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Abstract 

Denna uppsats är en undersökning av hur litteraturkritiker i modern svensk dagspress söker 

legitimera sig för att sedermera uppnå auktoritet. Genom fyra kriterier upprättade med 

utgångspunkt i litteraturvetaren Tomas Forsers bok Kritik av kritiken analyseras totalt 28 

texter ur Dagens nyheter, Svenska dagbladet, Expressen och Aftonbladet. Samtliga texter 

publicerades under vecka 14 2009. Uppsatsen kommer fram till att kriterierna är användbara 

och argumenterar för att de visar hur de enskilda kultursidorna söker profilera sig i och 

fortsatt eftersöka metoder för att legitimera sig och på så sätt vinna auktoritet. 

 

Nyckelord: Litteraturkritik, dagspress, auktoritet, legitimitet. 
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1. Inledning 

”Litteraturkritiken har debatterats för n: te gången i ordningen” skriver litteraturkritikern Stig 

Ahlgren 1946.
1
 Och 2002 valde den dåvarande docenten (numera professor emeritus) i 

litteraturvetenskap Tomas Forser att avsluta sin undersökning av 1900-talets litteraturkritik 

med följande meningar: ”Debatter om kritik förekommer med en periodicitet av två till tre per 

decennium i svensk dagspress sedan 1920-talet. Skrivkonsten i inläggen har varierat mer än 

synpunkterna.” 
2
  

  

En av de sista stora kritikdebatterna under 00-talet utlöstes av tidskriften 00-tal. I nummer 

30/31 förfasade sig ett antal skribenter över litteraturkritiken sådan den sett ut de senaste åren. 

00-tal hade satt stenen i rullning, och på kultursidor och i andra sammanhang fortsatte 

debatten. Det som togs upp var ämnen som textlängdens minskning, att skribenterna fick så 

dåligt betalt att möjligheten att leva på texterna inte fanns, att omdömen och yttranden blivit 

snabba och simpla
3
 att recensenterna förvandlats från kritiker till att anta mer av en 

konsumentupplysande roll, där böcker omvandlats till produkter. 
4
  

 

Jag ger mig in i uppsatsskrivandet med tanken att kritikern fortfarande har någon form av 

auktoritet, dock är det möjligt att den vilar på andra punkter än tidigare. Kritikern sitter trots 

allt på en ofrånkomlig maktposition, där den på något sätt anses bättre lämpad än andra att 

bedöma kvaliteten på verk utifrån olika kriterier. Det är ingen oviktig maktposition, och det 

jag vill undersöka är vad som ger kritikern auktoriteten: det vill säga på vilka grunder 

maktpositionen anses legitim. Denna jämförelse görs framför allt med en utgångspunkt i hur 

kritikerna förhåller sig till varandra – de debatter som förts om litteraturkritiken tar ofta sin 

utgångspunkt i en debatt mellan olika kritiker och deras metoder och utgångspunkter. 

Min upplevelse inför uppsatsarbetet har varit att kritiken gärna diskuteras inom 

litteraturvetenskapliga sammanhang, men inte lika ofta inom journalistikämnet trots att 

kritiken ändå ofta existerar inom journalistikens sfär och inte minst måste den agera utifrån 

journalistikens villkor vad gäller arbetsprocesser, ekonomi och utrymme. 

 

 

                                                
1Ahlgren, Stig, Det Kritiska Uppdraget (Stockholm: Bonnier Idé Och Debatt, 1946) s. 7. 
2Forser, Tomas, Kritik Av Kritiken (Gråbo: Anthropos, 2002), s. 261. 
3 Gellerfelt, Mats, ”Paris Bästa Ostron”, 00-tal 30/31, 2009, s. 77ff. 
4Stribe Pavell, Sara, ”Värdet Av Värden”, 00-tal 30/31, 2009, s. 81f. 
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Då kritiken, åtminstone den som avses i denna uppsats, är en del av dagstidningarna är den 

också underställd journalistikens villkor vad det gäller ekonomi och täckningsområden. I 

grunden kan man se att bevakningen har blivit mer differentierad, med en större bredd när det 

kommer till ämnen.  

 

Det är ingen rolig läsning för journalister, men inträdet av journalister som utövare av kritisk 

verksamhet har ansetts vara en faktor som lett kritiken i en mer urvattnad riktning.
5
 När 

journalistikens nyhetsförmedlande ideal gjort sitt intåg kom recensionen att allt mer anta 

formen av nyhet.  

 

Men kritiken har fortfarande som ideal att stå för ett annat debattklimat och en annan 

diskussion om samhällsfrågorna än den rena politiken. Om den uppdelningen är kultursidorna 

måna. När Sydsvenska dagbladet på 90-talet försökte göra en uppdelning mellan litteraturen 

och kulturdebatten (och därmed en återgång mot litteraturkritikens tidigare placering och 

position i tidningarna) väckte det en upprördhet hos konkurrenterna.
6
 

2. Syfte och frågeställningar 

 2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad litteraturkritikerns auktoritet baseras på utifrån ett 

antal givna kriterier formulerade med utgångspunkt i Tomas Forsers bok Kritik av kritiken. 

Kriterierna kommer att presenteras närmare i kapitel 3.3. 

 

 2.2 Frågeställningar 

 – Vad bygger auktoriteten på? 

 – Hur yttrar sig det i text? 

– Vad spelar det unika omdömet för roll? 

                                                
5 Forser, Kritik av kritiken, 79f. 
6 Forser, Kritik av kritiken, s. 159f. 
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3. Teori och tidigare forskning: Weber, Bourdieu och Forser 

 3.1 Weber och auktoritetsbegreppet 

Max Weber (född 1864 – död 1920), sociolog som var verksam vid 1800-talets slut och 1900-

talets början. I sitt tredelade arbete Ekonomi och samhälle formulerade han tre huvudsakliga 

former av auktoritet. Auktoritetsformerna i sin tur bygger på föreställningen om legitimitet. 

Auktoritetsformerna varierar sedan efter vilken slags legitimitet som åberopas, det är den 

viktiga punkten. Weber urskiljer tre huvudtyper av auktoritet: legal auktoritet, traditionell 

auktoritet och karismatisk auktoritet. I de ursprungliga formerna är ingendera aktuell för den 

här analysen. Legal auktoritet skulle innebära att förhållandet mellan kritiker och läsare är den 

att läsaren i någon form av organisation anser sig bunden att följa order, eftersom de baserar 

sig på regler. Traditionell auktoritet skulle innebära att maktförhållandet är okränkbara arv, 

exempelvis att föräldrarna till en kritiker innehade samma yrkesroll, att förhållandet uppfattas 

som legitimt och även att de auktoritetshavande uppfattas som legitima. Den karismatiska 

auktoriteten slutligen, skulle innebära att en kritikers förmåga att bättre än andra kunna 

bedöma verk vore en egenskap som skänkts dem av en högre makt, exempelvis Gud.  

Accepterar man det förhållandet så räcker det, men gör man inte det är det en otillräcklig 

förklaring.
7
 Auktoritetsbegreppets grund, att vissa egenskaper används för att legitimera en 

position, är användbart men för att förstå de olika positioneringar som kritiker och tidningar 

gör tillsätter vi Pierre Bourdieus teorier. 

 

 3.2 Bourdieu och det litterära fältet 

Pierre Bourdieu (1930–2002), även han sociolog, genomförde i framför allt Konstens Regler 

en omfattande undersökning av vad han kallar det litterära fältet. Det kan definieras som ett 

spel om viktiga positioner mellan olika aktörer som har något gemensamt. Inom det litterära 

fältet pågår kampen om vad som är god litteratur och vem som är en god författare.
8
  Kampen 

förs huvudsakligen mellan två olika positioner: de med högt kulturellt kapital, som är relaterat 

till idéer om vad som är legio i samhället, respektive ekonomiskt kapital, som är ekonomiska 

tillgångar och som kan kopplas till popularitet. På fältet utvecklas vissa dominerande 

                                                
7 Weber, Max, Ekonomi och Samhälle 1, (Lund: Argos 1983), s. 144ff. 
8 Gesser, Bengt, förord i Kultur och kritik: anföranden av Pierre Bourdieu, Bourdieu, Pierre (Göteborg: Daidalos 

2 uppl. 1997), s. 11. 
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smakriktningar som kommer att kallas doxa. Kapitalbegreppet bygger på ett erkännande av 

andra, men också på att kapitalet går att byta mot exempelvis en position
9
 – kapitalet blir 

alltså egenskaper som åberopas för legitimeringen, när en auktoritetsfylld position ska uppnås. 

 

Människors estetiska smak beror enligt Bourdieu, i sin tur på graden av kapital och 

sammansättningen av de olika kapitalformerna. Men även vägen till personens position är 

väsentlig. Dessa egenskaper sammanvägda resulterar i habitus, en formel som förklarar hur 

egenskaper som kapitalformerna och vägen fram till positionen samspelar och innebär ett 

särskilt tänkande och handlande.
10 

Det förhållandet ska dock inte ses som någon automatik, 

utan kräver aktivitet från personens sida. Det ska vara värt att ta upp en kamp för positionen. 

