kan mäta sig med de musikaliska storasystrarna i Dixie Chicks. 

     Hon behöver bara slå rätt nummer och få tag på producenten Rick Rubin. 

(Larsson, Markus 2010. Tv 4-pop med stor potential. Aftonbladet, 29 oktober) 

 

Referensen sammanfattar den (outnyttjade) potential som skribenten ser i albumet, och 

fungerar på så sätt som en avslutande poäng som är menad att ge eftertryck åt tesen som drivs 

i recensionen. Eller som i följande, ganska rättframma referens, i slutet av en krönika om den 

nya tv-serien Boardwalk Empire: 
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Martin Scorsese har satt tonen för hela serien. Stilmässigt påminner det faktiskt 

inte så lite om Sergio Leones (1929-1989) klassiska gangsterfilm ”Once upon a 

time in America” från 1984. Inget man vill missa, med andra ord… (Andersson, 

Jan-Olov 2010. Gangsters får liv i nya serien. Aftonbladet, 2 november) 

 

”Inget man vill missa” är också skribentens huvudsakliga budskap i krönikan, vilket han sätter 

fingret på genom att avslutningsvis jämföra med en klassiker. Där dessa två typfall 

exemplifierar de tydliga och lättbegripliga sammanfattningar som kulturella referenser i slutet 

av artiklar ofta utgör, är följande referens ett exempel på den andra typen av avslutande 

referenser: 

 

Jag är säker på att hans gamla hjälte Blixt Gordon gärna kommer susande till hjälp 

från den norrländska vinternatten. (Stark, Ulf 2010. Ett annat stuk. Expressen, 1 

november) 

 

Referensen avslutar en recension av Per Olov Enquists barnbok Den tredje grottans 

hemlighet. Seriefiguren Blixt Gordon omnämns ingen annanstans i texten, varför referensen 

ger intryck av slutknorr som framför allt fyller en estetisk funktion. 

     Vi har även stött på fall där de kompositionsmässiga aspekterna av referenserna är mer 

avancerade. Det finns till exempel texter som börjar med en referens och där skribenten 

återkopplar till samma referens i slutet av texten och på så sätt skapar en cirkelkomposition. I 

dessa texter går referensen ofta som en röd tråd genom hela artikeln (som i tidigare nämnda 

Philip Roth-recension), och texten byggs upp såväl tematiskt som kompositionsmässigt kring 

den kulturella referensen. I en artikel om Stadsteaterns uppsättning av Harry Martinsons 

Aniara menar skribenten att pjäsen vinner på att läsas som den amerikanska tv-serien Mad 

men: 

 

Liksom ”Mad men” byggs ”Aniara” upp kring en fokusering på tekniska 

nymodigheter. (Lundberg, Johan 2010. Mad men i rymden. Dagens Nyheter, 28 

oktober) 
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Och mot slutet av artikeln: 

 

”Aniara” kan skrivas in i den föräldralöshetens tematik som går som en röd tråd 

genom hela författarskapet […]. Den förlorade relationen till ursprunget, både det 

biologiska och kulturella, kan i ”Aniara” således tolkas utifrån samma riktlinjer 

som i ”Mad men”, där en likartad problematik går igen i porträtten av flera av 

huvudpersonerna[.] (Lundberg, Johan 2010. Mad men i rymden. Dagens Nyheter, 

28 oktober) 

 

I texten om Aniara ser skribenten tematiska samband mellan det han skriver om och det han 

refererar till, och låter texten kretsa kring denna personliga association. På detta sätt används 

kulturella referenser ibland som strukturell stomme, kring vilka texter konstrueras. 

 

5.5 Kulturella referenser stärker skribentens trovärdighet 

 

Många av de referenser som vi hittills har gått igenom visar prov på skribenternas kunskaper, 

inte minst de referenser som spränger barriären mellan populär- och finkultur: tv-

spelskrönikören som minsann har koll på Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet, eller 

filmrecensenten som har läst såväl Oscar Wilde som Charles Dickens. Följande referens finns 

i en artikel om det kritiserade gaymagasinet Destroyer: 

 

Tidningen Destroyers grundare och redaktör Karl Andersson påminner stundtals 

om den fiktiva huvudpersonen Humbert Humbert i Vladimir Nabokovs Lolita. 

