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Abstract: This study examines the state of criticism in the arts section 
of Sweden’s largest newspaper Dagens Nyheter. The study 
stems from raised concerns about the failing position of arts 
criticism, dubbed “the crisis of criticism”. Through an 
overview it compares the arts section of February 1997 to the 
arts section of 2007.  

The purpose of the thesis is to investigate to what extent “the 
crisis of criticism” is a reality when it comes to the arts 
section of Dagens Nyheter. If arts criticism has seen a 
decline over the time period of 1997 to 2007, the purpose of 
this study is to find the reasons for this decline.   

The method used in this study is qualitative content analysis. 
The content of the Dagens Nyheter arts section was coded, 
with each text being classified as either “criticism” or 
“journalism” and from then on divided into subject 
orientated sub-categories. This produced statistics that acted 
as a representation of the actual content. A series of 
predictions on the future state of arts criticism were used as 
an aid to trace the development. 

The results of this study show that arts criticism did indeed 
take a downturn between 1997 and 2007. The decline can be 
connected to how the newspaper was governed during this 
time. The head of the arts section lost the title of editor in 
chief and the arts section was in turn no longer sovereign. 
The Dagens Nyheter management also decided to merge the 
arts section with the entertainment section.  
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1 Inledning 
 
Den seriöse litteraturkritikern liknar alltmera en präst som förlorat sin 
tro och ändå måste stå framför altaret varje söndag inför en glesnande 
församling. Slutligen blir han den tomma kyrkans vaktmästare, som 
öppnar för enstaka besökare, utan att låta dem ana sitt ursprungliga 
ämbete.1 

 
Likt hur konstnärliga uttrycksformer genom tiderna har genomgått 

förändringar och hur andra konstnärers reaktioner på dessa omvälvningar i sin tur har 
lett till vidare utveckling har kulturkritiken på ett eller annat sätt alltid varit under 
debatt och i förändring. Utifrån ett nordiskt perspektiv kan vi skönja en debatt som 
har varit mer eller mindre aktuell sedan 1970-talet.2 Denna debatt har i huvudsak 
utspelat sig på dagstidningarnas kultursidor och den har handlat om hur just dessa 
kultursidor och hur de bör förhålla sig till populärkulturen visavi den ”etablerade 
kulturen”. Parallellt med denna debatt och i de flesta fall sammanfallande finner vi 
diskussionen kring vad den svenske litteraturprofessorn och kritikforskaren Tomas 
Forser väljer att kalla för det ”kritiska uppdraget” och det ”journalistiska ansvaret”.3  

Min undersökning tar ursprungligen sin utgångspunkt i privata 
funderingar kring medias roll i vårt samhälle. Dessa funderingar har i huvudsak att 
göra med kritik av kreativa uttrycksformer.  

Ursprungligen var min idé att ta mig an dessa frågor med en stark 
biblioteksanknytning genom att undersöka hur musik beskrivs i det av 
Bibliotekstjänst publicerade BTJ-häftet. Att kalla texterna i BTJ-häftet för kritik är 
mycket tveksamt, Bibliotekstjänst använder själva termen ”omdöme”, men faktum är 
att urvalsprocessen tillika ordvalen fyller en kritisk funktion. Min tanke var att arbeta 
med att hitta mönster i hur olika typer av musik behandlas av Bibliotekstjänst och att 
vidare koppla detta till hur dessa musikstilar representeras på folkbiblioteken. Det 
handlade i stor utsträckning om status. Genom att undersöka texter som behandlar 
klassisk musik, jazzmusik och populärmusik ville jag undersöka eventuella mönster i 
kritiken av skivor hemmahörandes i dessa musikkategorier. Detta skulle sedan 
jämföras med inköpspolitiken och biblioteksbeståndet vad det gäller dessa 
musikkategorier. Tyvärr fick jag avbryta denna uppsats i ett tidigt skede då det 
visade sig att lektörsomdömena var alltför kortfattade och tandlösa för att kunna 
ligga till grund för den typ av forskning som jag önskade genomföra. Jag bestämde 
mig därför för att ägna min uppmärksamhet åt dagskritiken, det vill säga den kritik 
som publiceras på dagstidningarnas kultursidor. Jag hade fortfarande mitt fokus på 
musikkritik och statusskalan klassisk musik, jazzmusik och populärmusik. Tre 
faktorer fick mig att bredda min undersökning.  

1. Jag ville inte fastna i en statusdebatt kring finkultur och 
populärkultur då denna debatt – som ju ofta bedrivs på just kultursidorna - handlar 
om positioneringar som i de allra flesta fall är underhållande snarare än intressanta.  

                                                 
1 Engdahl, Horace (2003) – Meteorer. Stockholm: Albert Bonniers Förlag (Bonnierpocket). s. 68. 
2 Wright Lund, Cecilie (2005) - Kritikk og kommers - Kulturdekningen i skandinavisk dagspresse. Oslo: 
Universitetsförlaget. s. 9. 
3 Forser, Tomas (2002) - Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik. Bokförlaget Anthropos, 
Uddevalla. s. 141. 
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2. Jag intresserade mig allt mer för det som Tomas Forser beskriver 
som det ”kritiska uppdraget” och det ”journalistiska ansvaret”.4   

3. Jag fann att det var intressant att koppla samman dessa båda 
diskussioner då de i stor utsträckning har att göra med dagspressens krav på läsbarhet 
och lönsamhet. 

När det kommer till rapporter om vår verklighet utgör dagspress och 
övriga medier en starkt dominerande plattform. När verkligheten återges i medierna 
handlar det om att bilder av denna förmodade verklighet framställs. Dessa bilder styr 
i varierande grad i sin tur vår uppfattning av vad verkligheten är. Detta gäller 
följaktligen även kulturrapporteringen. Ett bra exempel på det är det kritiska 
omdömets betydelse för det kulturella uttryckets genomslag eller synliggörande men 
jag skulle istället vilja betona något väldigt grundläggande, som på sätt och vis kan 
vara ännu viktigare. Jag är intresserad av hur det som avhandlas på dagstidningens 
kultursidor återspeglar den verksamhet som kretsar kring kreativa uttrycksformer, 
löst sammanfattat som kulturlivet. Det vill säga; hur kultursidornas rapporter om det 
som händer i kulturlivet hjälper till att forma vår uppfattning av dessa händelser. I det 
avseendet är kultursidorna mycket betydelsefulla för kultursfären, eftersom den 
skapade bilden i förlängningen påverkar de delar av kultursfären som den rapporterar 
om (och den påverkar möjligen i ännu högre utsträckning de delar som kultursidorna 
väljer att inte rapportera om.) Viktigt att påpeka är det faktum att vi har mycket svårt 
att jämföra bilden av kulturlivet såsom den förmedlas i medierna med hur kulturlivet 
”faktiskt” ser ut, vilket gör det svårt att bestämma graden av inflytande som 
kulturrapporteringen har över kulturlivet. 

 Dessa funderingar anknyter till det den franske 
medieforskaren Dominique Marchetti talar om i sin artikel ”Subfields of Specialized 
Journalism”. Marchetti skriver utifrån Bourdieus fältteori bland annat om den 
påverkan som kulturjournalistiken har på kultursektorn. ”Journalism sometimes 
participates very directly in the economy of these fields of production, not only 
because news can help create a market for other cultural products, but because 
increasingly a few major economic groups control both the production of news and 
the cultural realms that journalists cover.”5  

Vi kommer att få tillfälle att återkomma till uttalanden om allt färre och 
allt starkare ekonomiska krafter, men låt oss inleda genom att erbjuda en något 
vidare insikt i de debatter som har inspirerat min undersökning och har legat till 
grund för formuleringen av min frågeställning. 

Ett konkret exempel på en del av kulturlivet som påverkas av denna 
utveckling är just folkbiblioteken. Jag har valt att inte betona kopplingen mellan 
folkbiblioteket och kultursidan då detta omfångsmässigt skulle vara ett ämne att 
behandla i kulturutredningar snarare än i en magisteruppsats. Ett intressant uppslag 
skulle kunna vara att undersöka datorspel och TV-spel som ju har introducerats på de 
svenska folkbiblioteken under den aktuella tidsperioden. Har kultursidan på något 
sätt bidragit till denna ökade acceptans? 
 
 
                                                 
4 Forser, Tomas - Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik. Bokförlaget Anthropos, 
Uddevalla 2002. s. 141. 
5 Marchetti, Dominique (2005) – ”Subfields of Specialized Journalism” ur Benson, Rodney & Neveu, 
Erik – Bourdieu and the Journalistic Field. Polity Press, Cambridge. s. 74 f.  
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1.1 Uppsatsens legitimitet inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap 
 
Inom Biblioteks- och informationsvetenskap kan man säga min forskning rör sig i 
gränslandet mellan studier av kulturpolitik och litteratursociologi. Både 
litteratursociologin och studiet av kulturpolitik är tämligen breda forskningsområden, 
men jag önskar säga några ord om min forsknings relevans på dessa båda fält. Min 
undersökning är litteratursociologisk i den bemärkelse att den undersöker hur 
litteraturen (och de andra konstformerna) värderas. Detta görs genom att granska i 
vilken utsträckning den behandlas och på vilket sätt den behandlas. Båda dessa 
handhavanden av det kulturella uttrycket är ett värderande av detsamma. Johan 
Svedjedal formulerar sig i texten ”Det litteratursociologiska perspektivet” på följande 
sätt: ”Litteratursociologin är en vetenskap om litterära värderingar snarare än en 
litterärt värderande vetenskap.”6  
Mitt arbetes anknytning till det kulturpolitiska forskningsfältet vilar på en bred 
definition av begreppet ”kulturpolitik”. Jag väljer att citera en formulering från 
International Conference on Cultural Policy Research: 
 

Cultural policy is understood as the promotion or prohibition of cultural 
practices and values by governments, corporations, other institutions and 
individuals. Such policies may be explicit, in that their objectives are openly 
described as cultural, or implicit, in that their cultural objectives are concealed 
or described in other terms.7 

 
I sitt sätt att behandla olika kulturella uttrycksformer utövar en dagstidning en 
kulturpolitisk handling som påverkar kulturens ställning, något som jag redan har 
berört ovan. Denna påverkan kan variera i styrka, den kan vara negativ eller positiv, 
medveten eller omedveten, men den är alltid närvarande. 

I och med att min forskning är präglad av dessa ämnen blir mitt sätt att 
hantera kritikens roll annorlunda än om jag hade utfört samma undersökning inom 
litteraturvetenskap eller masskommunikationsforskning.  
 