Den som ger sig in där ska veta vad som står på spel: kostnader och priser.
11

 

 

Den teoretiska apparaten blir gripbar först när vi tillsätter Tomas Forsers bok Kritik av 

kritiken. Tomas Forser menar att förhållandet mellan kritiker och läsare är följande: om 

läsaren håller med om ett synsätt på världen och accepterar vissa egenskaper, så kommer 

denne också att acceptera synen på enskilda verk och författare. Av det följer alltså, att givet 

att kritiker och läsare delar vissa egenskaper så rutiniseras också förhållandet dem emellan.
12

 

 

[…] bakom omdömet finns ofta en världsbild eller en estetisk grunduppfattning som säger: Givet att är 

enig med mig om x, y, z, grundläggande värden för mig, måste du också vara enig om att detta är en 

riktigt dålig dikt.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Ibid., s 10. 
10Ibid., s. 15. 
11 Bourdieu, Pierre, Kultur och kritik, s. 129. 
12 Forser, Kritik av kritiken, s. 131. 
13 Ibid. 



8 

 

 3.3 Forsers kriterier 

I sin bok Kritik av kritiken (2002) genomförde dåvarande docenten (numera professor 

emeritus) Tomas Forser en undersökning över 1900-talets litteraturkritik. Boken behandlar 

bland annat frågan vad som gör en kritiker, och en kritikströmning inflytelserik.  

Utifrån Forsers resonemang kan ett antal särskilda kriterier urskiljas. 

Kriterierna har likheter med Bourdieus tankar och kan översättas till olika former av kapital 

eller positioner på det litterära fältet. 

 

– Särskild kunskap inom en idéströmning. Kritikern utgår ifrån en specifik idéströmning i 

argumentationen. Som särskilda exempel för vår tid nämner Forser exempelvis genusteorier 

eller postkoloniala teorier.
14

 Men här kan också ingå kritik baserat på ideologiska perspektiv, 

och att det finns varianter där kritiken kan uppfattas utifrån sitt politiska klimat och inte bara 

vara ett föremål för inomtextliga egenskaper.
15

 Den dominerande strömningen enligt det 

Forser utläser.
16

 

 – Kritikern i opposition. Kritikern ställer sig mot det som anses vara en ”norm”. Vilket kan ta 

diverse uttryck. När genusteori gör sitt intåg på kultursidorna står den i opposition mot det 

som råder. När Per Meurling och Stig Ahlgren under 1900-talets mitt skriver elak och vass 

litteraturkritik är det ett sätt att gå emot strömmen.
17

 Och likaledes kan ”new criticism”-

idealet där textens egen mening, frikopplad från samhälleliga faktorer fungera i opposition 

mot en kritik där genusteorier och andra samhälleliga teorier stod i fokus.
18

 

– Experten. Kritikern är särskilt specialiserad på ett särskilt område inom litteraturen. Men det 

kan se ut på olika sätt, som texttolkande expert
19

, eller som särskilt kunnig inom en viss typ av 

litteratur: exempelvis en tidsepok.
20

 Det är hur som helst inte på det sättet att någon form av 

ideologisk aspekt är huvudsaken. 

– Självcentrering. Främst ett retoriskt drag, där kritikern genom att väga in sig själv i texten 

garanterar verkets kvalitet. Kritikern som talar om sig själv riskerar att sätta sig över verket 

och framstå som märkvärdigare än den bedömda texten, men har också större chans att nå en 

kändisposition.
21

 Självcentreringen är en mekanism som inte har några självklara effekter utan 

                                                
14 Ibid., s. 159. 
15 Ibid., s. 191. 
16 Ibid., s. 126. 
17 Ibid., s. 189. 
18 Ibid., s. 126. 
19 Ibid., s. 126. 
20 Ibid., s. 192. 
21 Ibid., s. 161. 
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kan ha olika effekt vid olika tillfällen. Den kan användas dels som en projiceringsyta för att 

egna värderingar ska träda fram
22

: vilket kan ha både effekten att det som borde vara centralt, 

alltså boken, författaren och läsningen av den riskerar att hamna i skymundan. Men det kan 

också ta effekten att bedömningsgrunden blir mer transparent gentemot läsaren som lättare 

kan urskilja kritikerns argumentation.
23

  

 

En annan viktig poäng är att kriterierna inte alltid kan uppfattas som automatiska: texterna 

kan gå att placera in under två punkter. I den här framställningen kommer däremot en 

huvudsaklig strömning och ett huvudsakligt kriterium att användas, det vill säga det som är 

mest framträdande i texten spelar roll i analysen. 

 

 3.4 Vad är kritik? 

Det är inte helt lätt att bestämma kritikens väsen. Det är en föränderlig genre liksom andra 

genrer, journalistiska såväl som litterära. Det som avsågs med kritik behöver nödvändigtvis 

inte ha stora likheter med det vi ser idag. 

 

Kritik är från början inte heller journalistisk text. Det har till och med talats om 

”journalistiseringen” som en negativ effekt på kritikens kvalitet.
24

 Men av det förstår vi också 

följande: kritiken har gått mer mot en integrering med journalistiken. Vad som förut kunde 

anta rollen av strikta akademiska framställningar träder inte längre alltid fram i den rollen. 

 

Kritiken förr intog en annan samhällelig position och tyngd. Den placerades ofta tillsammans 

med politiska ledarartiklar, och det som ansågs gott inom litteraturen fick också representera 

det goda i samhället. Därmed var kritikerns roll en samhällskommentator i närhet till 

ledarskribenter. 

 

Grundläggande, och lånat av Tomas Forser: om vi undersöker litteraturkritik avses en text om 

en annan text.
25

 Jag arbetar med skrivet material (dagspress) om skrivet material (litteratur). 

Jag undersöker recensionen, kritikens huvudsakliga uttrycksform. Det finns andra former 

också, exempelvis essäer och texter som på annat sätt är kopplat till en mer akademisk variant 

                                                
22 Ibid., s. 53. 
23 Ibid., s. 162. 
24 Ibid., s. 79. 
25 Ibid., s. 17.  
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av litteraturkritiken. Behandlar de ett eller flera enskilda verk kommer även de texterna att 

inkluderas i detta arbete. Texter som behandlar exempelvis ett författarskap i stort eller större 

frågor om litteraturens natur utan att koppla det till enskilda verk kommer inte att inkluderas.  

 3.5 Uppsatser 

Det finns en del skrivet om kritikerrollen, främst inom litteraturvetenskap. Men jag har 

utgångspunkten i journalistikämnet, vilket jag ser som rimligt med tanke på att kritiken också 

får ses som en form av journalistisk genre. Jag har fått tillgång till Eva Clementis 

magisteruppsats i journalistikvetenskap med titeln ”Bokens kapital i dagspressen” som är en 

studie av Stockholmstidningarnas litteraturbevakning. Dock med en vad jag än så länge in i 

läsningen kan se, något annorlunda ingång till materialet och framför allt metod (Clementi 

lägger större vikt vid den kvantitativa metoden). Uppsatsen behandlar vad som skulle passa in 

under Bourdieus fältbegrepp, här det litterära fältet och strider inom det och på så sätt är det 

väsentlig läsning för min del.
26

 

En annan intressant uppsats på magisternivå: ”Statuskriget och det estetiskt kulturella 

rummet. En analys av svenska mediers musikkritikers makt över den goda smaken” av Peter 

Holmberg, Lunds universitet 2004. En genomgång av svenska musikkritiker och hur striden 

efter status påverkar bedömningen.
27

 

 

4. Material och metod: 

Undersökningen fokuserar på Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och 

Aftonbladet. Tidningarna kan anses ha en särskild tyngd och ett oberoende när det kommer till 

kulturbevakningen. Källmaterialet hämtas under en slumpmässigt (lottad) utvald vecka. 

Lotten föll på vecka 14 år 2009. De artiklar som undersöks är den mest utrymmeskrävande 

litteraturrecensionen (som kommer att uppfattas som huvudtext) under varje dag – här är det 

tänkt så att det är text och ackompanjerande bild eller bilder som i kombination bildar en 

helhet större än de andra som räknas. Samtliga texter är lästa på mikrofilm på Kungliga 

biblioteket: det vanligaste är att huvudrecensionen upptäcks enkelt med blotta ögat. Men vid 

något tillfälle har det blivit mer problematiskt att urskilja huvudrecensionen och då har 

linjalen och mätningen tillgripits för att avgöra vilken text som tar störst yta i anspråk.   

                                                
26 Clementi, Eva, ”Bokens kapital i dagspresen” Stockholms universitet, Institutionen för Journalistik, medier 

och kommunikation, 2005. 
27 Holmberg, Peter, ”Statuskriget och det estetiskt kulturella rummet.” Enheten för medie- och 

kommunikationsvetenskap, Lunds universitet, 2004. 
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Enkel huvudräkning ger att det blir sammanlagt 28 artiklar under denna vecka som undersöks. 

Vid två tillfällen saknar en tidning helt väsentliga artiklar. Vid det ena tillfället (Aftonbladet 30 

mars) löses det genom att två artiklar (den 31 mars) bildar en helhet. Det andra tillfället är 

Dagens nyheter 3 april. I det läget lottades en ersättande artikel fram. Att rakt av ersätta texten 

med den mest utrymmeskrävande texten utöver de som finns i uppsatsen skulle bli felaktigt. 

Teckenantal och storlek är inte en garanti för att det blir huvudtexten. Vid undersökningen 

påträffades exempel där en ackompanjerande recension under en dag tog större plats än 

huvudtexten en annan dag. Därför bedömer jag att lotten ger det mest rättvisa urvalet.  