Båda hyllar skönheten hos knappt könsmogna barn och ungdomar på ett 

intellektuellt, nästan akademiskt vis. 

     Humbert legitimerar sin dyrkan av ”nymfetter” med Dante som blev kär i 

nioåriga Beatrice. Karl Andersson förklarar sin kärlek till ynglingar med Michel 

Foucault, Camille Paglia och texter från antikens Grekland. (Olsson, Karin 2010. 

Gossedyrkan. Expressen, 3 november) 

 

Ett ständigt huvudbry för kulturkritiker är att legitimera sitt tyckande. Där Destroyer-

redaktören behöver legitimera sin tidnings existens (vilket han försöker göra med referenser 

till en strukturalistisk filosof och en feministisk samhällskritiker), måste skribenten snarare 
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legitimera att hon över huvud taget sitter och tycker till om detta magasin på redaktionell 

plats. Det sker förstås på ett flertal sätt, men artikelns inledande referens till den ryska 50-

talsromanen Lolita hjälper onekligen till att övertyga läsaren att skribenten vet vad hon pratar 

om. Referensen till Lolita, som i likhet med tidningen Destroyer handlar om sexualiserande 

av barn och ungdomar, bevisar för läsaren att skribenten inte är helt okunnig i ämnet.  

     Gripsrud (2002) skriver att det finns en viss typ av ethos som är förknippad med vissa 

yrkestitlar, som ”professor” och ”forskare”, men även ”journalist”, och inom yrkesgruppen 

journalist har ju kulturkritikern något av en särställning (gentemot till exempel 

nyhetsreportern): denne uppfattas ofta som expert på kultur och specifika ämnesområden 

inom kulturfältet. De kulturella referenserna signalerar vad denna expertis består av. 

     ”Det krävs mer än ett allmänt kulturellt kapital för att man ska kunna fungera som 

kvalificerad bedömare av vissa konstarter, exempelvis som kritiker eller recensent”, skriver 

Gripsrud (2002, s. 133). Teaterrecensenten som beskriver två av rollerna i en pjäs som 

”beckettska slap stick-karaktärer” (Johansson, Birgitta 2010. Absurdistisk roadmovie berättar 

svart EU-saga. Svenska Dagbladet, 25 oktober) (och alltså gör en referens till dramatikern 

Samuel Beckett) bevisar att hon har tillräckligt kulturellt kapital för att ha kompetens att vara 

kritiker. Eller som i följande exempel, också det ur en artikel om teater: 

 

Den som försvarar klassikerna kan naturligtvis påstå att efter Aiskylos Orestien 

har ingenting av vikt hänt – eller att var generation bör lära känna Hamlet, 

Tartuffe och Nora. (Ring, Lars 2010. Ge oss ett klassikerfritt år. Svenska 

Dagbladet, 25 oktober) 

 

Svenska Dagbladets teaterredaktör beklagar sig i denna text över att de svenska teatrarna bara 

har klassiker på sina repertoarer, och efterlyser mer nyskriven dramatik. Och om ska man 

fördöma hela teatersveriges repertoar så behöver man onekligen veta vad man pratar om. Med 

hjälp av sin referens till det antika dramat Orestien och karaktärerna Hamlet (från 

Shakespeares pjäs med samma namn), Tartuffe (från Molières pjäs med samma namn) och 

Nora (från Ibsens Ett dockhem) bevisar skribenten att han kan tillräckligt mycket om klassisk 

dramatik för att kunna döma ut den. På detta sätt skänker kulturella referenser trovärdighet – 

ethos – till skribenterna. 