1. 2 Presentation av den aktuella kritikdebatten 
 Verksamheten att i skrift kritiskt granska kulturella uttryck sträcker sig 
historiskt tillbaka till Platons Lagarna, där han formulerade krav på domare över 
litteraturen.8 Andra tidiga exempel på litteraturkritik står att finna hos Aristofanes 
som bland annat i komedin Grodorna diskuterade dramatikers verk. Litteraturkritiken 
levde under medeltiden vidare i texter om poetik och retorik och det var inte förrän 
runt skiftet från 1600-tal till 1700-tal som kritiken genom pressens intåg - med dess 

                                                 
6 Svedjedal, Johan – ”Det litteratursociologiska perspektivet” – ur Furuland & Svedjedal (red.) (1997) – 
Litteratursociologi – texter om litteratur och samhälle. Studentlitteratur: Lund. s. 88. 
7 International Conference on Cultural Policy Research -  http://www.iccpr.net/ - Hämtad 091005. 
8 Det bör påpekas att litteraturkritiken är den kritik som oavsiktliges lätt hamnar i fokus, dels i denna 
historiska översikt men även hos de skribenter som beskriver kritikens kris såväl som i den tidigare 
forskningen på det kritikorienterade fältet. Detta är på sätt och viss olyckligt, men kan samtidigt ses som 
ett tecken på vilken fråga som tycks vara den allra mest brännande (och i vilken konstform många kritiker 
och kritikforskare har sin hemvist.).  
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ökade krav på lättillgänglighet - började anta den form vi är vana att se idag.9 Den 
form för bedömning av litteratur som utvecklades under denna period har sedan dess 
spritt sig och är ursprunget till den värdering av andra konstformer som skrivs idag. 
Genom att krav ställdes på den kritiska textens form kom den att förändras och det är 
just dessa krav och förändringar som jag ser som centrala för min undersökning. 
 De tidigare berörda kultursidedebatterna rörande etablerad kultur och 
populärkultur samt det ”kritiska uppdraget” och det ”journalistiska ansvaret” är svar 
på krav och förändringar av olika slag, vare sig externa eller interna,  kan på sätt och 
vis ses som två olika sätt att angripa samma fråga. En av de aspekter som dessa båda 
konflikter har gemensamt är att de båda ställer en förmodad kommersialism mot 
klassiska ”högre” värden. Liknande diskussioner står att finna världen över och jag 
väljer att i de två följande avsnitten att presentera en kort inblick i hur vad som ofta 
har beskrivits som ”kritikens kris” har avhandlats i Nordamerika respektive 
Sverige.10 
 

1.2.1 Den nordamerikanska problematiken 
 

(…) how can serious criticism remain relevant or even desirable in a country where 
soundbites pass for erudite commentary, attention spans wane, and passion for the 
written word is becoming increasingly rare?11  

 
I inledningen till antologin The Crisis of Criticism ställer sig bokens redaktör 
Maurice Berger utifrån sitt nordamerikanska perspektiv en rad frågor som alla syftar 
till att finna de underliggande orsakerna till den kris som bokens titel anspelar på. 
Kritikern Michael Brensons skriver i sitt bidrag ”Resisting the Dangerous Journey: 
The Crisis of Journalistic Criticism” följande;  

 
The field in crisis is journalistic art criticism. This is the one field of criticism that 
belongs to everyone and touches personally a broad cross-section of curious and 
interested people. It also sets the tone for the way America thinks about art.12 

 
Brensons fokus ligger på de stora dags- och veckotidningarna såsom New York 
Times, The New Yorker och Newsweek, vars kritik under många år har varit den som 
satt standarden för amerikansk kulturkritik. Han frågar sig vilka konsekvenser det får 
att dessa inflytelserika publikationer skär ner på utrymmet för kulturjournalistik och 
att det kritiska material som faktiskt existerar knappast kommunicerar någon vision 
eller utmärker sig.13  

 

                                                 
9 Svenskt litteraturlexikon (1970) 
10 Mitt val att utöver den svenska debatten koncentrera mig på just den nordamerikanska situationen har 
främst att göra med att den är lättillgänglig och att min engelska är betydligt bättre än både min franska 
och min tyska. Utöver dessa mycket elementära skäl tycker jag också att det kan vara intressant att peka 
på likheter i debatterna i Sverige och på den kontinent som allt som oftast hålls ansvarig för de 
kommersiella tendenser som enligt många debattörer hotar kritikens ställning på kultursidorna. 
11 Berger, Maurice (red.) – The Crisis of Criticism. The New Press, New York 1998. s. 10. 
12 Brenson, Michael – ”Resisting the Dangerous Journey: The Crisis of Journalistic Criticism” ur Berger, 
Maurice (red.) – The Crisis of Criticism. The New Press, New York 1998. s. 103 ff. 
13 Brenson.  s. 105 ff. 
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What happens when the criticism in these publications is almost entirely confined to 
reviews? Art reviews are indispensable. (…) Reviews cannot substitute for essays in 
which critics put ideas together and grapple with the currents and pressures of the 
moment. These essays are rarely written anymore.14 

 
Brenson menar vidare att när utrymmet krymper och antalet recensioner minskar 
prioriteras recensioner av stora och etablerade konstnärer och institutioner. Det 
slutgiltiga resultatet blir enligt Brenson att kritiken börjar motverka det som han ser 
som dess huvudsakliga syfte, i det att den inte längre tycks ”explore and grapple with 
the challenges of contemporary art and life”15.  Den tycks istället undvika att göra 
just detta och Brenson exemplifierar genom att tala om bristen på debatt kring den 
krisartade situationen som den amerikanska motsvarigheten till vår Konstnärsnämnd 
har befunnit sig i. Kritikerns möjlighet att påverka läsarskaran är betydelsefull för 
Brensons diskussion. Inflytandet har enligt Brenson att göra med att dagspressens 
kultursidor ofta är den enda rapportering16 om konst och kultur som når utanför 
kultursektorn.17 Debattinlägg publicerade på kultursidan kan vidare sätta tankar i 
rörelse och i förlängningen få politiska konsekvenser.  
 Brenson ser två faktorer som bidragande till USA:s kulturkritiska kris, 
dels att prestige och ekonomisk framgång i hög grad styr storleken på det mediala 
utrymmet och dels att sedan åttiotalets lukrativa konstmarknad avstannat har 
utrymmet krympt avsevärt. Utöver detta menar Brenson att man idag kan se nya 
drivkrafter hos människor som bestämmer sig för att ge sig in i medievärlden; det 
som traditionellt har varit att betrakta som ett ädelt kall är idag ersatt av 
karriärlystenhet. Dessa människor – mediekarriäristerna - brister i sin förmåga att, 
med Brensons ord, skilja mellan äkta och oäkta kultur och har inte heller något 
vidare intresse av att göra det.18  
 

1.2.2 Den svenska problematiken 
 Tomas Forser, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet 
med många års erfarenhet som kulturkritiker i dagspress och tidskrifter samt som 
kulturchef på Göteborgs-Posten behandlar i sin bok Kritik av kritiken 1900-talets 
svenska litteraturkritik. Forsers bild av dagskritikens ställning i vår samtid liknar 
Brensons och inte bara i den bemärkelse att de båda är mycket dystra. Under den 
avslutande rubriken ”Kritikerns tid” ställer han frågan om huruvida det 
överhuvudtaget finns plats för litteraturkritikern i dagens samhälle.19 Forser menar att 
dagskritikern befinner sig i ”ständig konflikt mellan vad som kallas det kritiska 
uppdraget och det som kan sägas vara det journalistiska ansvaret.”20 

 
Uppdraget gäller värden och ansvaret nyheter. Självständigheten för kritiken är relativ 
och varierar med ledningens syn på verksamheten och tidens krav på mediet. 

                                                 
14 Brenson.  s. 106.  
15 Brenson.  s. 107. 
16 Viktigt att påpeka är att exempelvis etermedia spelar en roll i kulturrapporteringen, men att de 
kvantitativa krav som kvalitativ kritik ställer på utrymme ofta inte finns inom dessa medier. 
17 Brenson.  s. 113. 
18 Brenson.  s. 115. 
19 Forser, Tomas - Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik. Bokförlaget Anthropos, 
Uddevalla 2002. s. 199. 
20 Forser. s. 141. 
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Hegemonin på det kulturella fältet förändras efter tidningarnas investeringar på området 
och efter allmänna kulturkonjunkturer.21  

 
I den utveckling som Forser observerar och kallar för tabloidiseringen av det litterära 
samtalet tycks det kritiska uppdraget få ge vika för nyhetsansvaret. Den längre 
kritiska texten ersätts allt oftare av fler kortare texter som behandlar fler ämnen. 
Stressfaktorn är mycket hög då kritikern arbetar åt publikationer som ”vill vara störst 
och först och kallar det att vara bäst”22 och där textens underhållningsvärde blir allt 
mer centralt. När kritikern antar journalistens roll är det knappast förvånande att även 
sättet man behandlar det kulturella uttrycket på förändras. Ett av Forsers exempel på 
detta är att man istället för att beskriva en författare med utgångspunkt i den text han 
har skrivit istället genom personporträtt och intervjuer gör författaren till en 
massmedial figur att placera bland andra människor som av en eller annan anledning 
kan etiketteras som kändisar.23 Forser målar upp en bild av den nya kritikern som en 
narcissistisk uppenbarelse, ”huvudperson i sin egen berättelse”, med en rad vitt 
skilda journalistiska uppdrag där litteraturkritiken endast är en i raden av 
arbetsuppgifter som i övrigt kan handla om att kommentera allt från aktuella 
händelser till tv-program och sport. Detta är en del av den integration mellan 
kulturkritik och nöjesjournalistik som har pågått länge och Forser pekar på den 
utveckling som Brenson såg i den amerikanska pressen som ett tidigt exempel på 
detta. Recensenten ersätter kritikern och recensenten bryr sig inte om ”några gränser 
mellan masskultur och konstkultur utan betraktar alla kulturbundna samtidsyttringar 
som offentliga angelägenheter för reflektion och tolkning, men också som 
karriärvägar och arenor för medialt självförverkligande.”24 Rent utseendemässigt 
innebär tabloidiseringen av kultursidan ”stora rubriker, kraftiga ingresser, 
överdimensionerade bilder”25. 
 
  

1.3 Frågeställning 
Med bakgrund i bland annat dessa båda nedslag - Brensons utifrån den 

amerikanske konstkritikerns perspektiv och Forser som svensk litteratur- och 
teaterkritiker - i debatten kring dagskritikens påstått förändrade förhållanden 
intresserar jag mig för hur kulturkritikens roll på de svenska kultursidorna har 
förändrats under de tio senaste åren.  
 

- Hur påverkar den omtalade kritikkrisen innehållet på Dagens Nyheters 
kultursidor? 

 
Genom att konstruera en statistisk bild av kultursidan som den såg ut 1997 och ställa 
den mot en bild av hur kultursidan såg ut 2007 hoppas jag kunna besvara denna 
fråga.  

                                                 
21 Forser. s. 141. 
22 Forser. s. 150. 
23 Forser. s. 151. 
24 Forser. s. 152. 
25 Forser. s. 152. 



 

 10

För att tydliggöra denna jämförelse och finna svar på hur kritikens 
ställning har förändrats har jag valt att pröva en serie motsatspar som Tomas Forser 
radar upp i sin bok Kritik av kritiken för att illustrera sin syn på kritikens förändrade 
förutsättningar. Detta kan ses som en löst hållen form av hypotesprövning. 

Jag intresserar mig även för orsaker till den eventuella kritikkrisen och 
formulerar därför även en andra fråga; 
 

- Vilken roll kan maktfördelningen på Dagens Nyheter tänkas spelat för 
innehållet på kultursidorna?   
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2 Metod, material & genomförande 
 

2.1 Metodbeskrivning 
Den metod jag har valt att använda mig av är en kvalitativ innehållsanalys. Alan 
Bryman definierar den kvalitativa innehållsanalysen såsom inbegripandes ”ett sökande 
efter bakomliggande teman i det material som analyseras”26 och även om min analys 
lägger sig på den konkreta nivån snarare än den manifesta anser jag att Brymans 
definition stämmer väl överens med mitt tillvägagångssätt.  
 Klaus Krippendorff ifrågasätter i sin bok ”Content analyis – understanding 
its methodology” huruvida det är meningsfullt att skapa några klara distinktioner mellan 
kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, då han menar att all form av textläsning är 
kvalitativ: ”(u)ltimately, all reading of texts is qualitative, even when certain 
characteristics of a text are later converted into numbers.”27 Krippendorff går ännu 
längre genom att påpeka att även datorautomatiserad dataanalys innehåller ett visst mått 
kvalitativt arbete nämligen ”the qualitative nature of their algoritms: On the most basic 
level, they recognize zeros and ones and change them, proceeding one step at a time.”28 
  Trots detta väljer jag ändå att betona de kvalitativa aspekterna i min 
innehållsanalys då jag anser att det tydliggör mitt tillvägagångssätt genom att det 
belyser det faktum att varken skapandet av mina kategorier eller själva kategoriseringen 
har genomförts utan någon form av tolkning, vilket skiljer min undersökning från 
Berelsons definition av innehållsanalys, såsom refererad av Bryman: ”Innehållsanalys är 
en forskningsteknik som rör en objektiv, systematisk och kvantitativ beskrivning av (…) 
innehållet i kommunikationen.”29 (Min kursivering.)  
 