 

När materialet valts ut genomgår materialet en kvalitativ innehållsanalys för att spåra de 

kriterier som upprättats. Den retoriska analysen ser jag som användbar. I Heder och påverkan 

av Maria Karlberg och Brigitte Mral slås bland annat följande fast: 

”Målet är att förstå hur texter som är avsedda att övertyga är uppbyggda men också hur de 

fungerar i samhället.”
 28

 

 

Eftersom kritiken kan anses vara just en sådan texttyp som syftar till att övertyga är också den 

retoriska analysen lämplig. Det är av vikt att spåra de grundläggande medlen för att övertyga: 

ethos, logos, och pathos. Vardera handlar det om att skribenten övertygar med sin egen 

personlighet, med fakta eller med känslomässiga aspekter. 
29

 Därför är det viktigt att spåra just 

sådant i texten. En skribents ethos rör bland annat vilken roll som visas upp, om egenskaper 

visas upp. Till saken hör att litteraturkritiker inte så sällan kommer från olika traditioner: vissa 

är journalister, några är författare och ytterligare någon kan ha sitt ursprung i den akademiska 

världen. Att studera hur någon framställer sin identitet är att studera ethos.
30

 

 

Logos innefattar fakta och förnuftsbaserade aspekter av texten. Pathos, slutligen handlar om 

känslor. Såväl kritikerns som läsarens. I uppsatsen rör det sig alltså om att spåra de bitar som 

hänger samman med dessa tre grundläggande aspekter av retorisk argumentation. Till den 

retoriska analysen hör även olika stilfiguer: exempelvis troper. När orden i sig själva inte 

räcker till, och när kritikern gör anspelningar på annat med metaforer och liknande dyker de 

upp i texterna.  

                                                
28 Karlberg, Maria och Mral, Brigitte, Heder och påverkan – att analysera modern retorik (Stockholm: Natur och 

kultur 1998), s. 19. 
29 Ibid., s. 31. 
30 Ibid. 
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Analysen syftar till att undersöka vad i texten som blir den dominerande utgångspunkt som 

ligger till grund för kritikerns bedömning. Vid de tillfällen då mer än ett kriterium finns 

representerat i texten görs bedömningen så att det kriterium som ligger längst bak i en 

verkanskedja får ses som det dominanta: alltså, att ett kriterium används för att befästa något 

av de övriga. Övrig litteratur som använts för metoden är kapitlet ”Det kvalitativa 

perspektivet” ur boken Rapporter och uppsatser
31

 av Jarl Backman samt Metodpraktikan.
32

 

  

5. Kultursidornas utseende 

 5.1 Aftonbladet 

Till skillnad från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter som genomgick stora förändringar 

(byte av format från broadsheet till tabloid, hopslagning av nöjessidor och kultursidor i en 

egen kultur-/nöjesdel och fokusering av litterärt material till specifika dagar är bara några av 

förändringarna) under 00-talet har Aftonbladet (precis som Expressen) relativt konstanta 

kultursidor.  Två sidor i början av tidningen, placerad strax efter ledare. Här lever alltså den 

avståndsmässiga närheten till det politiska materialet kvar. Vid tiden för undersökningen var 

Karin Magnusson kulturchef. 

 5.2 Expressen 

Precis som sin kvällstidningskonkurrent Aftonbladet genomgick Expressen inga dramatiska 

förändringar under 00-talet. Även här har kultursidorna haft en fast plats i början av tidningen. 

Vid den undersökta perioden var Björn Wiman tidningens kulturchef. 

 5.3 Dagens Nyheter 

Till skillnad från kvällstidningarna som formerat sitt kulturmaterial på ett relativt konstant sätt 

över de senaste tio åren har Dagens Nyheter (DN) genomgått stora förändringar. 

Kulturmaterialet har brutits ut till en egen del och, sedermera slagits ihop med 

nöjesbevakningen. Dessutom har själva tidningen bytt från broadsheetformat till det mindre, 

och mer kommersiellt redigerade tabloidformatet. Ett väsentligt påpekande är också att DN 

                                                
31 Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur 1998), s. 47ff. 
32 Esaisasson, Peter mfl, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad (Stockholm: 

Norstedts juridik 2007) 
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vid undersökningsperioden hade inlett sin satsning boklördag – ett större, samlat fokus på 

litteraturbevakning under lördagarna. Vilket kom att inkludera återblickar över veckan och en 

kritiserad boklista.
33

 Kulturchef vid undersökningsperioden var Maria Schottenius. 

 5.4 Svenska Dagbladet 

Likt konkurrenten DN genomgick Svenska Dagbladet (SvD) förändringar under de senaste tio 

åren. Tidningen bytte broadsheetformatet mot tabloidformatet, kulturen slogs ihop med 

nöjesbevakningen och större fokus riktades mot litteraturen under lördagar. Just den vecka 

som undersöktes fick tidningen en ny kulturchef: Stefan Eklund. 

 5.5 Tabloiden 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns flera skiljepunkter: SvD och DN har till 

exempel kulturdelar och inte kultursidor som Aftonbladet och Expressen. Hur man väljer att 

formera materialet är också annorlunda. Men en väsentlig sak har tidningarna gemensamt: 

formatet. Tabloidformatet infördes alltså av Dn och Svd i början av 2000-talet. Josefine 

Sternvik beskriver hur tidningarna som en följd av formatbytet börjat publicera kortare texter, 

mer bilder, färre sidor och ett mer statiskt utseende.
34

 Framför allt kunde tabloidformatet 

underlätta kommersiellt för tidningarna, som kunde dra in på personal och tryckkostnader.
35

 

 

 

6. På spaning efter Forsers kriterier 

 6.1 Aftonbladet 

Efter att ingen recension varit införd i tidningen den 30 mars är det Hanna Nordenhök som 

skriver huvudrecensionen dagen efter, 31 mars. Den bok som recenseras är Ingenstans i min 

fars hus av Assia Djebar. 

 

Nordenhök riktar in sig på en historieskrivning om flickan som i en traditionell patriarkal 

miljö upptäcker sin egen roll som kvinna. Flickans far ”könar” henne: tillskriver henne alltså 

de egenskaper som en könsroll innebär. Alla dessa egenskaper tillskrivs henne då fadern 

vägrar låta henne visa benen när hon cyklar. Och samtidigt kompliceras situationen av det 

                                                
33 Se exempelvis Gellerfelt, ”Paris Bästa Ostron”, s. 77. 
34 Sternvik, Josefine, ”Att titta på tidningen” 00-tal 30/31, 2009, s. 44. 
35 Ibid. 
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faktum att hon cyklat tillsammans med en fransk pojke, alltså någon tillhörande 

kolonialmakten.
36

 Vad Nordenhök berömmer är hur Djebar förmår att göra en god gestaltning 

av ett samhälle med flera komplexa förhållanden. Nordenhök ger litteraturen roll som 

samhällsspeglare bortom uppsättningarna av tecken. Av Forsers kriterier ligger det därför 

närmast till hands att definiera den som en text där särskild kunskap inom en idéströmning är 

det mest framträdande. Texten betonar visserligen sammanvävningen utav två perspektiv: det 

postkoloniala och det genusvetenskapliga, men med ett överslag mot det genusvetenskapliga 

perspektivet (inte minst rubriken bör skvallra om detta).
37

 

 

Dagen efter publicerar Aftonbladet två sammanhängande artiklar. Petter Larsson – ”På väg 

mot paradiset” och ”… eller undergången”, skriven av Christopher Holmbäck. På väg mot 

paradiset eller undergången.  

 

Petter Larsson gör ett intressant anslag i sin text. 

 

Som journalist, vänster, och kulturskribent är jag enligt Bolling exakt den sortens alarmist […] 

eller dysterkvist, som borde såga hans bok - vilket bara skulle ge honom rätt om vår svartsyn. 

Det ska jag göra också. Inte för att han skulle ha så fel om världen, utan för att han underskattar 

det goda i lite svartsynthet.38 

 

Petter Larsson väger in sig själv och sitt eget omdöme i texten. Vad han gör är alltså att öppna 

upp sin mottagarbild för läsaren: mekanismerna bakom frigörs. Ja, han kommer att uppfatta 

boken på ett speciellt sätt i egenskap av yrkesroll och sin politiska uppfattning. Han öppnar 

resonemanget för läsare – men undviker också ett klavertramp genom att i förhand reservera 

sig mot en kommande kritik. Vad Petter Larsson gör är att försvara sig mot en kritik mot 

honom till person: det är något som drabbar honom. Rimligtvis bör det inte vara så konstigt 

att han också svarar på kritiken i egenskap av sin egen person. För att komma till kontentan: 

Larsson använder en tydlig självcentrering. Det perspektivet dominerar – även om han gör det 

för att väga sin personliga uppfattning mot ett påhopp med politisk uppfattning som grund. 

