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Abstract 

 

Uppsatsen studerar förekomsten av kulturreferenser, det vill säga syftningar och refereringar till 

kulturella fenomen, i svensk dagspress kulturjournalistik. Kulturreferenser fungerar som koder 

som antingen kan avläsas eller är obegripliga för läsaren, och undersökningens syfte är att reda ut 

hur kodmaterialet skiljer sig mellan olika genrer inom kulturjournalistiken. Källmaterialet är 

Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets kulturdelar, perioden 14 till 20 april 2011, vilket ska 

representera en vanlig nyhetsvecka. Undersökningen visar att användandet av kulturreferenser 

skiljer sig mellan genrer beroende på textens syfte. I opinionstexter är det vanligt förekommande 

med kulturreferenser som stärker skribentens förtroende. I musikrecensioner förekommer ofta 

referenser för att förklara musiken och referenser som spränger barriären mellan populär- och 

finkultur, vilket tyder på att skribenten vill tillföra den populärkulturella musiken kulturellt 

kapital. Att användningen av kulturreferenser skiljer sig så tydligt mellan genrer visar på att 

kulturjournalistiken är uppdelad i mindre gemenskaper med egna kodspråk. 
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1. Bakgrund 

 

1.1 Introduktion 

Jag kom först i kontakt med begreppet ”kulturreferens” i och med Hultgren Svensson och 

Kukkola Setterviks uppsats ”Soup Nazi” (2010), där de kartlägger hur referenser till kulturella 

fenomen används i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. En 

kulturreferens kan till exempel vara en referens till ett musikalbum, en film eller en författare. 

Deras undersökning visar att referenserna kan delas upp i tydliga kategorier utefter vad syftet 

med referensen är. Dessa kategorier, menar författarparet, återfinns i samtliga undersökta 

tidningar, och användningen av de olika kulturreferenserna är också liknande tidningarna 

emellan.  

(Hultgren Svensson, Kukkola Settervik, 2010, s. 35) 

 

Den norske professorn i medievetenskap Jostein Gripsrud använder termen ”den implicita 

läsaren”, som grovt kan förklaras som ”till den som texten riktar sig till”. Genom analys av 

texten kan man få fram textens implicita läsare (Gripsrud, 2002, s. 254). Genom att undersöka 

vilka sorters kulturreferenser som förekommer inom olika journalistiska genrer (recensioner, 

krönikor, artiklar etcetera) kan man se om texterna riktar sig till olika läsare.   

 

”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.”  

(Nordenson, 2008 s. 192) 

 

Det som journalisten och författaren Magdalena Nordenson så koncist uttrycker kan vara en av 

de större språkliga utmaningarna för journalister idag. Användandet av kulturreferenser hör ihop 

med det som Nordenson talar om, läsartilltal. För genom att använda kulturreferenser som 

läsaren inte kan avkoda så begriper inte läsaren meningen med referensen. På samma sätt kan ett 

övertydligt förklarande kring referenser ta bort behållningen av läsningen.  
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Sociologen Pierre Bourdieu undersökte problemet med tilltal i en annan miljö i studien L’amour 

de l’art (1966). Där intervjuades museibesökare med olika bakgrund. Merparten av bönderna och 

arbetarna kunde efter sina besök inte namnge en enda av de konstnärer vars verk de just hade 

sett, och konstverken var för dem svårbegripliga. De hade inte den kulturella kompetensen, eller 

kulturella kapitalet, för att uppskatta konsten och ville att museerna skulle ha pilar som visade 

vägen och förklarande skyltar. Detta var dock den högutbildade delen av publiken motståndare 

till, och menade i sin tur att sådana förklaringar skulle förringa konstupplevelsen. (Bourdieu & 

Darbel 1991) 

 

Bourdieus forskning om kulturellt kapital, habitus och fält är tillämpningsbart i undersökningar  

om journalistik på det sättet att den kan förtydliga vad som är begripligt för vem, och tvärtom.  

Beroende på läsarens bakgrund, kultur och därur förvärvade erfarenheter har läsaren olika 

preferenser inför läsningen och olika förståelse inför de använda kulturreferenserna.  

 

 I de fall jag har använt pronomen istället för ”skribenten”, ”läsaren” eller dylikt har jag valt 

maskulin form, han och honom.    
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Den här uppsatsen undersöker användningen av kulturreferenser inom kulturjournalistiken, i 

syfte att visa om och hur texterna riktar sig mot olika målgrupper, eller implicita läsare.  

Undersökningen är avgränsad till dagspressens Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under 

periodenen 14 till 20 april 2011, vilket representerar en vanlig nyhetsvecka. Mina 

frågeställningar lyder: 

 

Skiljer sig användandet av kulturreferenser åt mellan olika genrer? 

Hur, i så fall, ser den skillnaden ut? 

Vad innebär de eventuella skillnaderna? 

 

Relevansen i att undersöka användningen av kulturreferenser är att tydliggöra textens implicite 

läsare, och om denne skiljer sig mellan genrer.  
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2. Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning 

2.1 den implicita författaren och läsaren 

 

“Den implicita läsaren är [..] de värderingar, attityder eller ideologiska perspektiv som texten 

tyckts hänvända sig till, på motsvarande sätt som den implicita författaren är den värdemässiga 

eller ideologiska position som man känner finns i botten på det som berättas” (Gripsrud, 2002, 

s.254) 

 

Det som Gripsrud menar med den implicita läsaren är alltså den person som texten tycks vara 

riktad till när man studerar den. Det ska inte blandas ihop med textens egentliga läsare, vilka kan 

skilja sig åt. Den implicita författaren är således den person som läsaren tänker sig ha skrivit 

texten när han läser den.  

 

En förutsättning för att läsaren överhuvudtaget ska kunna förhålla sig till texten är naturligtvis en 

förståelse för det språk och koder som används i texten. 