Susanna Hornig Priest beskriver innehållsanalysens kvalitativa aspekter på följande sätt 
”(i)dentifying themes and patterns is partly a matter of judgement and there’s no magic 
formula for it”30. Hornig Priest redogör därefter för hur man kan förenkla processen och 
få ett mer konsekvent resultat. Jag har arbetat efter följande instruktioner; 

1. “assigning the initial data (…) to a few tentative categories” 
2. “continually add new data, asking at each stage whether the new data seem to 
(…) fit the old category or whether a new category – or sometimes a revision of an 
earlier one – needs to be constructed” 

 
Utifrån mitt material skapades ämnesmässiga kategorier som kompletterade den 
ursprungliga genre-indelningen. I linje med Hornig Priests anvisningar ökade antalet 
kategorier under arbetets gång och i takt med att mitt kodningsschema växte blev det 
mer och mer detaljerat. Hornig Priest beskriver processen som – om varsamt genomförd 
- ”both very taxing and extremely systematic”31. 
 
                                                 
26 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. s. 368 
27 Krippendorff, Klaus (2004) - Content Analysis, An Introduction to Its Methodology 2nd Edition.  
Thousand Oaks, CA: Sage Publications. s. 16 
28 Krippendorff, Klaus. s. 16 
29 Bryman. s. 190 
30 Hornig Priest, Susanna (1995) - Doing Media Research: An Introduction. Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications. s. 190ff.  
31 Hornig Priest. s.191 
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När kodningen är genomförd har mitt material blivit siffror i mitt kodningsschema. Det 
är genom dessa siffrors avslöjande av ”the regularity with which certain themes 
reemerge in a data set in comparison to others”32 som en överblickbar bild av materialet 
kan framställas. 

För att kartlägga hur ledningen av Dagens Nyheters kulturredaktion har 
påverkat innehållet på kultursidorna har jag via artikeldatabasen Presstext genomfört 
breda sökningar där de för perioden aktuella redaktionscheferna har utgjort 
söksträngar.33 Dessa sökningar genererar mängder av träffar som måste elimineras då de 
saknar relevans för min undersökning. När detta har utförts har jag genomfört en 
sammanfattning av debatten kring ledningsfrågan, det vill säga en idéanalys. Det jag har 
gjort är en innehållslig idéanalys, såsom på följande sätt beskriven av Göran Bergström 
och Kristina Boréus: ”För den innehållsliga idéanalysen är det övergripande målet att 
presentera maximal klarhet när det gäller vad som sägs i en debatt. Att rekonstruera 
vilka argument som förekommit i en omfattande debatt och sedan knyta samman 
argumentationen med en ambition att identifiera olika ideologier eller ideologiska 
förändringar (…).” 34 
 

2.2 Material  
För att söka svaret på min frågställning har jag valt att granska de texter som 
publicerats på Dagens Nyheters kultursidor under tidsperioden 1997 – 2007. För att 
arbetet ska bli genomförbart krävs det att materialet är överblickbart och jag 
beslutade mig därför ursprungligen för att koncentrera min undersökning till sex 
nedslag; 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 och 2007.  Då jag under arbetets gång stötte 
på motgångar blev jag tvungen att ytterligare begränsa antalet nedslag och jag såg det 
nödvändigt att koncentrera mig på två nedslag; 1997 och 2007. Mer om detta nedan. 
Vid varje nedslag undersöks kultursidorna under februari månad. Valet att undersöka 
just februari bör inte lämnas helt oreflekterat. Vissa månader valdes medvetet bort då 
de inte framstod som representativa för resten av året, exempelvis 
sommarmånadernas innehåll som påverkas av det faktum att utgivningstakten avtar 
kraftigt vad det gäller bland annat musik. Det bör påpekas att varje månads innehåll 
tenderar att präglas i någon mån av återkommande händelser och i februari rör det 
sig huvudsakligen om två stora filmfestivaler; den i Berlin och den i Göteborg.  
 

2.2.1 Dagens Nyheter 
Valet att begränsa mig till Dagens Nyheter har dels att göra med att det är Sveriges 
största morgontidning och vidare att man till skillnad från exempelvis Göteborgs-
Posten under den aktuella perioden på ett ändamålsenligt sätt har indexerat sitt 
material i digitala arkiv. Ännu viktigare för mitt val är dock att Dagens Nyheter var 
den första svenska dagstidning att gå över till tabloidformatet, ett skifte som av bland 
andra Tomas Forser ses som mycket betydelsefullt för kritikens förändrade 
förutsättningar. Tidsperioden 1997 – 2007 var även i övrigt en mycket intressant och 

                                                 
32 Hornig Priest. s.191 
33 Arne Ruth, Ingrid Elam, Henrik Berggren & Maria Schottenius. 
34 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2005) - Textens mening och makt : metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. s. 155f. 
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turbulent tid på Dagens Nyheter och jag kommer att återkomma till detta under 
rubriken 3.1 Chefredaktörer och kulturchefer. Min avsikt är inte nödvändigtvis att 
presentera en generaliserad bild av det svenska kritikklimatet, men förhoppningsvis 
kan undersökningen ändå visa sig vara intressant och inspirera till liknande, mer 
övergripande studier. Textåtkomsten har skett i artikeldatabasen Presstext. 
 

2.2.2 Den metodologiska problematiken kring artikeldatabasen 
Presstext 
En utredning av den roll som Presstext har kommit att spela för undersökningen är 
nödvändig. Vid användandet av Presstext som källa för datainsamlingen utgick jag 
från att det material som återfanns hos Presstext motsvarade det som publicerats på 
(exempelvis) Dagens Nyheters kultursidor. Detta antagande baserade jag på att man 
från Presstexts håll inte informerar om begränsningar i tillgången till texterna och 
min upplevelse var därför att jag hade tillgång till det kompletta materialet. Mer än 
halvvägs in i insamlingsarbetet började jag dock ana oråd och jag kunde efter vidare 
efterforskningar nå insikten att allt material publicerat i Dagens Nyheter inte 
arkiveras i Presstext. För att kunna reda ut vad detta beror på och vilka eventuella 
konsekvenser det får för vår helhetsbild av Dagens Nyheters kultursidor 
genomfördes en intervju med Thomas Svensson, informationsansvarig på Presstext.35  
 Mina frågor handlade om hur arbetet går till när en text hamnar i 
databasen och givetvis huruvida texterna36 i Dagens Nyheter överensstämmer med de 
i Presstext. När det kommer till indexering av texter arbetar man idag med följande 
parametrar: ”källa, upphovsman, avdelning, datum”. Fram till 2004 använde man sig 
även av ”ämnesord, artikeltyp och namn (personnamn, företag, organisation, geografi 
etc)”. Anledningen till att man valde att minska antalet parametrar var att man ville 
prioritera en effektiv publiceringsprocess och Presstext har idag som mål att 
”artiklarna ska vara sökbara publiceringsdagen”. Hur går arbetet till? ”Förutom GP, 
TT, TT Spektra och Hufvudstadsbladet, redigeras artiklarna manuellt. Arkivarien 
kontrollerar att uppgift om upphovsman, avd., källa och datum stämmer. Vissa källor 
är ganska tidskrävande att redigera. Dagens Nyheter, Expressen-GT-KvP, 
Sydsvenskan kräver flera timmars arbete innan de kan presenteras i PressText.” 
 Utelämnas texter i Presstext? ”Ja. Frilansartiklar i Dagens Nyheter 
visas ej p g a upphovsrätten. Notiser och vissa ”småartiklar” utelämnas. Dessutom 
kalendarier, TV-tablåer, horoskop, sporttabeller. (…) PressText avgör vilka artiklar 
som ska utelämnas. Vi arkiverar dock av tradition nästan allt redaktionellt material.”   
När denna information nådde mig var stora delar av det empiriska arbetet redan 
genomfört och det faktum att jag felaktigt hade betraktat mitt material som Dagens 
Nyheters kultursidor fick stora konsekvenser för undersökningen. I själva verket 
bestod det insamlade underlaget alltså endast av Dagens Nyheters redaktionella 
material. Eftersom min undersökning handlar om att granska kultursidans eventuella 
utveckling är jag beroende av möjligheten att skapa en helhetsbild av densamma. 
Tabellen nedan visar under de aktuella månaderna antalet texter skrivna av 
                                                 
35 Intervju med Thomas Svensson (2007-03-15) 
36 Jag kommer genomgående att använda mig av begreppet ”text” istället för ”artikel”. Detta val har sin 
bakgrund i att jag vill undvika den begreppsförvirring som användningen av ”artikel” eventuellt kan 
innebära utifrån ett journalistiskt perspektiv. Det Thomas Svensson refererar till som ”artikel” är alltså 
synonymt med mitt textbegrepp, det vill säga en - av tidningen Dagens Nyheter definierad - textmassa.  
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kulturredaktionen samt det totala antalet texter på kultursidan. Data för denna tabell 
samlades in genom sökningar i Presstext offentliga arkiv samt i det kompletta 
arkivet. 
 
 
Tabell 1: Antal texter publicerade i Dagens Nyheter under februari månad 1997 - 
2007. 
 
Period Redaktionellt material 

(antal texter) 
Frilansmaterial 
(antal texter) 

Totalt (antal 
texter) 

Februari 1997 357 283 640 
Februari 1999 337 273 610 
Februari 2001 302 240 542 
Februari 2003 445 291 736 
Februari 2005 598 337 601 
Februari 2007 592 232 824 
 
Den dramatiska skillnaden kolumnerna emellan visar på hur betydande denna 
upptäckt var för arbetet. Den nya insikten om Presstexts arkiveringspolicy gjorde att 
undersökningen fick startas om på nytt och jag var tvungen att begränsa det 
empiriska materialets omfång avsevärt. Från att ha sex nedslag under perioden 1997 
till 2007 beslutade jag mig efter noggrant övervägande för att nöja mig med att ställa 
1997 års siffror mot motsvarande uppgifter från 2007.  Detta är på många sätt 
beklagligt eftersom det innebär att jag inte har samma möjlighet att följa tendenser 
utifrån en statistisk utveckling, men det är samtidigt en nödvändighet.  
För att kompensera för det faktum att jag nu endast hade att göra med två nedslag 
beslutade jag mig för att förfina min metod på ett sätt som istället skulle hjälpa mig 
att uppnå en skarpare analys av materialet. 
Att man i Presstext utelämnar exempelvis kalendarium betraktar jag inte som ett 
problem då detta val är konsekvent genomfört 1997 och 2007. 
 

2.2.3 Tomas Forsers motsatspar 
För att konkretisera jämförelsen av läget i februari 1997 och februari 

2007 och för att finna svar på hur kritikens ställning har förändrats plats har jag valt 
att pröva de påståenden som Tomas Forser i sin bok Kritik av kritiken radar upp för 
att illustrera sin syn på de kritikens förändrade förutsättningar. Forser beskriver i det 
avslutande kapitlet ”Kritikerns tid” hur han anser att nya krav rent konkret förändrar 
kultursidorna och han använder sig här i hög utsträckning av väldigt tacksamma 
motsatspar vilket jag tog fasta på. Nedan återfinns dessa motsatspar, var och ett 
åtföljt av mina egna tolkningar som ska fungera som kortfattade förtydliganden med 
avsikt att underlätta läsupplevelsen. 
 
 
 
 

                                                 
37 Jag har kontaktat Presstext med ambitionen att reda ut varför 2005 skiljer sig så kraftigt från övriga år, 
men ej mottagit något svar. 
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Motsatspar 1: 
”fördjupande reportage”  istället för 
”den kontinuerliga, minutiösa och pliktmässiga bevakningen av fältet enligt gängse 
recensionsmallar” 

Tolkning 1: 
Längre journalistiska texter ersätter recensionstexter. 

Motsatspar 2: 
”större satsningar på enskilda begivenheter” istället för 
 ”den kontinuerliga, minutiösa och pliktmässiga bevakningen av fältet enligt gängse 
recensionsmallar” 

Tolkning 2: 
Punktmarkering snarare än överblicksstrategi. 

Motsatspar 3: 
”fingret på samtidspulsen” istället för ”den kontinuerliga, minutiösa och pliktmässiga 
bevakningen av fältet enligt gängse recensionsmallar”  

Tolkning 3: 
Trendkänslighet istället för ambitiös kritik. 

Motsatspar 4: 
”personliga, reflekterande texttyper med viss kulturell image” istället för ”det exklusiva rummet 
för kommentarer om konstkulturen”  

Tolkning 4: 
Krönikor istället för kritik. 