Och det är just för att han använder det draget som ett led i en större argumentation som det 

får räknas som dominerande.
39

 

                                                
36 Nordenhök, Hanna, ”Genialiskt om flickans möte med patriarkatet”, Aftonbladet, 2009-03-31, s. 5.  

37 Forser, Kritik av kritiken, s. 159. 
38 Larsson, Petter, ”På väg mot paradiset”, Aftonbladet, 2009-04-01, s. 4f. 
39 Forser, Kritik av kritiken, s. 163ff. 
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Tittar vi på Christopher Holmbäcks recension riktar även den in sig på kritiken av en 

samhällssyn: men de båda böckerna är varandras motpoler och den bok som Christopher 

Holmbäck recenserar, Klimatkrig,
40

 ligger antagligen närmare Petter Larssons 

världsuppfattningar: att en kritik av orättvisor och problem är nödvändig. Men till trots mot 

bokens budskap vill Holmbäck visa på parallellerna mellan det som inte finns i boken och 

politiskt engagemang. Holmbäck ser litteraturen som ett föremål för politik: alltså kan även 

han härföras till de med särskild kunskap inom en idéströmning. 
41

 

 

2 april: en stor recension av Andreas Malms Hatet Mot Muslimer. Intressantast i den här 

recensionen är hur Torsten Kälvemark, som skriver recensionen, ger Andreas Malm en 

oerhörd tyngd som historieändrande personlighet: en motsvarande bok hade kunnat stoppa 

förintelsen, om en sådan utgivits. Nu står Hatet mot muslimer som en motbok till en danande 

kulturskymning. Och de som står för kulturskymningen är: högern. Kälvemark anklagar 

liberala ledarskribenter för undflyenhet och Ax:son Johnssons stiftelse (med kopplingar till 

företagsvärlden) för att bjuda in islamfientliga talare.
42

 Syftet med boken: att agera motkraft 

till de nya främlingsfientliga strömningarna blir viktigare än textens rena egenskaper. Det 

finns problem erkänner Kälvemark, särskilt med textlängden, men det är underställt syftet 

med boken. Kälvemark politiserar litteraturen och går till angrepp utifrån ett 

vänsterperspektiv. Således får man säga att han tydligast kan urskiljas som en kritiker med 

idéströmning som främsta egenskap.
43

 

 

3 april verkar en annan kritiker ha dåligt självförtroende. För när Andres Lokko recenserar en 

stor biografi om musikern Tom Waits (vilket borde vara Lokkos specialområde i egenskap av 

gammal musikskribent) gör han en inledande avvärjning: ”Det här var egentligen tänkt att bli 

en recension av den brittiske rockprofessorn Barney Hoskyns 610-sidiga biografi om Tom 

Waits. Men någonting hände på vägen.”
44

 

 

 

                                                
40 Holmbäck, Christopher, ”eller mot undergången”, Aftonbladet, 2009-03-31, s. 4. 
41 Forser, Kritik av kritiken, s.159 samt 191. 
42 Kälvemark, Torsten, ”Ett hat utan gränser – Torsten Kälvemark om västvärldens chockerande förakt för 

muslimerna”, Aftonbladet, 2009-04-02, s. 4f. 
43 Forser, Kritik av kritiken, s. 131. 
44 Lokko, Andres, ”Jakten på det riktiga – Andres Lokko om Tom Waits och skillnaden mellan biografi och 

fiktion”, Aftonbladet, 2009-04-03, 4f. 
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Men på ytan (förutom Lokkos egna inflikande) finns det ingenting som diskvalificerar texten 

från att vara en recension. Troligtvis är Andres Lokko rädd att han glider iväg från sitt 

tilltänkta fokus när han drar paralleller mellan bilderna av en dokusåpastjärnas död och bilden 

av artisten Tom Waits som en hemlighetsfull person. Och det går inte att se det på något annat 

sätt än att han håller fast vid det grundläggande kravet för en recension: ”en text om en annan 

text”. 
45

 

 

Däremot ställer hans metod till det när det gäller att kategorisera enligt de kriterier som 

används i den här undersökningen. Ska fokus främst riktas mot hans diskussion och paralleller 

mellan Tom Waits och den döde dokusåpakändisen Jade Goody? I en sådan tappning hakar 

texten in i en bredare samhällskritik. Om vi betänker att Lokko på något sätt menar att han 

glidit ut ur sin egentliga roll är det inte helt troligt att hans mening var att ta sig an boken med 

den metoden. Det är rimligt att tänka att en musikskribent också får skriva en recension om en 

musikerbiografi utifrån sina särskilda kunskaper om hur musik och musikerskildringar 

egentligen ska skrivas. Med en sådan tolkning bör alltså hans roll som inkallad expert vara det 

mest dominerande och stå över hur han uttrycker sig i text.
 46

 Texten utgår ifrån hans position. 

 

4 april recenseras nobelpristagaren Paul Krugmans bok Krisen – orsaker, verkan, åtgärder av 

Dan Josefsson. Men lika mycket som texten är en recension av Krugmans bok är det ett 

angrepp på den svenska högerregeringen vid den här perioden. I texten kan Dan Josefsson 

hitta stödjepunkter för en kritik mot högerpolitik. Det är poängen: boken som ett föremål för 

en världsåskådning och som en förändrande faktor. 

 

[…] vår svenska regerings ekonomiska idéer ligger längre till höger än många av oss ännu 

förstått. […] Precis som USA:s republikaner har regeringen under högkonjunkturen vräkt ut 

pengar i form av skattesänkningar till de rikaste och precis som republikanerna vill man spara 

just när stora utgifter är nödvändiga för att rädda oss undan en depression. 47 

 

Det är intressant att även tänka på underrubriken: ”Dan Josefsson om Nobelpristagarens 

uppläxning av den svenska regeringen”. Det är ganska svårt att tro att Krugman riktar in sig 

specifikt på den svenska regeringen, utan det är en tolkning som Dan Josefsson gör. Och att 

använda sig av en Nobelpristagare i sin kritik ger extra tyngd till argumenten. Slutsatsen 

                                                
45 Forser, s. 17. 
46 Forser, s.126ff. 
47 Josefsson, Dan, ”Spara är att slösa på människor – Dan Josefsson om Nobelpristagarens uppläxning av den 

svenska regeringen”, Aftonbladet, 2009-04-04, s. 4f. 
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utifrån detta är att Josefsson använder boken (och författaren) som ett vapen med vilket han 

går till angrepp mot en regeringsmakt vars politik han upplever som felaktig. 

Idéströmningskriteriet är mest påtagligt. Inte minst hur texten kan anses som förändrande 

faktor.
48

 

 

5 april recenseras Fritt Fall av den tyska författaren Juli Zeh. Skriver gör Therese Bohman.  

Här är åter en recension där olika kriterier existerar parallellt med varandra: i det här fallet en 

självcentrering men också expertisen.
49

 Bohman påpekar hur språket förmår att skildra ett 

djupare filosofiskt resonemang: det är ”glasklart och stämningsfullt” (utan att påpeka vad det 

egentligen innebär). Samtidigt bör det också påpekas att hon refererar till sig själv och sitt 

läsande, sitt ”jag” som uppfattar och bedömer.
50

 Men inte form av någon anekdot eller 

liknande: hon refererar inte sig själv och sina egna upplevelser vid en annan punkt än just den 

specifika bok hon läser och skriver om just då. Recensionen riktar in sig på rent 

berättartekniska frågor (alltså ett expertisomdöme, men med en underhållningsprägel där 

frågan är om boken kan ge dig underhållning motsvarande ett pris). Men med självcentrering 

och den garanti det innebär att recensenten träder fram själv. Slutsatsen här blir att båda 

kriterierna får träda fram lika starkt eftersom de så tydligt samverkar med varandra i detta fall.  

 

I tidningen dominerar idéströmningskriteriet. Kultursidorna har en tydlig udd riktad mot 

borgerlig politik och gör litteraturen till en fråga om reell politik. 

 6.2 Expressen 

30 mars 2009 är det intressant nog en barnbok som får det största utrymmet på kultursidorna 

(i konkurrens med tre andra böcker ska tilläggas): men här bör inflikas att det är ett förlag 

med framgångsrika författare
51

 som lanserar en deckarförfattares försök i barnboksgenren. 

Det är norska Jo Nesbø som givit sig in i barnboksvärlden med Doktor Proktors pruttpulver. 

Recensenten Magnus Haglund fokuserar på underhållningsvärdet i berättelsen. Må hända ett 

lättgripligt, men också väsentligt drag om boken utlovar "En ruskigt rolig berättelse"
52

. Varför 

inte då bedöma den utifrån sitt påstående – en varudeklararerande uppgift för att utröna 

                                                
48Forser, Kritik av kritiken, s. 191. 
49 Forser, Kritik av kritiken, s.126ff. 
50 Bohman, Therese, ”Smart lek med parallella världar”, Aftonbladet, 2009-04-05, s. 5. 
51 En titt på Piratförlagets författarpresentationssida visar upp namn som exempelvis Jan Guillou, Liza Marklund 

och deckarduon Sjöwall & Wahlöö. Osign, ”Alla författare” http://www.piratforlaget.se/forfattare 2010-12-

23. 
52 Haglund, Magnus, ”Piratförlaget lägger in gasen”, Expressen 2009-03-30, s. 7. 
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huruvida konsumenten som lägger sina pengar på böcker också får något tillbaka av det de 

lägger ner. Och ja, Haglund har roligt.  

 

Det är klart att många gillar att läsa om ett pruttpulver som smäller högre än 13 kinapuffar, tre 

smällare och en halv dynamitgubbe tillsammans.53 

 

Det är den tydligaste egenskapen: det finns inte riktigt något tydligt anslag av idéströmningar, 

Haglund lyfter inte fram sig själv, att han skulle agera utifrån en position där han är i 

opposition till Nesbø är knappast heller troligt (det är förstås möjligt att andra tycker 

annorlunda än Haglund: men här skulle krävas ett mer medvetet gisslande av någon/några). 

Expertiskriteriet är närmast med diskussionen kring bokens underhållningsvärde. Ett 

underhållningsvärde som bottnar i en språklig framställning och dräkt.
54

 

 

31 mars har Expressen kallat in en skribent från sin konkurrent Aftonbladet. Anledningen till 

det är att boken som recenseras är Maria Küchens bok Gamarna, och Küchen är skribent för 

Expressen. Låt se vad texten innehåller: ett konstaterande att Küchen har ett komplicerat men 

vaket förhållande till sin samtid – och ett politiskt ställningstagande. 