Inom semiologin finns begreppet koder, vilket innebär konventioner eller regler som förbinder 

uttryck med innehåll. Med “kodkompetens” menas alltså i det här fallet förmågan att kunna tolka 

och förstå elementen i texten.  

 

 

 

2.2 Koder 

 

“En kod är en regel eller konvention som förbinder ett uttryck med ett innehåll”  

(Gripsrud, 2002, s.138) 

 

På liknande sätt fungerar språk, ett specifikt ord är förbundet med en viss mening. Att läsning 

innebär sammanfogningen av en del till en helhet, bokstäver till ord, ord till meningar och så 

vidare, framgår ännu tydligare när man studerar ordets etymologi. Legere som är det latinska 



  8 

ordet för läsa har en semantisk koppling till legering, ett ord från metallurgin som innebär 

sammansmältning av metaller till en ny helhet. (Gripsrud, 2002, s.137) 

 

Tecknens betydelse kan variera beroende på det sammanhang de uppträder i. Verbala språk, alltså 

tal- och skriftspråk, har ett arbiträrt förhållande mellan uttrycket och innehållet. Det innebär att 

kopplingen mellan ordet, till exempel “bord”, och tinget “bord” är godtycklig, det är något 

överenskommet. I övrigt finns ingenting som talar för att det möblemanget ska heta just “bord”, 

det är ingenting man kan härleda från själva ordet. I andra kulturer, med andra språk, heter det 

något annat, på engelska table, på tyska tisch och på franska tableau och så vidare. 

Men även om man talar ett annat språk flytande kan andemeningen i en text gå förlorad av andra 

anledningar. I en undersökning av receptionsforskaren Kim Schrøder (sammanfattad av Gripsrud 

2002, s.143) intervjuade han ett urval av amerikanska respektive danska tittare om såpoperan 

Dynastin. Intervjuobjekten fick se ett avsnitt och svara på frågor om handlingen. 

 

 - I det aktuella avsnittet utsätts häxan Alexis, som pratar med utpräglad brittisk accent, för ett lågmält hot 

 med repliken: ’Remember the Boston Tea Party!’ Ett medelålders danskt par kunde återge att man i 

 avsnittet pratade om något teparty, men de kunde inte riktigt komma ihåg att det förekom något teparty, 

 vare sig i det här avsnittet eller andra som de hade sett, så de antog helt enkelt att det hade varit ett sådant. 

 De missade med andra ord en poäng som för de flesta amerikanska tittare var självklar: The Boston Tea 

 Party var inledningen till det amerikanska självständighetskriget och innebar att amerikanska motståndare 

 till det brittiska herraväldet sänkte en last med te i hamnbassängen i Boston. (Gripsrud, 2002, s.143) 

 

I det här fallet är det alltså faktakunskapen om Boston Tea Party som är knuten till avkodningen 

av den egentliga meningen. Men det handlar inte bara om språk- och faktakunskaper, utan om ett 

slags förtrogenhetskunskap om en viss kultur som man förvärvar genom att leva i den. Därför 

kan man som Gripsrud definiera kultur som “en gemenskap baserad på gemensamma (delade) 

koder”. (Gripsrud, 2002, s.142) 
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2.3 Habitus, fält, och kapital - en snävare kulturuppdelning 

 

Pierre Bourdieu kom under sin sociologiska forskning fram till att människan förvärvar 

kulturella och sociala beteenderegler och agerar efter dem. De inlärda reglerna fungerar som 

handlingstendenser för vad som är möjligt och omöjligt för oss att göra eller uppnå. Det är detta 

som Bourdieu kallar habitus. Habitus påverkar individens sätt att tänka, välja och handla, och är i 

ständig om än trög förändring. Familjebakgrunden har betydelse men även yrkes- och privatlivet 

påverkar ständigt habitus. Eftersom habitus påverkar våra val och handlingar påverkar det också 

vilka sociala positioner vi intar. (Bourdieu, 1993, s.92) 

 

Sociala positioner befinner sig inom det som Bourdieu kallar sociala fält, det vill säga 

samhällsområden där det försiggår bestämda aktiviteter enligt bestämda regler och där det hela 

tiden råder en kamp om status eller erkännande bland aktörerna. Som exempel kan nämnas det 

litterära fältet, där aktörerna (författare, kritiker, etcetera) har förvärvat särskilda kunskaper om 

litteratur och tvistar om vad som är god litteratur. (Bourdieu, 1993, s.92) 

 

Andra exempel på sådana fält är det vetenskapliga fältet, det fotografiska och det journalistiska 

fältet. Fält är dock inte bara motsvarigheter till olika yrkesområden, utan en arena där man 

kämpar om en gemensam problematik och om erkännande inom ramen för den problematiken. 

Generellt för de olika fälten är att det råder en dynamisk konsensus inom fälten om vissa 

värderingar och attityder, fältets “doxa”. Det är alltså en konsensus i ständig förändring. 

(Bourdieu, 1992, s.98) 

 

Kapital slutligen, är ett begrepp för att förklara hur resursstark en person är inom ett visst 

område. Ett stort utbildningskapital visar sig till exempel i examensintyg och i akademiska titlar, 

medan ett stort kulturellt kapital förutsätter kunskaper som är värdefulla inom kultursektorn, så 

som vid kulturkännedom. Kapitalet avgör hur prominent aktören är inom sitt fält: ett stort 

kulturellt kapital innebär alltså större inflytande över det kulturella fältet. (Bourdieu, 1993, s.96) 

Värt att notera är att personer med stort kulturellt kapital har så kallad dubbel tillgång till 
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kulturlivet, i och med att de i regel har en analytisk förmåga och med kritiska begrepp kan 

bedöma både den höga konsten och den “barbariska” populärkulturen. (Bourdieu, 1993, s.122) 

 

2.4 Kulturreferenser är koder 

 

Som nämns ovan är kompetensen att avläsa koder förvärvad genom den kultur man lever och 

verkar i, vare sig det är språk- eller faktakunskaper som ligger till grund för avkodandet. Det 

danska paret som inte förstod referensen till The Boston Tea Party i TV-serien Dynastin, hade 

inte den kulturella förutsättningen, eller habitus om man så vill, att avkoda referensen. I det fallet 

var den geografiska platsen sannolikt en påverkande faktor för förståelsen -en person som lever i 

USA och därtill någorlunda bevandrad inom det egna landets historia förstår sannolikt Boston 

Tea Party-referensen.  