Motsatspar 5: 
”(k)orskulturella grepp på livet och konsten” istället för ”samvetsgrann, fortlöpande 
konstkulturell genrebevakning”  

Tolkning 5:  
Kröniketexter alternativt texter som behandlar flera former av kulturella uttryck istället för 

traditionellt genrebunden kritik. 
Motsatspar 6: 
”journalistik om kultur” istället för ”kritik”  

Tolkning 6: 
Kulturjournalistik ersätter kritik. 

Motsatspar 7: 
”kulturreportage med värderande markeringar” istället för ”reservat för recensionsgenren”  

Tolkning 7: 
Det värderande som traditionellt har hört kritiken till minskar och dyker istället i viss mån upp i 

journalistiska texter. 
Motsatspar 8: 
”personporträtt” istället för ”reservat för recensionsgenren”  

Tolkning 8: 
Journalistik om kulturpersonligheter istället för kritik. 

Motsatspar 9: 
”djupintervjuer” istället för ”reservat för recensionsgenren”  

Tolkning 9: 
Intervjuer istället för kritik. 
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Motsatspar 10: 
”översiktsartiklar” istället för ”reservat för recensionsgenren”   

Tolkning 10: 
Kortare, sammanfattande texter alternativt samlingsrecensioner istället för kritik. 

Motsatspar 11: 
”utgivnings- och repertoargenomlysningar” istället för ”reservat för recensionsgenren” 

Tolkning 11: 
Kortare recensioner/ samlingsrecensioner. 

Motsatspar 12: 
”modereportaget” istället för ”litteraturkritik”  

Tolkning 12: 
Journalistiska texter om mode snarare än litteraturkritik. 

 
Motsatspar 13: 
”mediekommentaren” istället för ”litteraturkritik”  

Tolkning 13: 
Mediejournalistik istället för litteraturkritik. 

Motsatspar 14: 
”popmusikjournalistiken” istället för ”litteraturkritik”  

Tolkning 14: 
Journalistik om popmusik istället för kritik om litteratur. 

Motsatspar 15: 
”populärkulturen” istället för ”elitkulturen”  

Tolkning 15: 
Lågstatus istället för högstatus 

 
 

Som konstaterat ovan är konstruktionen av dessa Forsers motsatspar 
endast ett av tillvägagångssätten för att nå fram till ett tillfredsställande resonemang 
kring kritikens roll på kultursidan nu och då. Då Tomas Forser i min vetskap är den 
ende svensk som ur ett historiskt kritikerperspektiv har genomfört ingående 
undersökningar gällande kritikens förändrade roll är hans tankar och 
framtidsförutsägelser kanske de mest initierade som finns att tillgå på det här 
området – åtminstone i publicerad form. De är relevanta och de lägger en fastare 
grund för min slutliga diskussion. 
 

2.3 Genomförande 
Min granskning av Dagens Nyheters kultursidor kommer att utgå från konstruktionen 
av tre indikatorer; omfång, ämne och texttyp. 
 
Jag kommer till att börja med att ta reda på hur mycket utrymme texterna på 
kultursidorna tar upp i tidningen. Vi kan kalla detta för omfångsregistreringen. Detta 
kommer att göras genom registrering av antalet tecken på kultursidorna under var 
och ett av mättillfällena. Vidare kommer även antalet texter att räknas för att ta reda 
på hur fördelningen av dessa tecken eventuellt kan ha förändrats. Jag räknar 
brödtextens tecken inklusive blankslag. 
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Det är viktigt att nämna att det finns andra metoder som används för att mäta 
textutrymme. Ett vanligt sätt är att mäta arean, då vanligtvis hur många 
kvadratcentimeter varje text tar upp. Ett svenskt exempel på detta är Sven Nilssons 
avhandling Det offentliga samtalet. Storstadspressen som medium för 
kulturinformation och kulturdebatt. En fördel med detta tillvägagångssätt är att man 
har möjlighet att undersöka hur stor del av kultursidorna som upptas av annonser och 
grafiskt material. Man får på så sätt fram en mer korrekt bild av kultursidan så som 
den faktiskt ser ut i tryckt form och man skulle exempelvis ha möjlighet att närmare 
undersöka giltigheten i Tomas Forsers ord om tabloidiseringen (”stora rubriker, 
kraftiga ingresser, överdimensionerade bilder”38.) Med tanke på hur stort mitt 
material är samt den tid jag har till mitt förfogande var detta sätt att mäta 
textutrymme tyvärr inte ett realistiskt alternativ. 
 
Jag kommer att använda mig av innehållet på kultursidorna och analysera detta, dels 
utifrån vad som avhandlas och dels utifrån hur det avhandlas. Vi kommer att tala om 
ämne och genre.  

Ämne refererar i det här fallet till vad texten behandlar, och genom att 
sortera in samtliga texter i ämnesgrupper bör vi kunna ge en tydlig om än i viss mån 
förenklad bild av vilka ämnen som behandlas på Dagens Nyheters kultursidor och i 
vilken utsträckning vart och ett av dessa ämnen är representerat. Utifrån detta 
konstruerar jag ett kodningsschema som följaktligen utgör en ämnesanalys av 
kultursidornas innehåll.  

Genre har att göra med hur dessa ämnen avhandlas. Eftersom 
undersökningens fokus ligger på kritikens roll på kultursidan är det just kritiken som 
styr utformningen av de två genrer eller texttyper som jag kommer att arbeta med. 
Vår första genre är ”kritik” och den andra genren får namnet ”journalistik”.  En 
konsekvens av att begagna sig av så pass få texttyper kan vara att man under 
”journalistik” finner en något brokig samling texter som i vissa fall endast har det 
gemensamt att de inte kan kategoriseras som kritik. Med tanke på den aktuella 
frågeställningen är nu detta inte något egentligt problem, men det är ändå en aspekt 
som förtjänar att inte negligeras helt. 

Genom att integrera omfångsregistrering, ämne och genre hoppas jag 
kunna ge en så korrekt bild av innehållet som möjligt.  

Frågeställningarna styr utformningen av innehållsanalysens kodning av 
det schema som jag kommer att konstruera och det är därför viktigt att dessa är 
tydligt formulerade. Följande aspekter, hämtade från Bryman39, kommer att ligga till 
grund för kodningsschemat; 
 Vad beskrivs? (ämne) 
 Hur beskrivs det? (genre) 
 Hur stort utrymme upptar beskrivningen? (textens storlek) 
Med hjälp av kodningsschemat kommer dessa frågeställningar i sin tur hjälpa oss att 
få svar på den enligt Bryman för innehållsanalysen ofta centrala frågan ”(i) vilken 
utsträckning förändras den uppmärksamhet som en viss fråga får över tid?”40. I mitt 
fall är frågan ”kritiken” och uppmärksamheten kan likställas med ”utrymme”. Dessa 
regler sätter upp gränserna för mina kategorier. 
                                                 
38 Forser. s. 152. 
39 Bryman. s. 193. 
40 Bryman. s. 194. 
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 Nästa steg i innehållsanalysen är så att skapa de analysenheter som ska 
räknas. De frågor som har formulerats förser oss med två typer av kategorisering; 
ämne och genre. Den systematiska indelning som vi genom användandet av Hornig 
Priests instruktioner har utvecklat kommer alltså göras baserat på regler som har att 
göra med vilket ämne texten behandlar och med hur texten är skriven, mer bestämt 
vilken textgenre det rör sig om.  

Jag har konstruerat två genre-kategorier; journalistik och kritik. Det 
utmärkande drag som skiljer dem åt är att den journalistiska texten (i högre grad) 
förhåller sig objektiv till ämnet i fråga medan den kritiska texten är subjektiv och 
värderande. Utifrån diskussionen kring kultursidans förändrade förutsättningar när 
det kommer till kulturskribentens krympande utrymme är det värt att titta närmare på 
vad som konstituerar en kritisk text och jag kommer därför att återkomma till detta 
under rubriken 3.2 Om kritikens förutsättningar. 

Texterna kommer att räknas manuellt och utifrån dessa egenskaper 
placeras in i ett kodningsschema (redovisas nedan). Utöver registreringen av antalet 
texter i varje ämneskategori har det i totala antalet tecken i varje ämneskategori 
registrerats i omfångsregistreringen. Utifrån dessa siffror samt det totala antalet 
texter respektive det totala antalet tecken har följande poster konstruerats för 
samtliga ämneskategorier. 

 
* Andel av det totala antalet texter (procent) 
* Andel av det totala antalet tecken (procent) 
* Genomsnittlig textlängd 
 

Detta utgör alltså grunden till analysen av förhållandet mellan de olika kategorierna.  
 Att konstruera den här typen av klassificering öppnar upp för diverse 
problem. Det är ett faktum som är svårt att undvika helt, men samtidigt är det just 
dessa mer eller mindre grovhuggna kategorier som möjliggör mitt syfte; att peka på 
tendenser. Även om ett arbetssätt som innebär att man handskas med skilda 
ämnesindelningar för exempelvis opera, balett och teater skulle kunna resultera i ett 
förfinat svarsresultat skulle det lika gärna kunna leda till ett material med för många 
variabler som i sin tur skulle kunna stå i vägen för i sammanhanget önskvärda 
övergripande slutsatser kring hur kritikens ställning ser ut utifrån ett 
utrymmesmässigt perspektiv. 
Poängen är i stor utsträckning att pröva hur väl de rapporter om ”kritikens död” 
överrensstämmer med den bild av verkligheten som jag har möjlighet att konstruera.  
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2.3.1 Kodningsschemat 
 
Tabell 2: Kodningschemat. 

 Kritik Journalistik 
Poesi   
Prosa   

Barn & ungdomslitteratur   
Facklitteratur   

Teater   
Opera & Balett   

Skulptur & bildkonst   
Form & arkitektur   

Musikal   
Revy / fars   

Film   
Television   

Radio   
Dagspress & tidskrifter   

Dataspel   
Populärmusik    

Klassisk musik & konstmusik    
Jazzmusik    

Mat & dryck   
Flera konstformer   

Samhällsdebatt ----------------  
Krönika  ----------------  

 
 

2.3.2 Förklaring av kodningsschemats ämnesindelning - 
operationalisering 
Många av ovanstående ämneskategorier kan vid första anblick framstå som 
självklara och okomplicerade, andra ämneskategorier kan tyckas komplexa. Jag har 
under arbetets gång stött på konflikter som var svåra att förutse och jag konstruerade 
därför riktlinjer för att göra klassifikationen konsekvent. Dessa riktlinjer presenteras 
nedan då det är viktigt att visa hur kodningen har gått till för att den ska kunna 
förstås, prövas och upprepas.41 Detta avsnitt kan ses som vad Bryman beskriver som 
en kodningsmanual, som alltså förklarar hur kodningsschemat fungerar.42 
Kodningsmanualen beskriver hur kodningen går till. Det finns i mitt fall en rad 
potentiellt överlappande kategorier, något som jag i och med detta avsnitt hoppas 
kunna reda ut.  
(I de fall jag i nedanstående resonemang kombinerar ämnen med genrer har jag - 
med intentionen att göra texten mer lätthanterlig - valt att kalla dessa kombinationer 
för undergenrer.) 

Jag vill åter påpeka att min klassifikation syftar till att möjliggöra en 
undersökning av kritikens roll och då detta är min fokus kan min ämnesindelning 
verka okonventionell eller bristfällig utifrån exempelvis ett 

                                                 
41 Riffe, Lacy & Fico (2005) Analysing Media Messages – Using Quantitative Content Analysis in 
Research (Andra uppl.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. s. 26. 
42 Bryman. s. 199. 
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medieforskningsperspektiv. Jag hävdar som sagt att min undersökning behandlar 
kritik, inte journalistik eller allmänt hållen medieforskning. 

I ämneskategorin poesi återfinns texter om poesi och poeter. I 
undergenren "kritik" behandlar texterna både utgåvor och poesiframföranden. 
Undergenren "journalistik" innehåller bland annat reportage om kommande 
evenemang och intervjuer med poeter. Ämnet prosa följer samma regler som gäller 
för poesi. 

Barn- och ungdomslitteratur samlar alla slags litterära uttryck som 
uttryckligen är riktade mot unga. Kritik/journalistik-distinktionen är densamma som i 
övriga ämneskategorier. 