 

 

En politisk pamflett om de hemska konsekvenserna av den så kallade fria marknadens härjningar 

[---] 

 

Jag älskar tanken på en spänningsroman där skurkarna är bostadsrättsklippare, och de delar av 

den här romanen som fokuserar det cyniska spelet kring ombildningar och utförsäljningar går 

rakt in i mitt andrahandshjärta.55 

 

Några värderande ord: ”cyniskt” och ombildarna som skurkar. Och det är den borgerliga 

bostadspolitiken som är det stora problemet. Här kan vi alltså urskilja två kriterier: litteraturen 

som ett vittnesmål över idéer i vår tid (och idéernas offer). Inte minst är Jenny Tunedal själv 

och hennes upplevelser viktiga eftersom den upplevelse som hon bidrar med garanterar 

äktheten i Küchens bok.  

Men det behöver inte stanna där: det måste också betonas vilken roll Tunedal intar i och med 

sin roll som inkallad kritiker från en konkurrenttidning. Tanken ska vara oberoende: frihet 

                                                
53 Ibid.  
54 Forser, Kritik av kritiken, s. 126ff. 
55 Tunedal, Jenny, ”Ombildningsroman i tiden”, Expressen, 2009-03-31, s. 6. 
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från jäv. Tunedal framträder i rollen som kritiker för Aftonbladet men i Expressen. Det är inte 

alls oväsentligt, eftersom det ytterligare blir ett sätt att manifestera en oberoende kritik. För i 

och med hennes roll som Aftonbladet-kritiker kan man också utgå ifrån en rent Bourdieusk 

tanke: att hon talar sitt eget språk, tidningens språk, som en medlem av Aftonbladetsfären och 

en främmande fågel.
56

 Vilket också kan tyda på en roll där oppositionskriteriet blir viktigt. Jag 

låter det få vara viktigast: kanske inte nödvändigtvis mest framträdande, men det är vad som 

sätter agendan för hennes text. Att hon med sin opponentanstrukna ton ska garantera 

oberoendet för litteraturkritiken. 

 

1 april är det Nina Lekander som skriver om Helle Helles bok Ner till hundarna.
57

 Lekander 

betonar Helles språkliga förmågor: 

 

Helle Helles lågintensiva skrivkonst kan, trots att den jämförts med Hemingways, upplevas som 

lite tom och tråkig av somliga, och den till Nordiska rådets litteraturpris nominerade Ner till 

hundarna58 är verkligen lika låg som intensiv.59 

 

Så det kan tyckas att Helle Helle är trist. Lekander gör en annan bedömning: 

 

Det märkliga sker att jag blir djupt engagerad i Bentes bärande av briketter i det danska 

vintervädret, precis som jag blir förbryllad av detaljer […]. Småsakerna, långsamheten och det 

liksom oskuldsfulla språket får en att deckarlikt ana att historien döljer sina tragiska avgrunder. 

Vilket den gör, även om också avgrunderna är långsamma, vardagliga och prosaiska. 

Inte minst slutet är elegant: öppet och förslutande på samma gång. Helles förmåga att raffinerat 

skruva saften ur sin synes avsiktslösa och lojt spankulerande berättarstil är absolut prisvärd.60 

 

Det spelar ingen roll att hon kan upplevas som tråkig: för det kan Lekander med sin läsning 

garantera att man borde åsidosätta de tankarna. Alltså: självcentreringskriteriet, eftersom hon 

med framhävandet av sig själv väljer att garantera kvaliteten.
61

 

 

2 april recenserar Nils Schwartz boken Hatet mot muslimer av Andreas Malm.
62

 Schwartz har 

mestadels negativa besked att komma med: Malm sätter islamisterna åt sidan och ignorerar 

                                                
56 Bourdieu, Pierre, Konstens Regler, (Brutus Östlings bokförlag Symposion: Stockholm/Stehag 2000) s. 246 
57 Lekander, Nina, ”Från Hem till Helle”, Expressen, 2009-04-01, s. 6. 
58 Min kursivering. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Forser, Kritik av kritiken, s. 163. 
62 Schwartz, Nils, ”Skott i foten”, Expressen, 2009-04-02, s. 6f. 
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deras extremism, lassar upp för mycket information, drar en del märkliga slutsatser. Som 

Schwartz bemöter genom att ikläda sig själv rollen av att ha blivit anklagad av Malm för att 

ha varit islamofob.  

 

Med denna recension har jag kvalificerat mig som islamofob i Andreas Malms ögon. Jag står ut 

med det. Med hans synsätt bör vi vara cirka nio miljoner islamofober i Sverige, inberäknat 

många muslimer.63 

 

Schwartz betonar sig själv som exempel för att visa problemen med Malms bok: att han 

menar att den väl lättvindigt anklagar folk för något de inte ser sig själva vara. 

Självcentreringskriteriet
64

 blir tydligast här, eftersom det används för att kritisera en författare 

som spårat ur på ett rent ideologiskt plan och blir väl frekvent och oförsiktig i sina 

beskyllningar men utan att själv argumentera utifrån ideologi utan som ett personligt försvar. 

 

3 april är huvudrecensionen skriven av Peter Cornell och behandlar Giordano Guerris biografi 

över Filippo Tomasso Marinetti. 
65

 Visserligen behandlar Cornell boken utifrån ett rent 

historiskt perspektiv, men troligtvis behöver man inte vara inkallad som expert för att återge 

innehållet i en bok. Snarare bör det påpekas att han kritiserar Marinettis politiska uppfattning 

och kallar honom för en ”politisk galenpanna”. Men är det här en faktisk recension? 

Tveksamt. Texten behandlar egentligen inte boken utan Marinetti som person. Den lämnar 

inte omdömen. Till större delen är texten ett referat och når inte till en sådan nivå att det kan 

bedömas utifrån kriterierna. 

 

4 april recenserar Malte Persson boken Fritt fall av Juli Zeh.
66

 Två perspektiv: ett 

litteraturhistoriskt med jämförelser mellan Zeh och Chesterton, Borges och Musil. Men det är 

underordnat bedömningen av språket: och utifrån den tanken blir expertiskriteriet tydligast. 

Visserligen skulle den historiska inpassningen också höra till expertiskriteriet, men med en 

lite annorlunda mekanism.
67

 Huvudsaken är dock att vi funnit det dominerande i texten.
68

 

 

 

                                                
63 Ibid. 
64 Forser, Kritik av kritiken, s. 163ff. 
65 Cornell, Peter, ”Marinetti marinerad”, Expressen, 2009-04-03, s. 7. 
66 Persson, Malte, ”Se upp till Zeh”, Expressen, 2009-04-04, s. 6. 
67 Forser, Kritik av kritiken, s. 126. 
68 Persson, ”Se upp till Zeh”, Expressen, 2009-04-04, s. 6. 
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Avslutar veckan 5 april gör Per Wirtén som recenserar en biografi över Albert Einstein skriven 

av Walter Isaacson.
 69

 En relativt flerbottnad recension: det finns öppningar till ett kritiskt 

perspektiv utgående från idéströmning men då har vi rört oss utanför bokens miljö och är inne 

på Einsteins liv. Lika så är texten till stor del en redogörelse för Einsteins liv. Vilket kanske 

inte är så märkligt då Einstein är en välkänd (nästan ikonisk) figur.  I omdömet gör Wirtén 

istället ett hopp till att väva in sig själv i en fundering över berättelsers verklighet och giltighet 

utifrån Einsteins idéer – som han sedan kopplar samman med tankar om varför han inte är 

fullständigt nöjd bokens berättande. Wirtén går i en dialog med Einstein som ställer 

författaren Isaacson utanför. Utgår vi från kriterierna så är självcentreringskriteriet tydligast. 

70
 

 

I Expressen dominerar det självcentrerande perspektivet och kriteriet något,  

 6.3 Svenska Dagbladet 
Huvudrecensionen 30 mars är skriven av Magnus Eriksson och behandlar Kerstin Norborgs 

bok Kommer aldrig att få veta om hon hör. Eriksson koncentrerar sig klart på samspelet 

mellan den litterära gestaltningen av huvudkaraktärerna och den sociala struktur som också 

beskrivs.
71

 Men till skillnad från de kritiker som vi sett hittills, som resonerat kring sociala 

kontexter utifrån ett klassmässigt agerande perspektiv, är idealen i Erikssons resonemang 

underställda prosans kvalitet. Eriksson gör sig istället till expert på ett prosakvalitativt område 

om vi talar med de kriterier som används.
72

 

 

Likt alla andra dagar den här veckan publicerar Svenska Dagbladets kulturdel en längre essä 

under vinjetten ”Under strecket”. Inte alltid om litteratur, men den här dagen får fil dr Johan 

Östling vid Lunds universitet skriva om två böcker: I otakt med tiden. Om rösträttsmotstånd, 

antipacifism och nazism bland svenska kvinnor av Sif Bokholm samt Blod och jord i 

trettiotalet. Kvinnorna och den antimoderna strömningen av Bibi Jonsson.
73

 Det är 

ofrånkomligt att Östlings roll som historiker blir tongivande: exempelvis är det ett rimligt 

antagande att man betonar hans kunskapsstyng i signaturen, där det påpekas att han är 

författare till Nazismens sensmoral. Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. 