 

På samma sätt som den geografiska platsen kan påverka förståelsen i ett sammanhang kan den 

sociala positionen antingen tillgängliggöra eller begränsa förståelsen. Erfarenheter och kunskaper 

som förvärvas inom ett fält kan utgöra förutsättningen för att begripa ett visst fenomen. Om de 

erfarenheterna inte förvärvas i ett annat fält är det lätt att inse att det fältets aktörer kommer gå 

miste om fenomenets betydelse. Som exempel har ”ISO-tal” en närmast självklar betydelse för 

aktörer inom fotografrifältet, medan det kan vara mer svårförståeligt för aktörer inom 

gastronomifältet.    
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2.5 Definitioner 

 

2.5.1 Vad är en kulturell referens? 

En kulturell referens är en syftning på ett kulturellt fenomen. Det är alltså liknelser, jämförelser, 

syftningar, paralleller och liknande, till ett annat kulturellt fenomen. (Hultgren Svensson, 

Kukkola Settervik, 2010, s.7).  

 

”Som musikdagbok är ´The Fall´ lika krävande och ofokuserad som Woody Allen i ´Harry bit för 

bit´” (Nanushka Yeaman, ”Gorillaz”, Dagens Nyheter 20 April, 2011) 

 

I det här fallet är albumet ”The Fall” refererat till filmen ”Harry bit för bit” och är alltså en 

kulturreferens. Albumet är ”krävande och ofokuserad” precis som Woody Allen i filmen ”Harry 

bit för bit”. Där fungerar den kulturella referensen som en förklarande liknelse. Men det finns 

många exempel där det inte är lika tydligt vad som är en kulturreferens och vad som inte är det. 

En avgränsning som har varit nödvändig att göra är att endast räkna referenser som fyller ett 

syfte, utöver enbart informerande. På så sätt är en uppräkning av en artists tidigare gjorda skivor 

i en musikrecension inte en referens som jag räknar. Nedan följer olika kategorier av 

kulturreferenser som tjänar olika syften. I vissa fall har det varit svårt att klassificera referenserna 

och det har funnits fall där en referens har kunnat passa in i olika kategorier. I de fallen har jag 

gjort en godtycklig tolkning av vad som är referensens huvudsakliga syfte.  

 

 

 

 

2.5.2 Olika kategorier av kulturreferenser 

 

I uppsatsen ”Soup Nazi - Populär- och finkulturella referenser i Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet och Expressens kulturjournalistik” har Hultgren Svensson/Kukkola 

Settervik (2010) undersökt hur journalister använder sig av kulturreferenser. De har kommit fram 
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till att kulturreferenserna används på olika sätt beroende på skribentens avsikt. De presenterar 

fem olika kategorier som regelbundet förekommer inom svensk kulturjournalistik: 

 

 

 2.5.2.1 Kulturella referenser spränger barriären mellan populär- och finkultur 

Texter som handlar om definitivt populärkulturella fenomen (till exempel samtida tv-serier eller 

modern populärmusik) har ofta referenser till definitivt finkulturella fenomen (till exempel 

klassisk litteratur eller konstfilm). Det är också vanligt att det i texter om till exempel en film 

förekommer referenser till ett annat medium, till exempel en bok. Dessa referenser är så kallade 

”gränsöverskridande”. Ett vanligt journalistiskt grepp är att skribenten påminns eller kommer att 

tänka på ett annat kulturellt fenomen och refererar till det.  

Finkulturella referenser i texter om populärkultur kan användas 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.  

 

Till exempel: ”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.´” (Mårten Blomkvist, ”Norsk socialporr”, Dagens Nyheter, 29 oktober 2010)  

 

(Hultgren Svensson, Kukkola Settervik, 2010, s.19) 

 

 

2.5.2.2 Kulturella referenser förklarar 

Kulturella referenser kan användas för att förklara ett intellektuellt resonemang, ett 

orsakssamband eller omständigheter. Förutsättningen för att en kulturell referens ska underlätta 

förståelse är att läsaren har lättare att förstå referensen än det som skribenten försöker förklara 
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samt att det finns en koppling mellan det som texten handlar om och det som skribenten hänvisar 

till.  

 

Till exempel: ”Skivan låter lite som om 90-talsrockbandet Breeders hade börjat spela glittrig pop 

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

 

(Hultgren Svensson, Kukkola Settervik, 2010, s.23) 

 

2.5.2.3 Kulturella referenser skapar dramatik           

Referenser kan användas som estetiska redskap för att ge dramatik och scenisk närvaro till en 

text. Referensernas placering i texten har ett visst samband med vilka funktioner de fyller. När en 

text börjar med en kulturell referens är den ofta mer raffinerad än om den hade varit insprängd 

mitt i texten. Dessutom tenderar de att vara av mer anekdotisk karaktär, det vill säga i form av en 

kortare berättelse, ofta bestående av en scen.   

Till exempel: ”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. (Markus Larsson, ”Tv 4-pop med stor 

potential”, Aftonbladet, 29 oktober 2010)   

(Hultgren Svensson, Kukkola Settervik, 2010, s.27) 

 

2.5.2.4 Kulturella referenser stärker skribentens trovärdighet 

Skribenter kan ha olika anledningar att styrka sin trovärdighet i text. Det kan vara för att visa 

sina egna kunskaper och legitimera sitt egna tyckande inför ett kritiskt utlåtande. Detta kan göras 

genom att använda kulturella referenser som påvisar djup kunskapsnivå och/eller vida 

referensramar.  
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Till exempel: ”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.” 