Facklitteratur är ett egenkonstruerat samlingsnamn för olika typer av 
litteratur som har det gemensamt att de inte är fiktion. Det kan följaktligen bland 
annat röra sig om biografier, politisk litteratur och vetenskaplig litteratur av alla slag. 
Ämnet är något problematiskt då det behandlar material som - åtminstone vid första 
anblick - även passar in i andra ämneskategorier. I en text som tar upp en 
konstnärsbiografi kan skribenten exempelvis använda boken som språngbräda för att 
utveckla sina egna tankar om konstnärens verk och ägna mycket litet plats åt den 
aktuella boken. I sådana fall har jag tvingats till bedömningar utifrån vad texten är 
rubricerad som och i de fall där detta inte har framgått har jag själv fått avgöra var 
textens fokus ligger. Jag är medveten om subjektivitetsproblematiken som dessa val 
potentiellt bidrar till. Ett specialfall av denna problematik är texter som på ett eller 
annat sätt behandlar politisk litteratur. Det är vanligt att skribenter för att ge tyngd åt 
sin argumentation i en politisk essä eller i ett debattinlägg kompletterar denna med en 
rudimentär källförteckning. Likaså kan en kritisk text om en aktuell bok (precis som i 
det ovannämnda exemplet konstnärsbiografin) vara ett redskap för skribenten att 
vädra sina åsikter i en aktuell politisk fråga. I dessa lägen är det frågan om att 
bestämma var textens fokus ligger. Är det det omskrivna verkets existens som 
föranleder tidningstexten? Eller är det så att facklitteraturen används för att motivera 
tidningstextens (och dess författares) existens? Här är en närläsning av texten 
nödvändig. 

Fyra av ämnena har att göra med olika former av scenkonst. 
Gränsdragningarna är oftast tämligen självklara, och i tveksamma fall kan man oftast 
förlita sig på de av skribenten inkluderade markörerna såsom: "musikalen är...", 
"Kvällens operett..." och så vidare. Om sådana saknas dras slutsatsen om vilket ämne 
texten passar bäst i utifrån en närläsning av den aktuella texten. De allra flesta 
svårhanterliga distinktioner som exempelvis de mellan musikal och den lättsammare 
operaformen operett är i regel redan gjorda vid mitt möte med texten. Ämnet ”Opera 
& balett” är en - om än inte helt självklar -sammanslagning av två kommersiellt 
marginaliserade former av scenkonst. Opera och balett har det gemensamt att de 
antas konsumeras av en liten social/kulturell elit. De båda konstformerna delar ofta 
även den fysiska scenen. 

Ämnet krönika innehåller förutom den allra vanligaste formen av löst 
hållen samtidskommentar även kortare iakttagelser av "underfundig" karaktär. 
Exempel på denna typ av text: "De engelska kor som gav skär mjölk sedan de 
utfodrats med morötter mjölkade åter vitt sedan deras ägare specialimporterat vita 
morötter." Krönikegenren bör följaktligen inte förväxlas med den kritiska essän som 
jag har karaktäriserat som en kritisk text som i jämförelse med en ordinär recension 
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är friare i sin form och i allmänhet längre. Dessa texter har naturligtvis placerats in i 
sina respektive kritikgenrer.  

”Skulptur & bildkonst” är ett annat exempel på en klumpig formulering 
tillika ändamålsenlig klassificering. Genren kunde ha givits namnet ”Visuell konst”, 
men det skulle kräva en annan diskussion och denna diskussion skulle innefatta en för 
sammanhanget irrelevant komplikation av konstbegreppet.  

Rubriken ”Flera konstformer” samlar texter som behandlar flera ämnen 
som i vanliga fall skulle ha hamnat i de övriga ämnena. Ett vanligt exempel är kortare 
recensioner av veckans nya böcker och skivor.    

Slutligen kan det konstateras att det under undersökningens gång blev 
uppenbart att det någon gång mellan 1997 och 2007 hade börjat skrivas om nya 
ämnen på kultursidorna. Man kunde också se hur ämnen som tidigare endast 
behandlats i en genre nu avhandlades på nya sätt. Det skrevs inte om dataspel eller 
mat & dryck 1997, men 2007 har antalet texter på dessa områden samt ämnenas 
specifika natur motiverat att de får sina egna ämneskategorier.  
 

2.3.3 Problematisering av mitt tillvägagångssätt utifrån tidigare 
forskning 
Utformningen av genrer kommer att spela en avgörande roll för genomförandet av 
undersökningen och man bör därför ägna en kort stund åt att vidare diskutera denna. 
En lämplig utgångspunkt tycks mig vara att granska hur liknande undersökningar har 
gått till. Efter att ha genomfört åtskilliga informationssökningar stod det klart för mig 
att det skulle bli svårt att finna speciellt många liknande studier. I ”Det här är inte en 
recension: Normer i den samtida svenska litteraturkritiken”, en magisteruppsats i 
litteraturvetenskap skriven av Lina Samuelsson publicerad vid Stockholms 
universitet presenteras en bild av (litteratur)kritikforskningen som överensstämmer 
med mina egna erfarenheter av (bristen på) tidigare forskning på området. 

Detta bekräftades också när jag vände mig personligen till Tomas 
Forser43 som dock kunde rekommendera Cecilie Wright Lunds studie ”Kritikk og 
kommers - Kulturdekningen i skandinavisk dagspresse”.   
Cecilie Wright Lund beskriver en närbesläktad klassificeringsprocess, där hon har 
delat in ”kulturstoffet” i följande ämnen (eller identifikationsvariabler som Wright 
Lund också kallar dem): 

sjønnlitteratur 
faglitteratur/sakprosa 
musikk 
film 
billedkunst (inkludert stoff om arkitektur og foto) 
scenekunst 
flere kunstarter (stoff fra forestillinger, festivaler, «kulturguider» og lignende, der 
forsjellige kunstneriske uttryckk er representert) 
kulturpolitikk 
medier/mediepolitikk 
annet/generelt (stoff som ikke hører inn under de andre kategoriene på kulturfeltet)44 

                                                 
43 Korrespondens med Tomas Forser via E-post. (070317) 
44 Wright Lund, Cecilie (2005) - Kritikk og kommers - Kulturdekningen i skandinavisk dagspresse. Oslo: 
Universitetsförlaget. s. 17. 
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Utöver dessa genrer samlas övriga texter upp under ämnesrubriceringen ”ikke 
kulturstoff”. Wright Lund har dessutom ett utvecklat kodsystem för bland annat 
texttyp, skribentens kön, vilket kön de omskrivna personerna har samt textens 
storlek. 
 Wright Lunds kodningsschema skiljer sig från mitt eget på flera sätt 
och dessa skillnader kan i huvudsak sägas ha att göra med valet av fokus. Jag skulle 
vilja knyta an till vad den engelske utbildningsforskaren S.J. Ball säger om selektiv 
uppmärksamhet; ”Att få tillgång till en värld med flytande, överlappande, 
motsägande, oklara och osammanhängande realiteter kräver en selektiv 
uppmärksamhet från fältforskarens sida. För varje sak man uppmärksammar, går 
man miste om en mängd andra skeenden som passerar obemärkta.”45 Wright Lund 
använder distinktionen skönlitteratur/facklitteratur medan jag väljer att skilja på 
poesi och prosa och låter texter som behandlar facklitteratur hamna i sin egen 
ämneskategori. Texter som Wright Lund skulle kalla för ”ikke kulturstoff” hamnar i 
en rad olika ämneskategorier, i ett försök att specificera vad det rör sig om utöver att 
som i Wright Lunds fall konstatera vad det inte är. Detta kan bland annat röra sig om 
texter som behandlar allt från matlagning till politisk diskussion. Mitt huvudsakliga 
intresse har bestått i att urskilja förändringar av helheten och inom de olika 
ämneskategorierna och jag ser därför inget egentligt problem i att ämnena kan 
uppfattas som grovhuggna.  
 Vidare skiljer sig mitt kodningsschema från Wright Lunds dito i två 
viktiga avseenden. Framförallt har jag betonat genren, huruvida texten är av 
journalistisk eller kritisk art. Detta intresse har sin grund i spekulationer kring vilka 
konsekvenser en eventuell utveckling mot stramare textutrymme får för kritikens 
plats på kultursidorna. Jag kommer att utveckla detta resonemang under rubriken 
”Om kritikens förutsättningar” nedan.  
 Jag har även delat upp det material som behandlar musik i 
ämneskategorierna klassisk musik, jazzmusik och en tredje kategori, populärmusik, 
som innefattar det vi till vardags känner som popmusik.   

En text som både har behandlat en konstutställning och konstkritik har 
klassificerats under ”Skulptur & bildkonst”, radioteater har behandlats på samma sätt 
som annan teater och hamnat i ”Teater” genren trots att den i egentlig mening även 
kunnat klassificeras under ”Radio”.  
Texter som dök upp i Presstext i identisk form mer än en gång räknades bara en 
gång. 
När nyheten om att Presstext endast publicerade det redaktionella materialet i sin 
onlinedatabas nådde mig och jag tvingades att göra om min datainsamling valde jag att 
koncentrera mig på två februarimånader; 1997 och 2007.  För att kompensera för det 
något otillfredsställande antalet nedslag utökade jag det nedan redovisade 
kodningsschemat. Från att ursprungligen haft ett kodningsschema med 9 
ämneskategorier har det nya kodningsschemat 22 ämneskategorier. Detta ger en mer 
detaljrik och förhoppningsvis klarare bild av de eventuella förändringarna på 
kultursidorna. 

 
 
 

                                                 
45 Bryman, Alan (1997) – Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur. 
s. 90. 
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3 Bakgrund 
Den franska medieforskaren Dominique Marchetti menar att en fara med vad hon 
kallar för media-centrerad analys, vilket denna undersökning väl ändå får klassas 
som, är att den ofta glömmer bort sig i analysen av själva medietexten: 

Because of the widespread belief in the media’s immense power, 
researchers may be misled into believing that the production of news 
can be understood solely via an “internal” analysis. Yet news is never 
just the product of the specific logic of the journalistic field. To avoid 
this kind of “media-centric” bias, comparative research should always 
examine journalism in its complex relations with the other social 
spaces with which it relates.46 

 
För att vid genomförande av innehållsanalysen – i dess bokstavliga form, att 
analysera det som har visat sig vara innehållet på Dagens Nyheters kultursidor – 
kunna gå vidare till en initierad diskussion kring kausalitet krävs kunskap om de 
komplexa relationer som Marchetti talar om. Jag har valt att koncentrera mig på två 
områden som kommer att presenteras i nästa avsnitt. Det första avsnittet, 
Chefredaktörer och kulturchefer, behandlar den konkreta situationen på Dagens 
Nyheters kulturredaktion, beskriven utifrån de chefer som har lett redaktionen under 
den aktuella tioårsperioden. Det andra avsnittet, Om kritikens förutsättningar, är 
tudelat och består dels av problematisering kring definitionen av kritik och dels av en 
kort aktualisering av den svenska debatt som rör kritikens roll på våra kultursidor.  
Slutligen väljer jag att presentera en mycket kortfattad återgivning av statistik 
gällande det svenska folkets läsning av dagstidningar.  
 

3.1 Chefredaktörer och kulturchefer  
En historisk genomgång 
 
En för min undersökning relevant fråga har att göra med vem eller vilka som har styrt 
över Dagens Nyheters kultursida under den aktuella perioden. Det rör sig om fyra 
personer, i tur och ordning Arne Ruth, Ingrid Elam, Henrik Berggren och Maria 
Schottenius. 

Den mest dramatiska händelsen var möjligen Ingrid Elams beslut att 
lämna posten som kulturchef på Dagens Nyheter i maj 2000 och den debatt som 
skulle följa hennes avhopp, men även Elams företrädare Arne Ruth lämnade ”i 
protest mot familjen Bonniers mediepolitik”47 Dagens Nyheter hösten 1998.  Det är 
intressant att titta närmare på dessa händelser. 
 