Där kan läsaren tryggas av att det är en verklig expert på området som skriver. Och inte minst 

                                                
69 Wirtén, Per, ”Geniets gåta”, Expressen, 2009-04-05, s. 6f. 
70 Forser, Kritik av kritiken, s. 163ff. 
71Eriksson, Magnus, ”Bräckliga minnen får gestalt”, Svenska dagbladet, 2009-03-30, sektion: kultur, s. 7. 
72 Forser, Kritik av kritiken, s. 126ff. 
73Östling, Johan, ”Ur nazistiska kvinnors synvinkel”, Svenska dagbladet, 2009-03-31, sektion: kultur, s. 10. 
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påpekar han värdet i att skriva förlorarnas historia: för dessa motståndare till kvinnlig rösträtt 

och pacifism, och det moderna projektet i allmänhet förlorade mot de som drev på. 

Uppseendeväckande i sig kan tyckas att det överhuvudtaget fanns kvinnor som tog ställning 

mot rösträtten. Men samtidigt vill Östling, åtminstone i ett utav fallen (Jonsson) påpeka att 

ideologin snedbetonats. 
74

 Men det är trots det ett viktigt påpekande att han gör sina 

bedömningar utifrån en position han besitter – den som expert.  Det kriteriet är också mest 

iögonenfallande.
75

 

 

1 april är det Kim Salomon som recenserar Mats Fors biografi över diplomaten Harald 

Edelstam – Svarta nejlikan. Harald Edelstam – en berättelse om mod, humanitet och passion. 

76
 Det mest framträdande draget i Salomons text är hans bedömning av hur författaren lyckats 

skildra Edelstams person. Och det visar sig inte vara lätt eftersom Edelstam lämnade litet 

bakom sig. Visserligen öppnar recensionen upp mot ett utförligare resonemang med en mer 

ideologiskt anslagen ton, men det fullföljs inte i lika stor utsträckning som resonemanget om 

hur personen Edelstam bör skildras på ett tillfredsställande sätt. Tydligast framträder alltså 

expertiskriteriet med kravet på hur en text bör formeras för att den ska vara 

tillfredsställande.
77

  

  

2 april är den största kritiktexten skriven av Karl Steinick. En understreckare med Andreas 

Malms bok Hatet mot muslimer i fokus.
 78

 Huvudfokus i texten ligger på användningen av 

begreppet islamofobi – att Malm använder det alltför lättvindigt och att det används med en 

alltför lättvindig koppling mellan ett vagt ”fascist”-begrepp och islamofobi. Steinick menar 

också att Malm med det kan komma att inkludera allehanda olika typer av människor. Texten 

är framför allt inriktad på ideologiska begrepp och faller därför in under 

idéströmningskriteriet. 
79

 

  

Även 3 april är huvudtexten en understreckare – Håkan Arvidsson (lektor i historia) skriver 

om Walter Isaacsons biografi Einstein. Hans liv och universum. Arvidsson inleder med en 

anekdot från sin barndom för att fånga komplexiteten i Einsteins teorier. En skiva med Miles 

                                                
74Ibid. 
75 Forser, Kritik av kritiken, s. 126. 
76 Salomon, Kim, ”Diplomaten som tog ställning”, Svenska dagbladet, 2009-04-01, sektion: kultur, s. 9. 

 
77Forser, s. 126. 
78Steinick, Karl, ”Bilden av islamofoben bör nyanseras”, Svenska dagbladet, 2009-04-02, sektion: kultur, s. 13. 
79  Forser, Kritik av kritiken, s. 159. 
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Davies blir den första kontakten med formeln E=mc2 och svårigheten att greppa dess 

innebörd. Och, erkänner Arvidsson, han är en amatör, kan inte bemästra fysiken utan tillgriper 

anekdoten som ett sätt att förmänskliga det hela. Sen ska det också påminnas att Einstein 

innehade (och har) ett ganska tydligt kändisskap: en ikonisk figur. Texten byggs upp som ett 

möte mellan den unge Arvidsson, som inte riktigt greppar teorin, men som med tiden växer 

upp och fortfarande inte greppar riktigt. Visserligen gör Arvidsson ansatser att belysa boken 

utifrån historiska perspektiv, med paralleller till andra grundläggande fysikers idéer genom 

tiderna. Men mystiken i Einsteins formel finns kvar och hans kändisstatus kan bevaras.
80

 För 

att huvudsakligen betona kriterierna, så är det självcentreringen
81

 som är dominant och 

överordnad Arvidssons rena kunskaper – även om Arvidsson i någon mån framträder utifrån 

en specifik roll som historiker och kännare av mänskliga tankegångar genom tiderna. 

 

 4 april är huvudrecensionen i SvD skriven av Martin Lagerholm och boken i fokus är Fritt 

fall av Juli Zeh. Det är ett expertiskriterium som gör sig dominerande i texten. Lagerholm 

betonar hur Juli Zeh har kvalificerat sig för en rangbeteckning som författare. Och inte minst 

är de omdömen som lämnas utlopp för Lagerholms tankar om vad som är kvalitet utifrån 

textkonstruktion och berättartekniska grepp.
82

 Samt språkligt – Lagerholm fäller yttranden 

som ”vindlande”.
83

 

 

5 april är huvudartikeln åter en understreckare, skriven av Lena Kåreland. Verket i fokus är 

skrivet av historikern Christophe Charle – Théâtres en capitales. Naissance de la société du 

spectacle à Paris, Berlin, Londres et Vienne 1860 – 1914. Kåreland fokuserar på 

beskrivningen av teatern som samhällelig- och social institution. Hur man genom studien kan 

utläsa detta via de tunga diagram som går igenom texten – alltså inget rent textmässigt fokus. 

Med tanke på Kårelands position som professor emeritus kan expertiskriteriet vara närvarande 

i texten. Kåreland visar hur texten kan användas för samhälls- och historieskrivning och 

således bör det betonas att hon framträder i roll av expert för att utröna hur texten kan 

användas för att teckna en levande historia, vilket hon sedan också gör i texten. 
84

 
85

  

 

                                                
80 Arvidsson, Håkan, ”Einstein trodde på världens begriplighet”, Svenska dagbladet, 2009-04-03, sektion: kultur, 

s.12. 
81  Forser, Kritik av kritiken, s. 163ff. 
82 Ibid., s. 126ff. 
83 Lagerholm, Martin, ”Zeh – en tänkande författare” Svenska dagbladet, 2009-04-04, sektion: kultur, s. 8. 
84 Forser, Kritik av kritiken, s. 126ff. 
85 Kåreland, Lena, ”När teatern var stadens ljuspunkt” Svenska dagbladet, 2009-04-05, sektion: kultur, s. 13 
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Svenska Dagbladets litteraturkritik domineras av expertiskriteriet. Vilket kan förklaras med 

att tidningen publicerar essäer (understreckare) varje dag – dessutom med sakprosa i fokus, 

som här verkar ha en tendens att bedömas utifrån det kriteriet. 

 

6.4 Dagens Nyheter 

30 mars recenserar Nina Björk två böcker i huvudrecensionen: I ohälsans tid av Jonas 

Frykman och Kjell Hansen och Kulturen och hälsan av Gunnar Bjursell och Lotta Vahlne 

Westerhäll. Båda böckerna behandlar frågan om sjukskrivningstalen i Sverige (svenskarna är 

mest sjukskrivna i Europa),
86

 och de regionala skillnaderna mellan exempelvis norra och 

södra Sverige. I det första fallet, alltså angående I ohälsans tid, pekar hon på orimligheter när 

det gäller hur författarna gjort bedömningar: istället för att tänka på faktorer med faktiska 

politiska och samhällsmässig förankring. Saker som att norrlänningar kan ha tyngre jobb 

(exempelvis gruvjobb) eller annorlunda tobaks- och alkoholvanor. Dessa är punkter som får 

stå tillbaka för en diskussion om huruvida synen på sjukskrivningar i de olika geografiska 

områdena hänger samman med sjukskrivningstalen. Och även om Nina Björk tar författarnas 

resonemang i beaktande, utgår ifrån att acceptera tankegången, så saknar hon ändå den 

faktiska och påtagliga kärnan bottnad i medicinska frågor (även om hon också påpekar att det 

knappast är en etnologs uppgift).  

 

Om Bjursells och Vahlne Westerhälls bok har hon däremot inte mycket mer att säga än att den 

är alltför abstrakt utifrån den fråga som den vill diskutera: och därmed riskerar att inte tillföra 

något speciellt. Nina Björk vill ha mer saklighet: inte abstrakta tankegångar. Expertiskriteriet 

dominerar.
87

 Trots allt så politiserar hon inte frågan eller utgår ifrån något särskilt perspektiv 

som skulle göra idéströmningskriteriet gällande. En annan möjlig öppning är 

självcentreringen, men det görs så mycket i farten att det får ses som underställt de övriga 

resonemangen. 

 

31 mars kallar Dagens Nyheter in Arenas (vilket påpekas tydligt) dåvarande chefredaktör Per 

Wirtén att recensera DN-medarbetaren Anders Bollings bok Apokalypsens gosiga mörker.
88

 

Att han på söndagen samma vecka skriver i Expressen som hör mer till samma sfär som DN 

                                                
86 Björk, Nina, ”Fabriken, fisket och framtiden” Dagens nyheter, 2009-03-30, sektion: kultur, s. 6f. 
87 Forser, Kritik av kritiken, s. 126ff. 
88 Wirtén, Per ”Älskade katastrof” Dagens nyheter, 2009-03-31, sektion: kultur, s. 4f. 
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genom ägarförhållanden, lokaler och inte minst politisk adress. Men det verkar man inte vara 

intresserade av här.  