(Lars Ring, ”Ge oss ett klassikerfritt år”, Svenska Dagbladet, 25 oktober 2010)  

(Hultgren Svensson, Kukkola Settervik, 2010, s.30) 

 

2.5.2.5 Kulturella referenser skapar samhörighet 

Kulturella referenser kan skapa samförstånd mellan skribenten och läsaren genom att skribenten 

med sina referenser indikerar sin egna smak, vilket läsaren kan känna igen sig i. Ett annat sätt för 

skribenten att mer medvetet skapa samhörighet är att använda sig av nostalgiska referenser. Med 

tidstypiska uttryck och referenser till ett tidsbundet fenomen uppstår igenkänning hos läsaren. 

 

Till exempel: ”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.” (Åsa Beckman, 

”Let’s talk about sex”, Dagens Nyheter, 28 oktober 2010)  

 

(Hultgren Svensson, Kukkola Settervik, 2010, s.32) 

 

 

 

 

 

3. Material och metod 

 

Jag har studerat Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under perioden 14 till 20 april 2011. 

Tidsperioden är vald för att representera en vanlig veckas publicering, alltså utan särskilda 

högtider eller evenemang. Jag har läst alla texter i respektive tidnings kulturdel, borträknat 

”Under strecket” i Svenska Dagbladet och ”Helsidan” i Dagens Nyheter. Dessa sidor är av mer 

essäisk karaktär och riktar sig till en snävare läsarkrets i och med texternas längd och de ofta mer 

avancerade intellektuella resonemangen.  
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Tidningarna är valda för att de representerar den rikstäckande kulturjournalistiken i dagspressen i 

Sverige.  

Jag har först läst igenom alla texter under den berörda perioden för att finna de kulturreferenser 

som har använts. När jag har hittat en kulturreferens har jag skrivit upp den i en lista, 

tillsammans med datum, skribent, i vilken tidning och genre (musikrecension, krönika etcetera) 

den har förekommit. Efter att ha läst igenom alla texter och skrivit upp alla referenser har jag 

börjat kategorisera referenserna utefter Hultgren Svensson/Kukkola Setterviks uppdelning (se 

Olika kategorier av kulturreferenser). Därefter har jag ställt upp journalistiska genrer och olika 

kategorierna av kulturreferenser längs varsin koordinataxel för att se var, och om det finns några 

tendenser och samband.                

 

 

Efter att ha gjort den uppställningen har jag tolkat resultatet, det är alltså en kvalitativ 

undersökning i den utsträckningen. Med reservation för att någon enstaka kulturreferens kan ha 

förbisetts och att somliga referensers syfte har varit tvetydiga är det min uppfattning att det 

presenterade resultatet har god validitet. De tendenser som jag har identifierat under min 

tidsperiod kommer sannolikt att kunna påvisas under en annan tidsperiod. Det bygger jag på att 

tendenserna är liknande mellan de olika dagarna under undersökningsperioden, samt att jag vid 
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läsning efter undersökningsperioden inte funnit några motstridiga argument. Men för att utveckla 

tolkningsdelen och kunna identifiera fler tendenser är en mer tidsomfattande undersökning 

eftersträvansvärd.  

De genrer som inte behandlas under resultatdelen är bortvalda för att det inte har kunnat dras 

några slutsatser om dem. Det har i sin tur att göra med att det antingen har varit ett för litet 

undersökningsmaterial (för få texter), som till exempel konstkritik där det under den undersökta 

veckan bara förekommit 5st texter. Den andra anledningen till varför andra genrer är uteslutna ur 

resultatdelen är att det inte har förekommit tillräckligt många kulturreferenser i dem. I 

undersökningsmaterialets knappa tvåhundra notiser förekommer det bara ett fåtal, 6st, 

kulturreferenser. Vilka genrer som har uteslutits ur resultatdelen, men som kan vara intressanta 

för fortsatt forskning återkommer jag till i slutsatser och diskussionsdelen.  

 

En kodnyckel i form av en exempeltext som visar hur jag har tolkat referenserna följer i bilaga 1. 

 

Jag har valt att kursivera namn på tidningar, boktitlar, filmtitlar, teaterpjäser och TV-serier, och 

skriva tidningsrubriker, album- och låttitlar inom citattecken. I de fall det förekommer 

kursivering eller citattecken i utdragen från tidningsartiklarna är det respektive skribents val. 

 

 

 

 

4. Resultat och analys 

 

I min undersökning har jag identifierat sammanlagt 347st kulturella referenser, 191st i Dagens 

Nyheter och 156st i Svenska Dagbladet vilket jag ser som en tämligen jämn uppdelning.    

För att kunna analysera varje genre skulle undersökningsperioden behöva förlängas. Under en 

vecka förekommer inte tillräckligt många texter av till exempel konstkritik för att kunna 

utvärderas kvalitativt. Därför har jag varit tvungen att utesluta de genrer som förekommer mindre 

frekvent i dagstidningarna.  
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Av de 347st kulturreferenserna återfinns 191st i recensioner varav 121 av dem i 

musikrecensioner. Det är i den genren som kulturreferenser är klart vanligast. Därefter kommer 

andra recensioner, krönikor och debattartiklar. I artiklar varierar förekomsten av kulturreferenser 

kraftigt och man kan se samtliga typer av referenser i den genren men det är svårt att se något 

sammanhängande mönster.  