Arne Ruth 
Vid tiden för Arne Ruths avhopp - juli 1998 – hade tidningen ett tredelat 
redaktörskap. Detta var fördelat mellan Hans Bergström, chefredaktör för 
ledarredaktionen, den ansvarige utgivaren tillika chefredaktören för 
nyhetsredaktionen, Joachim Berner samt Arne Ruth som chefredaktör för 

                                                 
46 Marchetti, Dominique – ”Subfields of Specialized Journalism” ur Benson, Rodney & Neveu, Erik – 
Bourdieu and the Journalistic Field. Polity Press, Cambridge 2005. s. s. 75. 
47 Erfors, Staffan ”Han pekas ut som DN:s nye chefredaktör” – Expressen 000523 
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kulturredaktionen.48 Joakim Berner tillträdde som chefredaktör mindre än tre veckor 
innan Ruths avhopp och i en text på tidningens kultursidor som bär rubriken ”Vem 
ska jag vara lojal mot?” förklarar Ruth bakgrunden till sitt beslut. Ruth framför kritik 
mot Bonniers ökade makt på mediemarknaden. Den vid tiden aktuella händelsen var - 
för att använda sig av Bonniers egen formulering - ”Bonnierföretagens förvärv av 
Mariebergskoncernen 1998, vilken innebar att såväl DN som Expressen återfördes till 
Bonniers direkta ägande, från att tidigare ha varit börsnoterade via Marieberg”49.  

Ruth menar att han under sin tid som chefredaktör tillika chef för 
kulturredaktionen har arbetat för att föra en kritisk debatt kring Bonniersfärens 
maktexpansion, bland annat genom att ge plats för kritiska skribenter och trots att 
tidningens huvudägare aldrig har försökt sätta stopp för denna debatt skriver Ruth att 
han har försatt sig i en ohållbar intressekonflikt. ”Ligger min lojalitet som publicist 
hos tidningen Dagens Nyheter eller hos Bonnier AB?”50  
Ruth beskriver vidare hur han sedan sitt tillträde 1982 upprepade gånger tagit 
ställning mot liknande tendenser. I april 1994 skrev han exempelvis följande;  

 
”Mitt anställningskontrakt säger att jag ska verka i tidningens liberala och frisinnade anda. 
Där ingår att bekämpa maktkoncentration, i synnerhet när man kan skärskåda den från 
första parkett. Om affärslogiken i Tidnings AB Marieberg får blomma fritt, lever de 
alternativa pressrösterna på nåder.”51  

 
Vid sitt avhopp fyra år senare anser Ruth att det framväxande medieklimatet har gjort 
att situationen har blivit omöjlig. Detta har enligt Ruth illustrerats väl genom den vid 
tiden aktuella debatten kring den norska mediekoncernen Schibsteds uppköp av 
Svenska Dagbladet, en debatt som han själv var mycket engagerad i. Arne Ruth 
avslutar sitt avskedsbrev genom att citera en paragraf i det anställningskontrakt som 
han inte kunde ställa sig bakom och som han i och med sitt avhopp vägrade att skriva 
på; 
 

”Arne Ruth har att vid alla tillfällen noga bevaka och tillvarataga bolagets intressen 
och är skyldig att iakttaga sträng diskretion rörande allt som angår bolagets 
verksamhet.”52 

 
Ingrid Elam 
Ett drygt halvår efter aviseringen av Ruths avhopp offentliggjordes i januari 1999 
Ingrid Elams tillträde som kulturchef på Dagens Nyheter.53 Elam hade fått 
erbjudandet under den förgående hösten men då hon avböjde tillsatte man sent i 
november 1998 istället Johan Öberg. Denne lämnade dock strax posten ”på grund av 
det infekterade chefredaktörsbråket mellan kulturredaktionen och DN:s styrelse”.54 
Konflikten var centrerad kring kulturredaktionens önskan att kulturchefen skulle 

                                                 
48 ”Arne Ruth slutar som kulturchef och chefredaktör på Dagens 
Nyheter”. TT, 980714. 
49 Bonnier AB – Historia: Tillbaka till media, 1980 - 
http://www.bonnier.se/Bonnier/templates/NormalPage.aspx?id=844&epslanguage=SV – Hämtad 080107. 
50 Ruth, Arne ”Vem ska jag vara lojal mot?” – Dagens Nyheter 980715 
51 Ruth, Arne, Dagens Nyheter 980715 
52 Ruth, Arne, Dagens Nyheter 980715 
53 ”Ingrid Elam ny kulturchef på DN”, TT 990117. 
54 Wennö, Nicholas ”Ingrid Elam blir DN:s kulturchef. Från Göteborgs-Posten. En bra skribent och en 
självständig chef hälsas välkommen av kulturredaktionen”. Dagens Nyheter 990118. 



 

 25

behålla sin roll som en av tidningens tre chefredaktörer, en önskan som styrelsen 
vägrade att ge efter för. Elam kommenterade vid sitt tillträde konflikten på följande 
sätt; ”Frågan är inte lika stor längre. Integritet, självständighet och yttrandefrihet, som 
är oerhört viktigt för en kultursida, är ändå garanterat”55. Elam uttalar sig också om 
den eventuella influens hennes ledarskap kan komma att få. Dels menar hon att 
”(k)ritiken är kultursidornas ryggrad”56 och att hon som litteraturvetare särskilt 
vurmar för litteraturkritiken. Dels låter hon meddela att hon inte räds 
populärkulturen, ”(…) men dessvärre har jag märkt att det är väldigt svårt att skriva 
bra kulturjournalistik om populärkultur utan att det blir ”high-brow". För att skriva 
om populärkultur måste man ha ögonkontakt.”57  

I maj 1999 skriver chefredaktör och ansvarig utgivare Joachim Berner om 
stundande förändringar på tidningen. ”För det första pågår ett intensivt arbete för att 
ytterligare höja kvaliteten på B-delen. Under ledning av vår nya kulturchef Ingrid 
Elam ser vi över kultur- och nöjesmaterialet och hoppas att du ska uppskatta 
förbättringarna som kommer i höst.”58 Den första september samma år presenteras så 
dessa ”förbättringar”. Joachim Berner beskriver detaljerat vad han kallar för ”nya DN 
Kultur”, men den egentliga förändringen kan sammanfattas i en mening; ”Borta är 
den konstlade åtskillnaden mellan kultur och nöjen.”59 Berner slår sig för bröstet och 
utbrister följande: 

 
I DN Kultur kan våra reportrar och skribenter röra sig över hela kulturområdet för 
att finna och skildra nya samband och fenomen. (…) Vissa tidningar har 
recensioner av "fina" filmer och scenkonst på kultursidan och populärfilm och viss 
teater på nöjessidorna. Vi vill inte skilja mellan högt och lågt, fult och fint utan 
samla allt på ett ställe.60 
 

Även Elam skriver samma dag om sammanslagningen av nöje- och kulturdelarna. 
Hon inleder sin text med ett resonemang som uttrycker ett vurmande för ett bredare, 
antropologiskt kulturbegrepp. Elam klargör att ”kultur” inte låter sig begränsas till de 
estetiska konstformerna och landar slutligen följande programförklaring; 

 
Kultur är hållningar, och kulturjournalistikens uppgift består i att granska och ge 
perspektiv, upplysa och roa. När kulturkritiken är som bäst odlar den hellre 
tvivel än förutfattade meningar. När vi nu slagit samman kultur- och 
nöjesavdelningarna vill vi bland annat ha sagt att vi inte tror att konst är kultur 
medan populärmusik är ett rent nöje.61 
 

Så långt tycks alltså relationen mellan Elam och Berner harmonisk. Det ska dock inte 
dröja länge förrän chefredaktör och ansvarig utgivare Berner kan lägga till en tredje 
titel på sitt visitkort; VD för Dagens Nyheter. Nu reagerar Elam och under rubriken 
”Paradigmskifte. Pressens traditionella maktdelning mellan ordet och pengarna på 

                                                 
55 TT 990117. 
56 Wennö, Nicholas ”’Lusten till något nytt blev för stark’. Ingrid Elam har profilerat sig långt utanför 
Västsverige”. Dagens Nyheter 990118. 
57 Wennö, Nicholas ”’Lusten till något nytt blev för stark’. Ingrid Elam har profilerat sig långt utanför 
Västsverige.” Dagens Nyheter 990118. 
58 Berner, Joachim ”Ständig förändring nödvändig.” Dagens Nyheter 990504. 
59 Berner, Joachim ”Premiär för vår nya kulturbevakning: Samlat grepp om kulturen.” Dagens Nyheter 
990901. 
60 Berner, Joachim - Dagens Nyheter 990901. 
61 Elam, Ingrid ”Välkommen till nya DN Kultur!” Dagens Nyheter 990901. 
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väg att överges” skriver hon i januari 2000 om det farliga i att makten över Dagens 
Nyheter fortsätter att centraliseras. Elam menar att Dagens Nyheter i och med detta 
närmar sig en situation där ”en person har makten över såväl innehåll som 
ekonomi”62 och att tidningens trovärdighet i och med detta står på spel. Elams 
reaktion varslade om det som komma skulle och drygt tre veckor innan Ingrid Elam 
offentliggör beslutet att lämna sin tjänst på Dagens Nyheter skriver hon på tidningens 
kultursidor om tidskriften Glänta som precis har kommit ut med ett nytt nummer.63 
Elam försvarar sina kultursidor mot den kritik som uttrycks i Glänta, men medger 
samtidigt att kritiken ”hotas (…), oavsett form, av nedskärningar, av en 
förytligande underhållningsindustri, av kommersiella intressen.”64 Hon står dock 
fortfarande bakom beslutet att slå samman kultur- och nöjesavdelningarna, något som 
Gläntas skribent Michael Mc Eachrane menar har stor del i den kris som han anser att 
kritiken befinner sig i. Elam replikerar: 
 

Jag säger inte att kritiken saknar problem eller att det är lätt att närma sig 
populärkulturen med en kritisk apparat som utformats för konstkulturen. Men om 
kritiken är dålig kan lösningen inte bestå i att sortera bort delar av den konst och 
kultur den skall kritisera; 
det är i stället dess verktyg som bör skärpas. Det är inte vad man kritiserar utan 
hur man gör det som är avgörande.65 

 
När Elams avhopp offentliggjordes sent i maj 2000 kunde man via TT läsa följande: 

 
Elam anser att företagets styrelse ändrat på balansen mellan tidningens avdelningar när 
ledarredaktionen försågs med en ny chef som också blev chefredaktör, medan hon som 
kulturchef inte fick vara chefredaktör. 
 
Hon kom till tidningen från Göteborgs-Posten i januari 1999. Sedan dess har 
kulturredaktionen slagits ihop med teater- och nöjesredaktionen.66 

 
Från tidningens håll menar man att Elams påståenden om skev maktbalans endast är 
svepskäl. Staffan Erfors skriver i Expressen sent i maj 2000 om hur ”flera personer 
på DN” hävdar att Elams arbete med att slå samman kultur- och nöjesredaktionen har 
visat sig vara ”tyngre och svårare än hon föreställt sig”. En av faktorerna ska ha varit 
konflikter med ”’starka egon’ på kulturredaktionen”.67 Anonyma röster värda att 
återge. 

Elam skriver själv om sitt avhopp och menar att händelsen som blev 
avgörande för hennes beslut var att man på Dagens Nyheter vid tillsättandet av den 
folkpartistiske riksdagsmannen Anders Johansson som ny chef för ledarredaktionen 
även beslutade att ge honom titeln chefredaktör. Detta gick stick i stäv med de 
uppgifter Elam hade mottagit från Berner när hon accepterade att chefen för 
kulturredaktionen inte längre skulle inneha en chefredaktörspost. Berner hade vid den 
tidpunkten hävdat att ”kulturchefens förändrade ställning var ett led i en utveckling 
                                                 
62 Elam, Ingrid ”Paradigmskifte. Pressens traditionella maktdelning mellan ordet och pengarna på väg att 
överges.” Dagens Nyheter 000129. 
63 Elam, Ingrid ”Tidskrift: I Glänta gäller kritiken livet. Sympatiskt, skriver Ingrid Elam. Men det höga 
och fina bör kunna tåla konkurrens från populärkulturen.” Dagens Nyheter 000504. 
64 Elam, Ingrid - Dagens Nyheter 000504. 
65 Elam, Ingrid - Dagens Nyheter 000504. 
66 TT, 000522. 
67 Erfors, Staffan - Expressen 000523. 
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där målet var att DN skulle ledas av en chefredaktör, inte tre som tidigare, inte två 
som nu”68. Elam fortsätter; ”(d)en formella ansvars- och maktfördelningen inom 
tidningen talar om för läsarna hur tidningens ägare och styrelse ser på de olika 
avdelningarnas betydelse”.69 

Avhoppet blev mycket omdiskuterat. På Dagens Nyheter sympatiserade 
kulturredaktionen med Elams beslut och framförde hård kritik mot tidningens 
styrelse.70 Maria Schottenius undrar i Expressen vad den typ av handlande som 
Dagens Nyheters styrelse har visat prov på kommer få för konsekvenser. 