 

Det intressanta blir därför: Wirtén framträder i egenskap av politisk motståndare, med en 

annan hemmaplan, således är oppositionskravet nära till hands. Men i hans text blir detta inte 

lika tydligt. Utifrån egna erfarenheter (jaget således) utgår han ifrån att Bolling i mångt och 

mycket har goda poänger – och lossar på frågan om perspektivet skulle ha någon politisk 

hemvist genom ett påpekande att båda sidor skulle behöva tänka över detta. Han kan alltså 

härledas till två perspektiv i den här texten: en roll där oppositionskriteriet blir tydligt, men 

självcentrering när det kommer till texten. Möjligtvis skulle då självcentreringen vara mer 

framträdande eftersom den i slutänden används för att motverka politiseringen i texten och 

således tar udden av oppositionen i texten.
89

 

 

1 april recenserar Åsa Beckman Man utan minne av Nicole Krauss.
90

 Den stora 

uppmärksamheten fäster hon vid bokens upplägg, historieberättande och språk. Språket är 

”plastiskt” men också ”ljust, luftigt, vackert, pregnant”. Utan att belysa med annat än ett 

exempel ur boken. Och utan att berätta vad det är i textexemplet som går att koppla samman 

med hennes resonemang. Vad ordet plastiskt egentligen innebär för texten får läsaren inte veta 

utan blir lätt lämnad oförstående inför ett sådant resonemang. Huvudsakligen är 

expertiskriteriet tillämpbart med Beckmans fokus på språkligt och berättartekniskt fokus. 
91

 

 

En professor i idéhistoria – Mohammad Fazlhashemi – recenserar 2 april Andreas Malms bok 

Hatet mot muslimer.
92

 En sak går att slå fast tidigt: Fazlhashemis specialitet är islams 

idéhistoria.
93

 På ytan ser det alltså ut som att Fazlhashemi framträder i egenskap av expert, 

och sålunda gör sig expertiskriteriet gällande. Men Fazlhashemi väver också in en anekdot 

från ett seminarium där han blivit ansatt för att gå islamiseringens ärenden. Alltså måste det 

också räknas som att självcentreringskriteriet
94

 åtminstone bör tas med i inräkningen av den 

här texten. Samtidigt fungerar den som en förstärkning för hans roll som inkallad expert. Det 

är en anekdot från den akademiska världen, inte ens den är alltså fri. Och samtidigt en garant 

                                                
89 Forser, Kritik av kritiken, s. 163f. 
90 Beckman, Åsa, ”Du är mer än du minns”, Dagens nyheter, 2009-04-01, sektion: kultur, s. 4f.  
91 Forser, Kritik av kritiken, s. 126. 
92 Fazlhashemi, Mohammad, ”Hatets stollar”, Dagens nyheter, 2009-04-02, sektion kultur, s. 4f.  
93Dahlberg, Carina, ”Islams olika ansikten” http://www.umu.se/forskning/forskarportratt/mohammad-

fazlhashemi/ 2010-12-25. 
94 Forser, Kritik av kritiken, s. 163ff. 
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för att de omdömen som han utfärdar är riktiga. Expertiskriteriet gällande alltså även här – 

eftersom han med sin akademiska roll bedömer boken, hans särskilda område är islam och 

han förstärker sin roll med anekdoten.
95

 

 

3 april finns ingen recension införd i tidningen, utan ersätts av en framlottad text. Därför går 

vi rakt på 4 april, en såkallad Boklördag, då Dan Jönsson skriver huvudrecensionen.
96

 

Böckerna som recenseras är Peter Øvig Knudsens böcker om Blekingegadeligan – Den 

danska cellen och Den hårde kerne. Jönsson fokuserar på att i stor del referera böckernas 

innehåll och redogöra för historieskrivningen kring det kriminella gänget Blekingegadeligan. 

Men det finns också ett mått av diskussion kring politisk aktivism och vad som kan tillåtas. 

Men det är inte vad som ligger till grund för omdömet kring boken, utan snarare riktar den in 

sig på textens gestaltande form. Och som sådan ser han en underhållande men kanske aningen 

oväntad bok. Expertiskriteriet blir mer framträdande än övriga perspektiv. 

 

5 april recenserar Madelaine Levy boken Bodies av Susie Orbach. Levy slår fast några 

poänger: Susie Orbach är en feministisk förgrundsgestalt. Hon har gjort en, utav vad man kan 

läsa in av Levy, intressant bok med en viktig fråga. Men, och här hittar vi en viktig poäng: det 

finns en del ideologikritiska resonemang som Levy för fram. 

 

Samtidigt har Bodies97 sina svagheter. I marxistisk anda tillskriver den inte oss konsumenter 

någon större analys- eller handlingsförmåga; i Orbachs ögon har vi inte mycket att sätta emot 

kroppshatets handelsmän.98 

 

Texten är också signerad med ”Chefredaktör på Bon”
99

 (min kurs.). Därför bör det också tas 

med i beräkningen att det finns två möjliga roller utifrån vilka hon kan uppträda: som expert 

inom modebranschen eller som medvetet oppositionell, just utifrån det faktum att hon som 

chefredaktör för en modetidning också är en del av en ekonomisk sfär som ”kroppshatets 

handelsmän” också verkar inom. Således kan det alltså fungera på ett sådant sätt att Levy 

kommer att omfattas av oppositionskriteriet. Troligen är det expertiskriteriet som varit 

vägledande i hennes roll, men utifrån den kommer hon också att hamna inom 

oppositionskriteriet. Det förstnämnda får ses som dominerande. 

                                                
95 Ibid., s. 126. 
96 Jönsson, Dan, ”Terroristerna från danska Amager”, Dagens nyheter, 2009-04-04, sektion: kultur, s. 8. 
97 Min kursivering. 
98 Levy, Madelaine, ”Stora stygga kroppen”, Dagens nyheter, 2009-04-05, sektion: kultur, s. 6f. 
99 Ibid., s.7. 
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Eftersom recensioner överhuvudtaget saknades i DN 3 april lottades en ersättarrecension 

fram. Lotten ledde till att ”utfyllnadsrecensionen” blev den andra recensionen från 5 april. 

Malena Rydell recenserade ett nytt nummer av tidskriften Ottar.
100

 Temat för numret är mäns 

ensamhet och synen på den. Rydell diskuterar texten utifrån genusvetenskapliga teorier om 

manligt och kvinnligt och kommer fram till att tidskriften själva befäster klichéer. Avslutar 

gör vi alltså med en recension där idéströmningskriteriet blir dominant.
101

 

 

Litteraturkritiken i Dagens nyheter domineras något av expertiskriteriet.  

7. Slutsatser 

 7.1 Kriterierna i tidningarna 

Uppsatsen har syftat till att utreda litteraturkritikernas åberopande av auktoritet utifrån ett 

antal kriterier – självcentrering, kunskap inom idéströmning, kritikern i opposition, och 

kritikern som specialist.  

 

Den absoluta majoriteten av texterna går att föra in under någon av kategorierna. Det finns 

inte sällan en växelverkan mellan de olika kriterierna, där ett kriterium (och egenskap) kan 

användas för att befästa en annan egenskap, och ett annat kriterium.  

 

Kriterierna är relativt jämnt utspridda över tidningarna. Endast två texter går inte att föra in 

under ett dominant kriterium – den ena eftersom den får ses som uppdelad på två kriterier. En 

text eftersom den inte kan anses passa in under något av kriterierna. Åtminstone urskiljs inget 

dominerande perspektiv i den senare texten. 

 

Självcentrering: 

Vad som kan uppfattas som ett kommersiellt drag har ingen tydlig avsändare i tidningstyp 

eller tidning. Med ett undantag och det är att kultursidorna i Expressen fokuserade lite mer på 

skribenten i de undersökta artiklarna. Men det finns inte någon garanti som säger att det 

kommersiella draget att publicera kortare texter
102

 per automatik lett till att kritikern placerat 

                                                
100 Rydell, Malena, ”Ensamma män: myten lever vidare”, Dagens nyheter, 2009-04-05, sektion: kultur, s. 6. 
101 Forser, Kritik av kritiken, s.131. 
102Sternvik, ”Att titta på tidningen”, s. 44.  
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in sig själv i texten. En essätext publicerad i Svenska dagbladet kan lika gärna skrivas under 

de här premisserna, och en sådan text finns i den här framställningen och är författad av 

Håkan Arvidsson. 

 

”Jaget” kan ha väsentliga poänger: som när Jenny Tunedals vittnesmål om 

andrahandslägenheterna i Sverige idag vävs samman med en roman där fastighetsklipparna är 

skurkar, eller som när Mohammad Fazlhashemi träder fram och visar på hur islamofobi rent 

konkret kan se ut. 

 

Oppositionskriteriet: 

I uppsatsen har kriteriet framför allt fått uppfattas i skenet av att kritikern tillskrivits en roll 

där den ”bör” agera som kritiker: andra sätt att uppfatta oppositionskriteriet är komplicerat 

och kräver troligen större översikt och större undersökningar än den här. Men det hade mycket 

väl kunnat vara så, att en kritiker som står i kontrast till övriga kritikers uppfattningar i den 

här undersökningen kan uppfattas som en oppositionskritiker. Varför inte Torsten Kälvemark, 

som till skillnad från övriga kritiker i den här uppsatsen, uppskattar Andreas Malms Hatet mot 

muslimer? Han kan alltså ses som en kritiker som står i opposition till de tre övriga som går 

till angrepp mot punkter i Malms bok, vilket som helhet gör att den bedöms som svag. Men i 

ett sådant fall har Kälvemarks egen, ideologiska, utgångspunkt gått före ett 

oppositionskriterium eftersom det är överordnat oppositionen (han skulle inte vara i 

opposition om han inte uppfattade boken på ett särskilt, politiskt plan). 