 

De referenser som överskrider sitt eget område, till exempel när det förekommer en referens till 

en bok i en musikrecension, kallar jag gränsöverskridande. Således är naturligtvis en referens till 

en musikstil eller skiva i en bokrecension också gränsöverskridande. Jag presenterar nedan de 

genrer där jag har kunna se mönster och tendenser i kulturreferensanvändandet. Under varje 

rubrik åskådliggör jag mina undersökningar dels visuellt (se bild nedan) och dels genom en 

kortare diskussion.  
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4.1 Musikrecensioner 

 

Det här är som sagt genren där kulturella referenser är mest förekommande. Det ska samtidigt 

sägas att det är en vanligt förekommande genre i dagstidningar, det vill säga det finns många 

musikrecensioner i dagstidningarna. Generellt är texterna också korta och skrivna av olika 

skribenter, det kan göra kulturreferenserna mer vanliga i den genren: skribenten har ett behov att 

på begränsat utrymme förmedla hur en artist låter och att använda en referens till en annan artist 

kan vara ett effektivt sätt att göra det på. Det är just de förklarande referenserna som är vanligast 

i den genren, men också de som spränger barriären mellan populär- och finkultur.  

 

 

Anledningen till att det förekommer så många referenser som spränger barriären mellan populär- 

och finkultur i musikrecensioner, i förhållande till andra genrer, kan vara att det finns en större 

benägenhet att förhöja just musikgenrens kulturella kapital. Som nämns under kapitel 3.2.1 
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överför skribenten prestige från det finkulturella fenomenet (stort kulturellt kapital) som hänvisas 

till, till det populärkulturella (litet kulturellt kapital) som texten handlar om. 

 

”Som en popmusikens Umberto Eco sjunger han varje melodi med den gregorianska munkkåpan 

ständigt uppdragen över huvudet men med solvarm sand mellan tårna.” (Andres Lokko, ”Panda 

Bear”, Svenska Dagbladet, 20 april, 2011) 

  

I exemplet ovan gör skribenten en referens till författaren Umberto Eco, vilket förutom att 

möjligen förklara känslan av musiken också tillskriver det recenserade bandet en viss mått av 

kulturellt kapital. Detta oavsett om läsaren förstår referensen, utan enbart för att läsaren förstår 

dess kulturella värde.   

 

 

Varför musikrecensionerna generellt är rika med kulturreferenser kan ha att göra med 

förklaringsproblematiken i den genren. I andra genrer kan man förklara hur till exempel en pjäs 

är uppbyggd eller språket är i en bok utan att nödvändigtvis göra paralleller till andra verk eller 

författare. Men att beskriva musik med text görs kanske enklast genom att sätta det i relation till 

annan musik, vilket skribenter utnyttjar till olika grad. Följande citat är tagna från samma 

recension om en samlingsskiva:  

 

 - Förutom att vi har ett visst hum om samba, bossa nova och på senare år kanske baile funk via filmer som 

 ‘Guds stad’[...] Man behöver inte lyssna länge för att förstå varför den förre frontmannen David Byrne i 

 Talking Heads hört till de ivrigaste introduktörerna […] Första cd:n kan också ge associationer till 70-talets 

 hyperenergiska pop, funk och new wave samt till dagens New York med afro-inspirerade band som 

 Vampire Weekend […] Men rötterna är lika mycket brasilianska och går tillbaka till grupper som Os 

 Mutantes” 

  (Martin Nyström, ”Samlingsskiva: Oi! A nova musica brasileira!”, Dagens Nyheter 20 april, 2011) 

 

Många av kulturreferenserna i den här genren passar också in under dramatikskapande samtidigt 

som de är gränsöverskridande, här är ett exempel från en recension av en Moto boy-konsert: 
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“I konsertens bästa ögonblick förvandlas Södra teatern till baren i Twin Peaks där Julee Cruise 

sjunger vaggande och surrealistiskt i ett av seriens avsnitt.” (Hanna Fahl, ”Moto Boy på Södra 

teatern”, Stockholm, Dagens Nyheter 20 april, 2011) 

 

Vad beträffar recensionerna av klassisk musik skiljer de sig något åt: gränsöverskridande 

referenser är betydligt ovanligare. Om det förekommer kulturreferenser, vilket det gör men mer 

sällan än i andra recensioner, är det inom den egna sfären, det vill säga referenser till andra 

kompositörer, andra verk och så vidare. Mer precist hur den klassiska musikens journalistik 

skiljer sig från den populärkulturella är svårt att säga med enbart det underlag jag har studerat. 

Ett mer omfattande undersökningsmaterial med större mängd klassiska recensioner är 

nödvändigt för att dra några adekvata slutsatser. 

Skillnaden mellan konsert- och cd-recensioner återkommer jag till i kapitel 5, Slutsats och 

diskussion.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Teaterrecensioner  

 

De tendenser man kan se i den här genren förutom de förklarande referenserna, är användandet 

av kulturreferenser som skapar dramatik vilket kan vara ett effektivt sätt att förmedla teaterns 

dramatiska natur.  
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Hur skribenten använder referenserna kan också återspegla recensionsobjektet, som i följande 

citat taget från en teaterrecension av pjäsen “Brev från Eric Ericson” (regi Ellen Lamm). Det 

framgår att det är en rörig men mångbottnad, rolig och tänkvärd pjäs, vilket skribenten också 

tydliggör med orden: 

 

“Sorten? Ja tänk novellisten Peter Bichsels ut- och invända begrepp parat med lite drastiskt 

Martina Montelius, ett stänk Tage Danielsson, lite Klungan kanske och med topping av Jan 

Stenmark så närmar du dig i varje fall.” (Pia Huss, ”Brev från Eric Ericsson”, Dagens Nyheter 18 

april, 2011) 

 

De förklarande kulturreferenserna är i den här genren, precis som överlag, de mest använda: 

”Påminner mig om Tranströmers precisa konstaterande 'ord men inget språk'”  

(Örjan Abrahamsson, ”America – Visions of love på Dansens hus”, Dagens Nyheter, 18 april, 

2011) 
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I exemplet ovan recenserar skribenten en dansföreställning som enligt honom innehöll alldeles 

för mycket dialog med alldeles för lite mening. 