 
(…) vad kommer i stället, om man systematiskt motar bort kvalificerade 
kulturredaktörer? Kommer kultursidorna att plöjas ner i den alltmer inställsamma 
plotterjournalistiken med käcka pockettips och trevliga små reportage om ditt och datt i 
kulturens värld?71 

 
Lars Linder, medarbetare på Dagens Nyheters kulturredaktion, ekar Elams ord om att 
det aldrig var en fråga om titeln i sig som ligger till grund för motsättningarna på 
tidningen, det handlar om ”värdet av att kulturjournalistiken står fri i förhållande till 
tidningen i övrigt”72. Linder beskriver ett förändrat medieklimat där maktcentrering, 
vinstintressen och effektiviserad nyhetsrapportering står i fokus. Denna utveckling 
gör det svårare för kulturredaktionen att fylla den funktion som de själva ser sig 
skyldiga att fylla; 

 
”(…) liksom de flesta journalister ser vi som vårt medborgerliga uppdrag att 
granska och rapportera - men inte bara om verkligheten sådan den uppenbarar sig 
i nyhetsflödet utan sådan den återges och gestaltas; kanske främst på 
konstområdet, men också i politikers och mediers framställning av den.”73 
 

Joachim Berner förklarar under rubriken ”DN:s fundament rubbas inte” att 
det inte finns någon anledning att oroa sig över att makten på tidningen 
centraliseras. Berner bemöter egentligen inte alls den kritik som från många 
håll – inifrån såväl som utifrån - riktas mot Dagens Nyheters ledning utan 
förklarar helt enkelt att det inte finns något att vara orolig över; ”Det är 
felaktigt att som vissa kritiker tycks tro att Dagens Nyheters integritet och 
oberoende kommer att förändras på grund av att Anders Johnson (…) 
ersätter Hans Bergström som chefredaktör” och ”(i)nte heller hotas 
tidningens självständighet av att kulturchefen Ingrid Elam sagt upp sig”74. 
 
Henrik Berggren 
Elams efterträdare presenteras i slutet av juni år 2000, en dryg månad efter 
avhoppet. Han heter Henrik Berggren och var tidigare essäredaktör på 
kulturredaktionen. Vid offentliggörandet av sitt tillträde får han uttala sig 
om den turbulens som har omgett hans båda företrädare. I 

                                                 
68 Elam, Ingrid ”Trovärdigheten har skadats. Ingrid Elam skriver om sin avgång, kulturredaktionens 
ställning och chefredaktörsfrågan”. Dagens Nyheter 000523. 
69 Elam, Ingrid. Dagens Nyheter 000523. 
70 "Vi är besvikna och upprörda". Dagens Nyheter 000523. 
71 Schottenius, Maria ”Chefsbesvär.” Expressen 000524. 
72 Linder, Lars ”Kultursidans frihet - en garanti för läsaren.” Dagens Nyheter 000524. 
73 Linder, Lars. Dagens Nyheter 000524. 
74 Berner, Joachim ”DN:s fundament rubbas inte.” Dagens Nyheter 000526. 
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chefredaktörsfrågan uttalar han sig på ett sätt som påminner om det svar 
Elam gav när hon som färsk kulturchef tillfrågades;  

Än så länge har konflikten handlat om principiella frågor. Jag kan fortfarande rent 
principiellt tycka att det vore bra om kulturchefen hade varit chefredaktör, men vi 
måste komma ihåg att i praktiken har ingen försökt inskränka kulturredaktionens 
publicistiska frihet.75 

 
Tvärtom menar Berggren att han ska börja utnyttja den existerande frihet som 
tidigare inte har brukats fullt ut. Även utan chefredaktörstitel kommer han att kunna 
göra vad han vill. När Berggren får frågan om hur han ser på det faktum att Joachim 
Berner är både chefredaktör och vd tvekar han och menar att han i nuläget inte har 
”kunskap att bedöma detta fullständigt”76, men medger samtidigt att 
maktkoncentration inte är bra. Berggren är dock övertygad om att han kommer att 
kunna styra kulturredaktionen helt fritt, ”jag kommer att kunna göra vad jag vill, fast 
jag inte är chefredaktör”77. 

Bo Strömstedt, en av den samtida svenska journalistikens tungviktare bland 
annat som mångårig chefredaktör för Expressen, formulerar i närmast filosofiska 
ordalag dilemmat med de förändrade titlarna på Dagens Nyheter; 

 
"Kulturchef" är ett ord från managementåldern. Kulturredaktör hette det förr. 
Kulturredaktören var den som redigerade kultursidorna och var chef för 
kulturredaktionen. För en redaktion kan, och bör, man vara chef. För kulturen kan ingen 
vara chef. Det är kulturens väsen att den inte erkänner chefer.78 
 

Henrik Berggren blir under de tre närmaste åren kvar på sin post som kulturchef och 
när han till slut avgår är det inte under de dramatiska former som präglade hans båda 
företrädares avhopp. Berggren vill prioritera sin familj och uttrycker i ett brev till sina 
kollegor på DN Kultur att hans avgång har att göra med ”ett mycket starkt behov av 
att återigen bli en läsande, skrivande och tänkande människa”.79 Berggren beklagar i 
samma brev att han utsätter redaktionen för ännu ett chefsbyte. Anonyma röster på 
DN Kultur talar om en icke-fungerande, instabil organisation.80  
 
Maria Schottenius 
Lars Linder, medarbetare på kulturredaktionen agerar tillförordnad kulturchef fram 
till att Maria Schottenius tillträder i januari 2004. Schottenius presenterar sig själv i 
en text med rubriken ”Renovering i kulturkvarteret”.81 Texten är en slags historisk 
genomgång av tidningens tidigare kulturredaktörer och kulturchefer. Schottenius 
beskriver Elam som ansvarig för en modig modernisering där kritiken fick högre 
prioritet. Berggren beröms för den ”idémässiga öppenhet” som han givit 
kultursidorna. Schottenius hoppas kunna föra sina föregångares arbete vidare i ett 
kulturlandskap som hon anser karaktäriseras av ett vidgat kulturbegrepp och av 
nedbrutna hierarkier.  

                                                 
75 Cederskog, Georg "Suget stort efter bildning". Dagens Nyheter 000630. 
76 Cederskog, Georg. Dagens Nyheter 000630. 
77 Cederskog, Georg. Dagens Nyheter 000630. 
78 Strömstedt, Bo ”Vara motvalls en tillgång för läsarna.” Dagens Nyheter 010102. 
79 Ingström, Pia ”Dagens Nyheters kulturchef avgår.” Hufvudstadsbladet 030516. 
80 Ingström, Pia. Hufvudstadsbladet 030516. 
81 Schottenius, Maria ”Renovering i kulturkvarteret.” Dagens Nyheter 040308. 



 

 29

Maria Schottenius är i vid författandet av denna text fortfarande kulturchef på 
Dagens Nyheter. 
 

3.2 Om kritikens förutsättningar 
Campbell B. Titcheners bok Reviewing the Arts riktar sig enligt författaren själv i 
huvudsak till en läsare som arbetar med att recensera och kritiskt granska olika 
former av konstnärligt arbete alternativt någon som utbildar journaliststuderande. 
Trots denna uttalade adressat är Titchener relevant i sammanhanget genom en 
diskussion kring definitioner av kritik. 
Titchener skiljer mellan det han kallar för ”criticism” och ”review”.  
Titchener citerar den amerikanske kritikern William Glackin som menar att 
skillnaden mellan en kritiker och en recensent – och i förlängningen mellan kritik 
och recension – är en fråga om var man väljer att betona.  

 
The determining factors include the audience, space, time, and equipment of the writer. 
One might say simply that a critic is a man who has a lot of time to think about his 
views, plenty of space to write about them, readers who already know the background of 
what he is talking about, and the authoritative knowledge (and, let us hope, sagacity) to 
locate a given work of art in a meaningful place in the whole history of art. A reviewer, 
on the other hand, is a fellow who tries to tell you, pretty much in terms of personal 
description, what happened with the art and what the experience was like.82 

 
 En recension är, sammanfattar Titchener, i de allra flesta fall inte mer 
än en rapport - en återgivning av en händelse eller ett verk - med inslag av 
subjektivitet. I en kritisk text antar skribenten å andra sidan rollen som utvärderande 
expert, exempelvis placerandes det aktuella verket i ljuset av andra i sammanhanget 
relevanta verk.83 För att vidare illustrera skillnaden mellan den kritiska texten och 
recensionen granskar Titchener tre texter som har det gemensamt att de alla 
behandlar opera eller teateruppsättningar. De två första texterna skrevs av skribenter 
som inte hade några egentliga begränsningar vad det gäller storleken på texten, 
medan den tredje skribenten var tvungen att anpassa sig efter betydligt striktare 
förhållningsorder. De konsekvenser som Titchener pekar på är tämligen självklara; 
en skribent med begränsat utrymme saknar möjlighet att behandla uppsättningen på 
ett fullgott sätt och får välja mellan att vara svepande eller, som i Titcheners 
exempel, att koncentrera sig på en aspekt. ”The number of words a writer can offer, 
then, is an important factor in the review.”84 I förlängningen innebär detta att ”a critic 
is primarily a critic, but a reviewer is a generalist, an entertainment writer with a host 
of newspaper-based obligations.”85 Detta ligger nära Tomas Forsers definition av en 
recension i “Kritik av kritiken”. Forser menar att recensionen är ”(e)n text om en 
annan text inskriven i massmediernas dramaturgiska krav och järnhårda lönelag. 
Stark eller svag är en sådan text alltid villkorad både av genrehistoriens formspråk 
och av journalistikens nu.”86 

                                                 
82 Titchener, Campbell B. (2005) - Reviewing the Arts. 
Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, Incorporated. s. 2. 
83 Titchener. s. 3. 
84 Titchener. s. 9. 
85 Titchener. s. 11. 
86 Forser. s. 20. 



 

 30

Madeleine Gustafsson skriver i artikeln ”Anteckningar om kritik”, publicerad i 
tidskriften Kritiker 2006, om vilka kriterier en kritisk text bör uppfylla och tar bland 
annat upp de grundläggande förutsättningarna för kritik.  

 
”Du får något att tala om. Och du får begränsningarna, utan vilka det över 
huvud taget inte blir någon text:  
ett givet omfång, en ram (inte oändlig, inte heller för liten – jag tror att en 
nedre gräns för en recension går vid sådär en 3000 tecken, sen blir det något 
annat, en reflexion, en notis); 
en deadline – dvs ett omfång i tid (…)  
och en given plats, som bestämmer – eller åtminstone avgränsar – tilltalets 
form: du skriver inte riktigt på samma sätt i en dagstidning som i en litterär 
tidskrift (…)”87 

 
Tomas Forser konkretiserar ytterligare hur dessa begränsningar ser ut för vår tids 
svenska kulturkritiker i en text publicerad i Dagens Nyheter 1997. Han menar att 
kritikerns traditionellt viktiga roll som smakdomare och folkupplysare tillhör det 
förgångna: ”(d)en kritikern utövar ett yrke som nog kommer att upphöra”88 skriver 
han och fortsätter att redovisa för vad som istället krävs av kritikern. Kortare texter 
(”4-5 kvartosidor som var gängse mått för 30 till 50 år sedan är nu vanligtvis utbytt 
mot halva formatet”), de längre texterna är ersatta av flera korta texter som ”skrivs 
mot relativt sett mindre betalning”89. Forser menar att detta nya stressade kritikklimat 
har gjort att den kritiker som efterträder den folkupplysande kritikern är en 
”journaliststjärna” som förväntas fokusera på författaren av den recenserade boken 
såsom ”bokrelaterad massmedial figur att intervjua” snarare än att närma sig 
författaren genom hennes text. Den nya kritikern ”skriver litteraturkritik på 
morgonen, reflekterar över Bosnien och Kenya som krönikör på eftermiddagen, 
kåserar om såpor på TV kvällstid och kommenterar tungviktsboxning i 
söndagsbilagan eller lördagsmagasinet”90. 
 