     Gripsrud (2002) skriver att den som intar en roll som kritiker måste ha ingående kunskaper 

om mediet och genren som ska bedömas, men även mer allmänna dito: 
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     ”Dessutom bör de besitta ett allmänt kulturellt kapital som är såpass stort att de kan 

betrakta produkterna utifrån en vidare referensram.” (s. 133) 

     Det innebär att det inte nödvändigtvis räcker med kunskaper om dramatik för att bedöma 

teater, vilket förklarar de många gränsöverskridande referenser som vi har stött på. De flesta 

referenser som vi tar upp under rubriken ”Kulturella referenser spränger barriären mellan 

populär- och finkultur” är exempel på hur detta kommer till uttryck i kulturjournalistiken. 

 

800 000 svenska män saknar en nära vän, enligt en undersökning av SCB från 

2005. Detta faktum har skildrats minutiöst inom all form av konst från August 

Strindberg till Lars Winnerbäck. (Virtanen, Fredrik 2010. Manlig vänskap är 

något unikt. Aftonbladet, 25 oktober) 

 

Författaren August Strindberg och musikern Lars Winnerbäck har ingenting med krönikans 

verkliga ämne, tv-serien Våra vänners liv, att göra, men genom att göra dessa referenser kan 

skribenten ”betrakta produkterna utifrån en vidare referensram”. Gripsrud (2002) beskriver 

”innehållsligt allvar” som en förutsättning för högt kulturellt värde, och som vi har visat i den 

första delen av detta kapitel använder journalister kulturella referenser för att överföra den 

kulturella prestige som innehållsligt allvar skänker mellan kulturella fenomen. I exemplet 

ovan använder skribenten referensen till August Strindberg (vars litteratur onekligen har 

tyngd och är innehållsligt allvarlig) och Lars Winnerbäck för att dels visa att hans 

referensramar sträcker sig bortom tv-serien ifråga (och tv-serier i allmänhet), och dels för att 

sammankoppla Våra vänners liv, som han vill hylla, och prestigefylld litteratur och välansedd 

musik. Här väger förstås läsarnas personliga preferenser också in: referensen kommer 

troligtvis inte att ha riktigt samma effekt på den som med eftertryck ogillar Lars Winnerbäcks 

musik. 

 

5.6 Kulturella referenser skapar samhörighet 

 

Slutligen har vår undersökning visat att kulturella referenser skapar samhörighet mellan 

skribent och läsare. Vissa av dessa aspekter har vi redan varit inne på: den kulturella 

referensen som indikation på smak, samt mer obskyra kulturella referenser som formar ett 

samförstånd mellan dem som känner till det som skribenten refererar till. 
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     I detta delkapitel ska vi fokusera på en särskild typ av kulturella referenser som har varit 

prominenta i vår undersökning: nostalgiska referenser. 

     I en artikel om boken Proggiga barnböcker kretsar texten kring skribentens minnen av 

uppväxten, och referenser till saker som Pippi Långstrump, Mumintrollen och den danska 

barnboken Ett, tu, tre sätter en stämning av 70-tal. I följande exempel tilltalar skribenten 

läsarna direkt: 

 

Här i Sverige gav Frances Vestin och Horst Tuuloskorpi ut ”Mummel – en ny 

människa”, som i svartvita fotografier följer Mummels väg in i världen. Ni som 

har denna 70-talsraritet i en kartong på vinden ska genast rädda den undan 

vinterfukten. (Beckman, Åsa 2010. Let’s talk about sex. Dagens Nyheter, 28 

oktober) 

 

Den implicita läsaren är ungefär jämngammal med skribenten och kan tänkas ha kartonger på 

vinden med gamla barnböcker från 70-talet. Dessutom genomsyras artikeln av en känsla av att 

”det var bättre förr” – ”Och idag då? Vart har det här sexuella befrielseprojektet tagit vägen?”, 

frågar sig skribenten – och denna melankoliska nostalgi förstärks av de kulturella 

referenserna. 

     Senare i artikeln dyker en till samhörighetsskapande referens upp, dock av annan karaktär: 

 

När andra i biosalongen gapskrattade åt scenen i Lukas Moodyssons 

”Tillsammans” där Anna går omkring i kollektivets kök utan något på 

underkroppen kände jag mig mest ödslig. (Beckman, Åsa 2010. Let’s talk about 

sex. Dagens Nyheter, 28 oktober) 

 

Här skapas samförstånd mellan alla som i likhet med skribenten inte kände igen sig i filmen 

Tillsammans – en känsla som bygger på en nostalgi och personliga erfarenheter från den tid 

som skildras. 