De kulturreferenser som spränger barriären mellan populär- och finkultur lyser här med sin 

frånvaro. Det förekommer gränsöverskridande referenser av förklarande natur, men då till 

klassiska böcker eller auteurer inom filmvärlden. Det förekommer alltså få, för att inte säga inga 

i min undersökning, referenser till populärkulturella fenomen i teaterrecensions genren.  

 

 

 

 

 

4.3 Litteraturrecensioner 

 

Den här genren är mer divergerad i referensanvändandet. Det har att göra med att genren i sig har 

flera underrubriker beroende på vilken typ av bok som recenseras. Mitt undersökningsmaterial är 

inte så omfattande att jag själv kan dela upp bokrecensionerna i en underrubrik för varje 

bokgenre, men jag har tagit med de tydligaste tendenserna jag har funnit under den här rubriken. 
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Användandet av kulturreferenser står alltså i relation till vilken genre av bok som recenseras. Det 

finns till exempel gott om förklarande referenser och referenser som skapar tillhörighet i barn- 

och ungdomslitteraturen:  

 

”Rådet? Jaha, här har vi Harry Potter och hela den lukrativa traditionen, tänker jag.” 

(Jonas Thente, ”Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren: Cirkeln", Dagens Nyheter, 18 april, 

2011) 

 

I ovanstående citat taget från en bokrecension använder sig skribenten av den kulturella 

referensen för att skapa samhörighet med läsaren: ungdomsboken som recenseras har många 

likheter med böckerna om Harry Potter vilket läsarna troligtvis också finner. Därför klargör 

skribenten med den referensen sin egen tankegång (skapar samhörighet), för att sen förtydliga 

hur boken inte liknar Harry Potter-serien. 
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I andra genrer ser användandet olikt ut, jag har funnit är att det är betydligt vanligare med 

kulturella referenser som stärker skribentens förtroende i prosarecensioner. Det är tydligt att det 

är viktigare att legitimera sitt tyckande i den här genren, troligtvis eftersom den implicita läsaren 

av prosatexter är mer beläst än den allmänna deckarläsaren. I en recension av prosaboken ”How 

to live” av Sarah Bakewell om Montaignes liv, verk och tankar tar kulturreferenserna som skapar 

trovärdighet över: 

 

”Det är självklart att en visshetsfetischist som Descartes och en religiös fanatiker som Pascal 

förkastar honom. Lika litet förvånande är det att han älskades högt av så väsenskilda författare 

som Diderot, Flaubert och Nietzsche.”  

(Jan Söderqvist, ”Livsvisdom på försök”, Svenska Dagbladet, 20 april, 2011) 

 

I övriga bokgenrer är de olika kulturreferenserna mer jämnt fördelade, men det är möjligt att med 

längre undersökningsintervall finna fler mönster som kan kopplas till en specifik undergenre.  

 

 

4.4 Debattartiklar  

 

I förhållande till andra genrer, särskilt recensioner av olika slag, utgör debattartiklar en liten del 

av den svenska kulturjournalistiken. Det ska nämnas att kulturämnen även debatteras på annan 

redaktionell plats utöver vad som sker i kulturdelen, men den här undersökningen innefattar 

endast kulturdelarnas debattartiklar.  

 

Att debattartiklarna förekommer mindre frekvent (i förhållande till andra genrer) i kulturdelarna 

gör det svårare att se mönster i språkanvändningen. Det som framgår av min undersökning är 

dock att det förekommer färre referenser i debattartiklarna än i recensionerna (undantaget 

teaterrecensionerna), och de typer som är vanligast är de som stärker skribentens förtroende och 

de som används för att skapa dramatik i texten. Många referenser ligger också på gränsen mellan 
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förklarande och dramatikskapande, som i det här citatet:  

 

“Kulturstrateger vill ‘hjälpa konstnärerna’ genom att liksom en modern C B DeMille styra in 

konsten i politiskt säljbart entreprenörskap”  

(Nikola Matišić, ”Konsten behöver medlare”, Svenska Dagbladet 19 April, 2011) 

 

 

Anledningen till varför det förekommer färre kulturreferenser i den här genren, som också är 

opinionstexter kan ha en semantisk förklaring. De debattexter jag läst under perioden har bland 

annat handlat om sannfinnländarnas framgångar, sponsringsavdrag för kulturella ändamål och en 

debattserie om den svenska skolan. I texterna förekommer det referenser till andra fenomen, men 

sällan till andra kulturella fenomen, varför jag inte har kunnat räkna dem i min studie. Det kan 

vara en referens till ett skolsystem i ett annat land, vilket jag inte räknar som ett kulturellt 

fenomen och alltså inte heller som kulturreferenser. Det kan ha att göra med skribentens vilja att 

vara saklig och hålla sig till det ämne som debatteras, och därmed inte gör några 

gränsöverskridande referenser.  
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4.5 Krönikor  

 

Krönikan är till sin natur ofta personlig i både språk och tilltal. Detta genomspeglar 

språkanvändandet. Användandet av kulturreferenser skiljer sig kraftigt mellan texterna beroende 

på vad textens syfte är.  