 

Här har det i alla fall gestaltats så att tidningarna gärna plockar in en kritiker med en annan 

tidning, och då gärna med annan politisk adress, som kritiker. Speciellt när någon egen 

medarbetares bok recenseras. Idealen kan ses ifrån två perspektiv: dels ett rent journalistiskt 

där tidningarna vill undvika jävighet, men det är också ett sätt för den egna tidningen att 

profilera sig. 

 

Men överlag är detta kriterium mest problematiskt i sin användning, eftersom det lätt får ses 

som underordnat andra kriterier som är nödvändiga för att en text ens ska kunna anses vara en 

oppositionstext. 
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Expertiskriteriet: 

Ett av de kriterier som tar upp störst plats i undersökningen. Det visade sig att användningen 

baseras på särskilda omdömen kring textens skönhet, vad som uppfattas som gott i texten 

samt med fokus på värdeladdade ord kring texten. Men det har också kunnat användas när 

kritikern i exempelvis fackböcker visar kunskaper eller metoder som kan kopplas till deras 

roller. Kriteriet är vanligast i Svenska dagbladet men är också framträdande i Dagens nyheter.  

 

Det som har gjort expertiskriteriet komplicerat till sin användning är hur det ska användas när 

fokus i texterna ligger på rent underhållningsvärde. Kanske borde också en kategori i stil med 

varudeklaration tillkomma, men risken finns då också att det faller utanför 

auktoritetsbegreppet. 

 

Idéströmningskriteriet: 

Det är tydligt att Aftonbladet gärna har en avsändare som står till vänster i sina texter på 

kultursidan och hela 4 av de 7 texterna kommer att utgå ifrån det perspektivet. Men även i de 

andra tidningarna finns detta representerat, men inte lika frekvent.  

 

Tidning för tidning kan man dra slutsatsen att morgontidningarna Dagens nyheter och 

Svenska dagbladet har ett större fokus på litteraturrecensioner utifrån expertiskriteriet. 

Aftonbladet argumenterar ideologiskt från vänster. Expressen har vid den här undersökta 

veckan inget tydligt dominerande perspektiv. Sistnämnda tidning skulle alltså kunna tilltala en 

större bredd av grupper. De tre övriga skulle däremot kunna legitimera sig starkare inför ett 

mer specifikt urval av personer. 

 

 7.2 Unika omdömen? 

Tidningarna kan alltså anses ha en strömning inom litteraturkritiken som dominerar, och är 

det som talar till läsarna. Tomas Forser beskriver det som en matematisk formel: givet att 

läsare och kritiker delar grundläggande värderingar blir också det yttrande och omdöme som 

kritikern fäller en legitimitetsskapande och sedermera även auktoritetsskapande mekanism.
103
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Men det är inte bara gentemot läsarna som auktoritet upprätthålls – skribenterna blir också 

talespersoner för sina respektive tidningar. Som sådana kommer de att upprätta tidningarnas 

egen position och därigenom skapas en kultursidornas egen position, egen sfär, och ett eget 

språk.
104

 I den här framställningen har Aftonbladet ett starkt präglat, vänsterinriktat, 

förhållningssätt till litteraturkritiken. Svenska dagbladet och Dagens nyheter präglas av ett 

perspektiv där en traditionell omsorg över texten själv är dominerande. I Expressen dominerar 

det självcentrerande kriteriet, och fokuset på de enskilda skribenterna är större än i övriga 

tidningar. Huvudpoängen är i alla fall att den egna positionering som kultursidorna gör är 

nödvändiga. Pierre Bourdieu menade att kritikernas effektivaste poänger görs när de egna 

intressena försvaras gentemot motståndarna – de andra på fältet. *Däri finns alltså en 

växelverkan: läsarna ger ”sina” kultursidor uppmärksamhet, om kritikerna går sina egna 

intressen till mötes. 

 

Att de enskilda kultursidorna har en särskild position är alltså nödvändigt – både som ett sätt 

att fånga läsares intresse (och på så sätt behålla en ekonomiskt viktig position), men också för 

att profilera sig gentemot övriga kultursidor. Att söka legitimitet och auktoritet kan således 

uppfattas som en nödvändig mekanism om självständighet och läsekrets ska behållas. Men 

den unika positionen är dubbelbottnad – positionen är unik, egen, i förhållande till andra 

tidningar. I förhållande till läsaren är dessa omdömen något som kan ses som förväntat, och i 

en miljö som talar sitt eget språk är ett unikt omdöme antagligen inte lika nödvändigt. 

 

För att urskilja kultursidornas positionering har kriterierna fungerat väl – de kan visa hur 

litteraturkritiken formeras och vad som åberopas för att legitimera omdömen, och i slutänden 

visar de hur tidningar profilerar sig. Kriteriernas relativa mjukhet kan fungera som både för- 

och nackdel, men huvudsakligen får det sägas att de är användbara.  

 

 

 

                                                
104 Bourdieu, Konstens regler, s. 250. 

* Det är möjligt att Bourdieu med detta avser en motsättning mellan högt kulturellt kapital och högt ekonomiskt 

kapital. Men i detta fall får mekanismerna översättas till att fungera i samklang med kriterierna som ställts 

upp. 
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8. Avslutande diskussion 

I en tid när utrymmet på kultursidor och i kulturdelar till följd av ekonomiska åtgärder 

begränsar utrymmet för litteraturkritiken
105

 står det ändå klart att kritikern fortfarande söker 

auktoritet hos sina läsare. Det finns ett antal texter där ”jaget” träder fram mer i texterna än 

något annat och fokuserar alltså på kritikerna som mediala stjärnor. Varför skulle inte kritikern 

kunna agera utifrån att alla andra ju ändå ska framstå som stjärnor.
106

 Anledningen till det kan 

spåras i ett gammalt ideal, att kritikern inte talar om sig själv. 

 

Ett annat fenomen i medienarcissismens tid är det egotrippande kåserandet: kritikern, även i 

seriösa fora, berättar gärna om sig själv och det är jag, jag, jag, som om inte läsaren vet att det är 

”jag” som skriver. Det var bland det första jag fick lära mig av äldre kritiker på sjuttiotalet: ingen 

är intresserad av vad du ser från sommarhusets veranda eller att få informationer om ditt 

själsliv.107 

 

Kritikern borde alltså inte göra så: men om alternativet är att i en 2000 tecken lång text gå in 

på svåra språkliga resonemang: hur skulle det funka? Det finns de kritiker som påpekar 

svårigheten i att bedöma texterna utifrån sin rent språkliga nivå.
108

 Kanske blir det då 

nödvändigt att kritiken antar andra perspektiv än de tidigare gällande – när utrymmet 

förändrats är det möjligt att jaget har fått tillgripas för att befästa kritikens position. Om det 

finns kändispotential kan den leva kvar och legitimera sig i egenskap av ekonomisk 

vinstmaskin.  

 

Förhoppningsvis är kriterierna användbara även i framtiden eftersom litteraturkritiken bör 

sträva efter auktoritet om den ska fortsätta att inneha en egen röst. Förhoppningsvis kommer 

man även i framtiden kunna urskilja vissa huvudsakliga strömningar i kritiken. Trots allt är 

det en grund för läsarintresset. När åberopandet efter legitimitet försvinner riskerar 

kultursidan att bara pumpa ut tomma varudeklarationer – men som vi ser här kan kritiken 

fortfarande existera i den miljö den är en del av nu. Inte ens att tala om sig själva som mediala 

figurer är en fara enbart i sig själv.  

 

Inför detta arbete hade jag som tanke att undersöka kritikern som person. Snarast en mer 

                                                
105 Sternvik, ”Att titta på tidningen”, s.44. 
106 Forser, Kritik av kritiken, s. 163. 
107 Gellerfelt, Mats, ”Paris bästa ostron” 00-tal 30/31, 2009, s.78. 
108 Forser, Tomas, ” Tyckandets olidliga lätthet” 00-tal 30/31, 2009, s. 26. 



32 

 

sociologisk undersökning av samspelen mellan kritikerna. Det visade sig vara svårlöst utifrån 

texterna som sådana. Istället slutade det med en undersökning av kritikformerna som sådana: 

då blev de enskilda personerna underställda dessa former, men inte utsuddade för det. Det är 

flera olika typer av skribenter som förekommer. De har olika anställningsvillkor: frilansare, 

fast anställda ”kritikerproffs”, kulturjournalister, författare och akademiker. I något fall, 

särskilt då en akademiker skriver, har det blivit nödvändigt att påpeka kritikerns individuella 

position. Om de visar tydliga kunskaper kopplade till det akademiska ämne de företräder har 

det lyfts fram i analysen. Andra tillfällen då det varit nödvändigt att diskutera de individuella 

kritikerna är när de agerat för sin egen tidning, men på en annan kultursida. Då är den 

enskilda personen en garanti för oberoendet. Slutligen kan man också diskutera kritikernas 

kändisskap. Den egna personen är viktig i framhävandet. Anekdoterna är högst personliga. 

 

Men vad som spelar roll är alltså värderingarna, det som är x, y, eller z. En läsare kan mycket 

väl känna extra trovärdighet inför en särskild kritiker: men det är de olika värderingarna som 

skapar samhörigheten. 
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