     I följande exempel är nostalgin påtaglig och uttalad: 

 

Bilden av rucklet där Harper Flute växer upp stjäl mitt minne från tv-serier som 

Lilla huset på prärien, Dr Quinn och Carnivale. Så splittrad men stereotyp är min 

bild av förr i tiden på en amerikansk eller, som här, australisk landsbygd. (Eggers, 

Alice 2010. Under jorden down under. Aftonbladet, 25 oktober) 
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Även om ordalydelsen ”stjäl mitt minne” är unik så har vi stött på ett flertal kulturella 

referenser som bygger på skribenternas minnen. ”Minns ni…?”, kan det heta, och läsarna 

förmodas ha samma kulturella erfarenheter från en viss, svunnen tid som skribenten.  

     ”[M]edlemmarna av en given generation delar en gemensam plats i det sociala och 

historiska sammanhanget”, skriver Lindgren (2005, s. 21), och som vi tidigare har konstaterat 

bygger denna samhörighet inom generationer på gemensamma kulturella referensramar 

snarare än ålder. 

     Kulturella referenser får ofta symbolisera denna svunna tid, i exemplen ovan, men ännu 

tydligare här nedan: 

 

Eller som när jag var liten och såg Johnny Weissmüller på matiné för tre kronor 

på biografen Camera i Täby centrum. Förutom att se Tarzan slåss med krokodiler 

och skurkar försökte vi alltid få en skymt av Tarzans snopp. (Gardell, Jonas 2010. 

Mannen utan ansikte. Expressen, 29 oktober) 

 

Den upprördhet vi kände inför Sovjetmaktens manipulerande med bilder är borta, 

Sixtinska kapellets kalsongmålare skulle i dag snarast få erkännande för sitt 

arbete, och att retuscheringsavdelningen gjort ett noggrant arbete med Tarzans 

penis utgår vi som föräldrar ifrån. (Gardell, Jonas 2010. Mannen utan ansikte. 

Expressen, 29 oktober) 

 

Om vi bortser från att just denna skribent också är folkkär komiker (och därmed åtnjuter ett 

visst förtroende och yrkesrollsbetingad ethos) kan vi konstatera att referensen bygger på ett 

igenkännande av tidens anda: orden Sovjet och matiné samt namnet Johnny Weissmüller (den 

ungersk-amerikanska simmaren tillika skådespelaren) ringer klockor i läsarnas huvuden – de 

läsare som var med på den tiden, det vill säga. Nostalgin är påtaglig, i likhet med exemplet 

med 70-talsbarnböckerna antyder skribenten att ”det var bättre förr” (Han ser med stränga 

ögon på dagens retuscheringsmani). Ordvalet ”vi föräldrar” signalerar dessutom vad 

skribenten förväntar sig av sina läsare: De som kan tänkas bli nostalgiska över 

trekronorsmatiné med Johnny Weissmüller torde ha barn vid det här laget. 
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6. Slutsatser och diskussion 

 

I denna uppsats har vi påvisat ett antal kategorier för kulturella referenser, det vill säga ett 

antal återkommande sätt som referenserna används på.  

     Genom att använda sig av kulturella referenser spelar skribenterna på det närmast polära 

förhållandet mellan populär- och finkultur. Vi har visat att anspelningar på denna dynamik kan 

användas både för att stärka trovärdigheten (hos såväl skribent som den kulturella företeelsen 

i sig) och för att förenkla och förklara svåra kulturfenomen. 

     Vi har visat att skribenter ofta ger fantasin fritt spelrum när det kommer till att komponera 

kulturella referenser: ibland sammanfogas flera referenser till fantasifulla konstruktioner som 

i bästa fall träffar huvudet på spiken och gör att läsaren har lättare att begripa. 