 

 

 

De förklarande referenserna är fortfarande vanliga, precis som de som skapar samhörighet och de 

som spränger barriären mellan populär- och finkultur. Det finns ett mindre behov av att använda 

referenserna för att skapa trovärdighet och dramatik i krönikor, jämför med till exempel 

debattartiklar. Skillnaden mellan krönikorna är påtaglig, i vissa fall är texterna fulla av referenser, 

i andra fall saknas de helt. I en musikkrönika om syntscenens förhållande till apokalypsen duggar 

kulturreferenserna tätt:  
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 - Mindre än ett år efter att den tyska technogruppen Moskwa TV fick en undergroundhit med sin dystopiskt 

 dunkande ”Generator 7/8” inträffade också Tjernobylolyckan [..] I 80-talets 

 Berlin där politiken skar rakt igenom staden handlade Alphavilles syntpopklassiker ´Forever young´ lika 

 mycket om atombomben som om evig ungdom. Deras brittiska förebilder Ultravox dramatiserade 

 konsekvensen av en härdsmälta i videon till ´Dancing with tears in my eyes´ [..] När Kraftwerk i mitten av 

 70-talet undersökte dubbeltydigheten i ordet radioaktivitet ansågs de alltför atomkraftsoptimistiska.´ 

 (Johanna Paulsson, ”Strålande soundtrack till atomapokalypsen”, Dagens Nyheter, 20 April, 2011) 

 

 

I exemplet ovan är krönikans syfte att förklara den nära relationen mellan syntmusik och 

domedagsprofetior, och då faller det sig naturligt illustrera det med exemplifiering, vilket 

naturligtvis yttrar sig i mängden kulturreferenser. Andra krönikor som inte påvisar något 

samband mellan kulturella och andra händelser är också generellt mer sparsmakade i 

kulturreferensanvändandet. I en mer alldaglig krönika kan det se ut så här:  

 

”Uteserveringar är inne igen och på varenda grön plätt finns knoppar som öppet trotsar Karin 

Boye.”  

(Harald Bergius, ”Rålis 13.23”, Dagens Nyheter, 20 April, 2011) 

 

Krönikans syfte avgör språkbruket, och om det finns anledning att göra kulturreferenser så finns 

det stort utrymme att göra det inom den här genren.  
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5. Slutsats och diskussion 

 

I den här uppsatsen har jag gått igenom hur kulturreferenser fungerar som koder, som kan förstås 

utefter ens kulturella kapital. Det hör i sin tur i ihop med erfarenheter och kunskaper förvärvade 

genom det sociala fält, eller kultur, som man verkar inom. Skribenten använder sig av dessa 

koder för att nå sina implicita läsare, den publik han tänker sig att han skriver för. 

Kodkompetensen, alltså förmågan att förstå olika koder -så som kulturreferenser- tar sig uttryck 

när vi läser till exempel en journalistisk text. Om vi har en med skribenten överensstämmande 

kodkompetens kan vi förstå referenserna och texten.  

Så långt ligger det alltså på skribentens axlar att skriva så förståeligt som möjligt, vilket 

innefattar ett om inte moderat referensanvändande, så i varje fall ett i långt utsträckning 

förklarande. Men här kommer återigen läsartilltal in i bilden. Precis som konstnären måste göra 

ett avvägande att måla för att behaga de okunnigas ögon eller för att tilltala de klokas förstånd 

(eller möjligtvis både och), bör man ”i dagspress 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” enligt Nordenson. (2008 s. 192) 

Ett nästan rabiat namedroppande av 1600-tals filosofer och franska 1800-talsrealister i en 

prosarecension skulle kunna vara ett sätt att stänga ute den ”stackars okunnige läsaren”. Å andra 

sidan är det möjligt att vad som anses hålla ”någorlunda behållning” skiftar mellan de 

huvudsakliga prosakonsumenterna och den gemene läsaren, och språk- och 

kulturreferensanvändandet blir därefter. En tydlig slutsats man kan dra efter den här 

undersökningen är i varje fall att det finns skillnader i kulturreferensanvändandet mellan genrer.  
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Kulturreferenser är vanligast i recensioner, musikrecensioner i synnerhet. En anledning till det 

kan vara att det är ett enkelt och förståeligt sätt att beskriva musiken på. Det finns ett behov av 

att använda kulturreferenser för att förklara hur någonting låter. En annan anledning tror jag kan 

vara att skribenten tillåts lösare tyglar språkmässigt i recensioner, i förhållande till artiklar och 

notiser till exempel. Man tillåts göra associationer till andra kulturfenomen som man känner 

starkt inför, och som ofta är utanför den sfär man recenserar (gränsöverskridande). En annan 

anledning till de många gränsöverskridande referenserna kan vara att förhöja den egna 

konstformen. Det skulle förklara varför de gränsöverskridande referenserna är betydligt mer 

förekommande i populärmusikrecensioner än i musikrecensioner av klassisk musik.  

I min undersökning gjorde jag ingen skillnad på scen- och cd-recensioner i kategoriseringen. 

Mitt underlag visar inte heller på några tydliga skillnader i kulturreferensanvändandet mellan de 

två kategorierna, men det är möjligt att en längre undersökningsperiod skulle göra det.  

 

I opinionstexter som inte direkt handlar om smak, det vill säga debattartiklar är det vanligare att 

använda kulturella referenser för att stärka skribentens förtroende. Här fungerar de ibland något 
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högtravande referenserna för att legitimera skribentens kunnande, hans kulturella kapital, 

samtidigt som det talar för att den implicita läsaren äger ett stort kulturellt kapital. I övrigt verkar 

debattartiklarna skilja sig från recensionstexterna på det sättet att fler referenser inte höjer 

skribentens trovärdighet eftersom man sällan finner en debattartikel som innehåller fler än tre 

kulturreferenser, vilket är mer vanligt i recensionstexter.  

 

Skillnaderna i användandet av kulturreferenser mellan Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 

är liten, precis som Hultgren Svensson och Kukkola Settervik antyder i uppsatsen ”Soup Nazi” 

(2010, s.35). I undantagsfall är en viss typ av kulturreferenser något mer utmärkande i en av 

tidningarna men då oftast på grund av att en särskild text avviker från normalbilden med fler 

kulturreferenser.  