     Samtidigt skapar kulturella referenser samhörighet mellan skribent och läsare. Genom de 

kulturella referenserna motionerar skribenten sina referensramar, och genom dessa kan 

läsaren sedan känna igen sig i journalisten. Men det är förstås ett tveeggat svärd: det finns en 

risk att läsaren inte alls känner igen sig och på så sätt kan de kulturella referenserna ha en 

distanserande effekt. Nostalgi har visat sig vara en viktig ingrediens i dessa kulturella 

referenser. 

     Att referera handlar till stor del om intertextualitet, och referenserna används för att sätta 

texter i en större kulturell kontext. 

     Det har med andra ord gått att se vissa mönster i bruket av referenser, även om det förstås 

också har funnits stora variationer. Det är med dessa variationer i åtanke vi uppmanar andra 

att ta sig an ämnet: det behövs fler vetenskapliga studier av kulturella referenser i journalistisk 

text. Vi återkommer med förslag till fortsatt forskning alldeles snart. 

     Vad vi däremot inte har kunnat se är några systematiska skillnader mellan tidningarna. Det 

verkar inte finnas några redaktionellt betingade dimensioner kring bruket av kulturella 

referenser: inga referensramar eller inställningar som så att säga ”sitter i väggarna”. De 

kulturella referenserna verkar istället vara en högst individuell sak. Vi har försökt ta reda på så 

mycket vi har kunnat om hur kulturella referenser fungerar i journalistisk text genom att titta 

på referenserna i sig. Och vi har fått reda på en hel del. Men svaren på de olösta gåtorna finns 

förmodligen i skribenternas huvuden. Vi återkommer till även detta. 
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Den uppmärksamma läsaren har kanske noterat att vi inte riktigt har besvarat den sista av 

frågeställningarna i uppsatsens inledningskapitel: Förklarar och motiverar skribenterna sina 

val av referenser på något sätt? 

     Det uteblivna svaret beror på att vi helt enkelt inte har något att ge. Vi har inte sett några 

generella tendenser och avstår därför från att redovisa några resultat. Men frågan är ändå värd 

att ta upp för diskussion, eftersom vi trots allt har reflekterat över det medan vi har läst. 

     Hur som helst: jo, det händer att skribenterna förklarar och motiverar sina referenser, men 

det är varken regel eller undantag. Det gäller dock att skilja på att förklara referensen som 

sådan, och på att förklara varför man över huvud taget gör en referens. Vi vill försiktigt hävda 

att vi har sett något fler av den senare typen: det verkar med andra ord vara vanligare att 

skribenterna förklarar varför de tar till en referens, än att de förklarar referensernas innehåll, 

till exempel berättar vem den refererade personen är. 

     Det är en balansgång: skribenten som förklarar sina referenser riskerar att uppfattas som 

övertydlig och fördummande (och nog är det väl ödesdigert att dumförklara sina läsare?), 

medan den som inte gör det riskerar att vissa läsare inte förstår ett dugg. Ibland är det förstås 

underförstått att läsaren ska känna till referensen, det är så att säga så den får effekt och att 

förklara den vore att fördärva den. Ungefär som att tvingas förklara ett skämt. Andra gånger 

kanske skribenten förväntar sig för mycket, läsaren är ju trots allt ingen expert. 

     Och apropå det: vem är läsaren egentligen? Vi har diskuterat begreppet ”den implicita 

läsaren”, det vill säga skribentens uppfattning eller mentala bild av vem läsaren är. Vi har den 

obestridliga känslan av att de kulturella referenserna kan fungera som nycklar för att låsa upp 

dessa dunkla implicita läsare. Genom att studera de kulturella referenserna, och andra 

indikationer i texterna, tror vi att man kan lära sig mycket om hur kulturjournalisterna 

uppfattar sin publik. 

     Det vore förstås förståndigt att fråga skribenterna själva också. Om vi hade haft lite mer tid 

så är det där vi hade fortsatt, Andres Lokkos kommentar om namedropping i uppsatsens 

inledning är ju inte alltför uttömmande. Hur resonerar skribenterna kring sitt användande av 

kulturella referenser? Som ovan påpekat är det ju inte alls regel att de förklarar det i texterna. 

      

Även skribenternas ålder och generationstillhörighet påverkar referenserna. Uppväxttidens 

kulturella impulser gör intryck på oss, och det kan vara fundamentala skillnader mellan till 

exempel sjuttiotalisters och åttiotalisters referensramar. Vi har inte studerat saken närmare 

eller gjort några efterforskningar vad beträffar åldern hos de skribenter som dyker upp i vår 

uppsats, så ett nästa steg skulle kunna vara att välja ut några särskilda skribenter vars 
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användande av referenser man sedan detaljstuderar. Resultatet skulle sedan kunna sättas i 

relation till skribenternas ålder. 

     Vår spontana känsla är i alla fall att vissa ämnesområden inom kulturjournalistiken är 

ganska homogena vad beträffar åldersfördelning bland skribenterna. Teaterkritikerna tenderar 

att vara äldre än de som skriver om popmusik, vilket har stor inverkan på de kulturella 

referenserna i respektive sorts texter. 

     Dessa reflektioner är att betrakta som förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet 

kulturella referenser. 

 

Hittills har vi undvikit att kommentera eventuella återkommande specifika referenser, helt 

enkelt för att vi inte har sett skymten av några tendenser. Så här avslutningsvis kan det ändå 

vara roligt att poängtera att det faktiskt har funnits ett par ämnen – eller rättare sagt, ett par 

namn – som har dykt upp vid fler än ett tillfälle. Sigmund Freud och William Faulkner för att 

nämna två. I just dessa fall säger väl det i och för sig mer om dessa två personer än om den 

svenska kulturjournalistiken: världshistoriens förmodligen mest kända psykoterapeut och en 

Nobelpristagare i litteratur är inga oväntade namn. 

     Just nu verkar tv-serien Mad men vara en favorit hos kulturskribenterna. Det går förstås 

inte att dra några långtgående slutsatser av att ett flertal kritiker har fattat tycke för – och 

refererar till – samma tv-serie, men det är ändå intressant att notera att det finns sådana här 

likheter i smak. Är kulturjournalisterna en homogen skara, just vad beträffar smak? Det tänker 

vi inte uttala oss om, men nog händer det väl att kritikerna i gemensam kör hyllar eller sågar 

ett kulturobjekt? 

     Vad beträffar Mad men känns det kanske snarast som ett tidens tecken. Serien har 

mottagits väl i såväl hemlandet USA som vår del av världen och ligger således på mångas 

läppar just nu. Det är helt naturligt att det går trender också inom användandet av kulturella 

referenser. 

Allra sist: titeln. Vi tänker inte falla i samma fälla som många av kulturjournalisterna som har 

passerat revy i vår uppsats, och räkna med att våra läsare känner till referensen. 

     Idén till denna uppsats föddes ur en krogrecension. Vi kommer inte ihåg vilken tidning den 

publicerades i, vilket datum eller vem som skrev den, men det gällde i alla fall en trång bar på 

Södermalm i Stockholm, vars namn spelar mindre roll. 
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     Denna bar ska hur som helst ha styrts med järnhand av en despot till hovmästare alternativt 

servitör, som, allt enligt krogrecensenten, inte skrädde sina ord för gästerna. Skribentens 

tankar gick oundvikligen till den fiktiva karaktären The Soup Nazi. 

     The Soup Nazi är en karaktär ur ett avsnitt (som heter just ”The Soup Nazi”) av den 

amerikanska kult-tv-serien Seinfeld, som, i likhet med Söderbarens totalitära kypare, styr sitt 

soppkök med diktatorisk precision. Denna populärkulturella referens genomsyrade hela 

recensionen, till den milda grad att en läsare som aldrig har hört talas om denna (visserligen 

ofta refererade) karaktär förmodligen inte hade förstått ett dugg (förutom att kyparen 

eventuellt är nazist). Denna krogrecension blev på något sätt en sinnebild för oss av hur 

kulturella referenser kan användas i journalistisk text. 
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