 

Överlag har det varit en stor variation i användandet av kulturreferenser och de slutsatser jag har 

dragit har grundat sig på en tolkning av dessa. I vissa genrer är det svårare att se mönster än i 

andra. Vissa skribenter har en särskild förkärlek till kulturreferenser och använder dem i klart 

större utsträckning än sina kollegor. Det är förstås en parameter som påverkar min undersökning 

och det är även ett uppslag som skulle kunna undersökas av andra: skribentens/ernas förhållande 

till kulturreferenser, hur de ser på användningen och användningsområdena. Deras egna sociala 

position och kulturella kapital i förhållande till de kulturella referenser de använder.  

Ett annat intressant uppslag är trender inom kulturreferensanvändningen. I sin uppsats från 2010 

skriver Hultgren Svensson och Kukkola Settervik att serien Mad Men är favorit hos 

kulturskribenterna och att det avspeglar sig i referenserna. Nu när serien har slutat gå på TV har 

också användandet av liknande referenser avtagit. Den enda trenden som jag har uppfattat från 

min undersökningsperiod är ett slags nostalgi-romantiskt förhållande till den förre Beach Boys 

medlemmen Brian Wilson. Det har varit “sublima Brian Wilson-vibbar” som filtrerats genom 

andra artister och artister som lyckats bygga “en homogen ljudvägg som omgärdar de brian 

wilsonska solskenpsalmerna som växer där inne”. 

 

I den här uppsatsen återkommer jag ofta till min undersökningsperiod och hur tendenser skulle 

vara lättare att upptäcka om den förlängdes. Generellt tror jag att den här sortens undersökningar 
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har allt att vinna på att ha ett långt undersökningsspann. Särskilt som tidningarnas innehåll skiljer 

sig genremässigt mellan dagarna, till exempel Dagens Nyheters Boklördag, där ett större urval 

böcker recenseras. Med en längre undersökningsperiod skulle fler slutsatser kunna dras av fler 

textgenrer. En framtida undersökning skulle också kunna göra en mer detaljerad uppdelning av 

textkategorier. Det skulle till exempel vara önskvärt att dela in ”artiklar” i flera underkategorier, 

utefter vad de handlar om. För att uppnå hög reliabilitet i en sådan undersökning är som sagt en 

mer omfattande undersökningsperiod nödvändig, och det är med reliabiliteten i åtanke som jag 

avstått från att analysera de genrer som inte har förekommit i tillräckligt stor utsträckning. 

Validiteten i den här undersökningen uppskattar jag som hög då jag har identifierat samma 

kategorier som Hultgren Svensson, Kukkola Settervik gjort i sin uppsats Soup Nazi (2010). 

 

Slutligen har jag med det här arbetet försökt klargöra hur användandet av kulturreferenser skiljer 

sig mellan journalistiska genrer. Efter mina undersökningar står det klart att det finns en stor 

skillnad mellan genrer, men vad den skillnaden innebär ger den här undersökningen inget 

fullständigt svar på. Möjligen är det för komplext för att sammanfatta i en 15 poängs uppsats. 

Även om genrer med ett frekvent användande av kulturreferenser som stärker journalistens 

förtroende och en mer intern referenssfär naturligtvis kan avskräcka ”utomstående” läsare, så är  

det i slutändan den faktiska läsaren som avgör vad som han ska och inte ska läsa. Och den 

faktiska läsaren är många gånger mer komplex än den implicita, vilket gör hans 

handlingstendenser mer svårberäkneliga.  

 

Att referensanvändningen och därmed språket skiljer sig mellan genrer är förmodligen varken 

ensidigt positivt eller negativt, men det är tydligt att så är fallet. Journalistiken inom kulturdelen 

är i det avseendet ingen enhetlig historia. Det finns ingen enhetlig bild av en implicit 

kulturkonsument, utan snarare en implicit läsare för varje genre.  

Med Gripsruds definition av kultur som “en gemenskap baserad på gemensamma (delade) 

koder” (Gripsrud, 2002, s.142) är kulturjournalistiken inte en gemenskap, utan flera mindre 

uppdelade gemenskaper som var för sig delar samma kodförståelse.  
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Bilaga 1 

 
Exempelartikel: 

 

 

k.d. lang and the Siss Boom Bang: ”Sing it Loud” 

  

Album som byggs kring en artist – med inlånade låtar, producenter och musiker – tenderar ofta 

att bli lite högtravande. Arbetet börjar ju nästan alltid med en idé, och utifrån den samlar man 

nödvändig personal. k.d. lang har verkligen lidit av det. Hennes skivor har belastats av teman och 

aldrig riktigt fått ett eget liv. Kanske har hon känt det själv, för inför denna skiva har hon skaffat 

sig ett band och låtit musiken växa fram inom ramarna för samarbetet. ”Sing it loud” är ett 

underbart alternativcountryalbum som i ton och temperament påminner om Jayhawks, Wilco och 

Neko Case; varm, enkel och dynamisk countryrock. Hon sjunger mindre utstuderat och mer 

avslappnat än någonsin. När hon debuterade var det med ett coverband som gjorde Patsy Cline-

låtar, senare har hon blivit mainstream och småtråkig. Här slår hon en brygga till utgångspunkten 

och plötsligt stämmer det. Det är så här hon ska låta. 

Bästa spår: ”Inglewood.”

(Po Tidholm, ”k.d. lang and the Siss Boom Bang: `Sing it Loud`”, Dagens Nyheter, 20 April, 

2011)

 

 

Här är en tämligen typisk musikrecension i vilken det finns tre stycken kulturreferenser: 

skribenten refererar till tre kulturella fenomen (två band och en sångerska): Jayhawks, Wilco och 

Neko Case. Skribenten använder referenserna för att förklara vad den recenserade artistens, k.d. 

lang, senaste skiva låter som. Det är alltså tre förklarande referenser.  

Att skribenten nämner sångerskan Patsy Cline räknar jag inte som en kulturreferens, eftersom det 

i det här fallet enbart är för att informera om en tidigare händelse.    