3.2.1 Kort aktualisering av debatten 
Drygt tio år efter att Forsers artikel Bäst före 971106 enligt egen utsago 

bör ha passerat sitt bäst före datum aktualiseras återigen en debatt som under de senaste 
25 åren gått i vågor på de svenska kultursidorna. Svante Weyler skriver under den inte 
särskilt subtila rubriken ”Högt och lågt” bland annat om försöken att balansera 
”finkultur” och ”populärkultur” i dagstidningarnas kulturrapportering. Det verkligt 
intressanta för min undersökning är att Weyler talar om den poetiskt formulerade 
kampen mellan ”bokstäver och siffror” och inte endast uppehåller sig vid definitioner 
och värdet av det höga och det låga. Weyler skriver att där det höga traditionellt har 
haft status har det låga haft publiken och den ekonomiska vinningen, men nu tycker 
han sig se en utveckling där det låga vill åt även statusen. ”Siffrorna från marknaden 
ger upphov till ett slags litterär auktoritet, och som följd därav uppstår ett krav på 
erkännande från marknadens mest populära författare.”91 Detta krav tar sig enligt 
Weyler konkret uttryck genom ”notiser om försäljningssiffror, utsända av förlagen”, 
                                                 
87 Gustavsson, Madeleine ”Anteckningar om kritik”, Kritiker nummer 2 2006. 
88 Forser, Tomas ”Bäst före 971106”, Dagens Nyheter 971105 
89 Forser, Tomas. Dagens Nyheter 971105 
90 Forser, Tomas. Dagens Nyheter 971105 
91 Weyler, Svante ”Högt och lågt”, Expressen 080815 
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”topplistor”, ” artiklar om lanseringen av populära författare” samt ” intervjuer med 
författare INFÖR bokutgivningar”92. Allt detta på kultursidor ”vars "uppdrag" det är att 
värdera bokutgivningen”. Weyler menar vidare att visst kan man blanda högt och lågt 
men att man bör vara medveten om vad man ger sig in på. ”Min erfarenhet är entydig: 
om man blandar högt och lågt på ett medvetslöst sätt, då utlöses den eviga spänningen 
mellan dem - och det låga vinner.”93   

Weylers artikel besvarades bland annat av Stefan Ingvarsson i Aftonbladet 
som såg det på ett annat sätt. För honom var gränsdragningen godtycklig och 
Ingvarsson menade att det snarare var en tillgång att populärkulturen gjort entré på 
kultursidorna eftersom den skulle tjäna på analyseras med kulturkritikerns verktyg. Men 
han erkänner samtidigt att detta sällan har varit fallet och trots att han inte håller med 
Weyler om vikten av att separera högt och lågt är de överens om att kultursidorna 
utvecklas åt fel håll. Ingvarsson: ”Det är i stället livsstilsjournalistiken som brer ut sig 
(…).. Alla slentrianartiklar om prylar, vinprovning, inredning, semesterresor, kläder och 
matlagning”94. Ingvarsson talar om ett urvattnat kulturbegrepp som innefattar ”alla 
uttryck för smak och preferenser” och som bidrar till en förändring även av formen för 
hur det övriga kulturinnehållet skildras på kultursidorna.  

Göteborgs-Posten publicerar i september 2008 en text skriven av Dagens 
Nyheters före detta chefredaktör tillika kulturchef Arne Ruth.95 Texten är en uppföljning 
av en kort artikelserie96 publicerad i G-P några månader tidigare, i vilken den danske 
kulturskribenten Andreas Harbsmeier erbjöd sin syn på de i hans ögon ”väldigt tråkiga” 
svenska kultursidorna, som i Ruths sammanfattning av Harbsmeiers ord präglas av 
”falskt samförstånd, tystnad i kontroversiella frågor, estetisk kritik som inte drar en klar 
gräns mot marknadsföring, och allt detta invävt i nationell självbespegling”.  

Ruth berör det faktum att Harbsmeiers texter knappt fick några reaktioner 
på de stora kultursidorna. Om någon reagerade överhuvudtaget skedde det i form av 
sammanbitet medhåll snarare än uppeldade försvarstal. Ruth menar att bristen på 
respons har att göra med den åsidosatta situation som landets kulturredaktioner har 
försatts i, vilket ju också var det som fick honom att lämna sin post på Dagens Nyheter. 

 
”Tidningsägare kan ursäkta de bristande resurserna med att dagspressen generellt befinner 
sig i ekonomisk klämma. Men bakom detta resonemang ligger, menar jag, en syn på 
kulturjournalistik som saknar förståelse för dess säregna villkor och också bortser från 
dess framtida möjligheter.” 97 
 

Arne Ruth ringar in det han ser som ett av de stora problemen med våra svenska 
kultursidor på följande sätt; ”(d)en pågående stenhårda rationaliseringen handlar bland 
annat om att likrikta produktionsvillkoren för alla typer av dagstidningsjournalistik. Och 
det har följder för graden av mångfald i tidningarnas innehåll.”98 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att debatten speglar en rådande 
konsensus kring att det är ett faktum att den seriösa kritikens traditionellt starka roll i 
                                                 
92 Weyler, Svante Expressen 080815 
93 Weyler, Svante Expressen 080815 
94 Ingvarsson, Stefan ”Djupt & klibbigt”, Aftonbladet 080819 – 
(http://www.aftonbladet.se/kultur/article3127226.ab - hittad 080822) 
95 Ruth, Arne ”Kulturbevakning satt på sparlåga”, Göteborgs-Posten 080924 
96 Harbsmeier, Andreas ”’Väldigt tråkiga’  svenska kultursidor” Göteborgs-Posten 080112 samt 
Harbsmeier, Andreas ”Världen saknas i den svenska debatten” Göteborgs-Posten 080114 
97 Ruth, Arne Göteborgs-Posten 080924 
98 Ruth, Arne Göteborgs-Posten 080924 
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någon grad har marginaliserats. Men vad detta beror på eller huruvida det är negativt 
eller ej är bara två av alla de frågor som man har svårare att enas i. 
 

3.3 Svensk dagspress 2008 – Fakta om marknad och medier 
Dagstidningens lönsamhet är central för dess överlevnad och branschorganisationen 
Tidningsutgivarna publicerar varje år ”Svensk dagspress”, en skrift som informerar 
om hur ”dagstidningarna, på papper och nät, fungerar på läsarmarknaden och i rollen 
som reklammedium”99. Jag intresserar mig framförallt för siffrorna över vad vilka 
delar av dagstidningarnas innehåll som läsarna väljer att läsa. De delar av tabellen 
som behandlar ”nöjesartiklar” och ”kulturartiklar” redovisas okommenterade 
nedan.100 
 
Tabell 3: Läsning av olika typer av innehåll i den lokala morgontidningen 2007 
(andelen i procent som läser ”allt” eller ”ganska mycket” bland dem som läser en 
morgontidning minst 1 dag per vecka) 
  Ålder    
 Alla  15-24  25-39  40-59   60-85 
Nöjesartiklar  52  70  60  57  36 
Kulturartiklar 37  20  33  39  41 
 
Källa: SOM-undersökningen 2007101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
99 Tidningsutgivarnas webbplats - http://www.tu.se/document/Svensk_dagspress_2008.pdf - Hämtad 
2009-05-12 
100 Tidningsutgivarnas webbplats - http://www.tu.se/document/Svensk_dagspress_2008.pdf  
101 Tidningsutgivarnas webbplats - http://www.tu.se/document/Svensk_dagspress_2008.pdf 
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4 Resultat 
Utifrån omfångsregistreringen samt de totalt 22 ämneskategorier och de båda genrer 
som materialet har sorterats in i kan man konstruera en bild av hur Dagens Nyheters 
kultursidor såg ut i februari 1997 och ytterligare en bild av hur samma tidnings 
kultursidor såg ut exakt tio år senare. Siffrorna kan ställas upp på många olika sätt 
och jag kommer att göra mitt bästa för att ge en så mångfacetterad inblick i 
materialet som möjligt. Jag kommer att inleda genom att presentera de båda 
nedslagen var för sig för att slutligen ställa dem mot varandra. Det är viktigt att man 
vid granskningen av statistiken fokuserar på frågeställningen och att man utifrån 
denna har klart för sig vilken information som är relevant för att kunna besvara 
frågan. Utifrån så många som 22 ämneskategorier och två genrer kan mycket statistik 
produceras, men all data är inte nödvändigtvis direkt relaterad till frågeställningen. 
Låt oss så återvända till min frågeställning; 
 
Hur påverkar den omtalade kritikkrisen innehållet på Dagens Nyheters kultursidor? 
 
Det står klart att det är kulturkritiken som kommer att stå i fokus vid den statistiska 
redovisningen.  Men med det sagt är det hursomhelst inte så enkelt att man genom att 
till exempel konstatera att ”det skrevs fler kritiktexter om poesi 1997 än det gjordes 
2007” kan dra slutsatsen att den kritiska texten som behandlar poesi har fått stryka på 
foten. Förutom att räkna antalet texter i varje kategori har det i totala antalet tecken i 
varje kategori registrerats i omfångsregistreringen. Utifrån dessa siffror samt det 
totala antalet texter respektive det totala antalet tecken har följande poster 
konstruerats för de båda genrerna: 

* Andel av det totala antalet texter (procent) 
* Andel av det totala antalet tecken (procent) 
* Genomsnittlig textlängd 

 
Men för att återgå till exemplet gällande färre poesikritik-texter är det inte heller helt 
tillfredställande att exempelvis endast klargöra att ”poesitexterna var färre och 
kortare” och där kommer de övriga ämnena in i bilden. Genom det detaljerade 
kodningsschemat kan vi se var tyngdpunkten har placerats. Utöver dessa tre poster 
kommer jag att ställa samtliga ”kritik”-ämneskategorier mot ”journalistik”-
ämneskategorier. 
Samtliga siffror har avrundats till en decimal. Decimalen 5 har avrundats uppåt. 

På de följande sidorna kommer jag att presentera sex tabeller (tabell 4 – 
tabell 9). Dessa tabeller summerar den data som är resultatet av min innehållsanalys. 
Dessa tabeller kommer att analyseras under rubriken 4.1. I kapitel 5 kommer jag att 
utifrån min teoretiska utgångspunkt att presentera en mer övergripande diskussion av 
detta material.  
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Februari 1997 
Tabell 4: Andel av det totala antalet texter (procent) – Totalt antal texter: 640 

 Kritik Journalistik Båda genrer 
Poesi 0,8 1,1 1,9 
Prosa 3,4 3,8 7,2 

Barn & ungdomslitteratur 2,0 0,3 2,3 
Facklitteratur 3,4 3,4 6,8 

Teater 5,2 3,9 9,1 
Opera & Balett 1,1 2,3 3,4 

Skulptur & bildkonst 3,1 1,9 5,0 
Form & arkitektur 0,9 2,3 3,2 

Musikal 0,3 0,5 0,8 
Revy / fars 0,3 0,8 1,1 

Film 3,3 8,4 11,7 
Television 0,2 4,7 4,9 

Radio 0 0,8 0,8 
Dagspress & tidskrifter 0,5 1,6 2,1 

Dataspel 0 0 0 
Populärmusik  10,6 7,0 17,6 

Klassisk musik & konstmusik  3,3 2,5 5,8 
Jazzmusik  1,7 1,2 2,9 

Mat & dryck 0 0 0 
Flera konstformer 0 1,2 1,2 

Samhällsdebatt ----------------------- 7,0 7,0 
Krönika  ----------------------- 3,7 3,7 

 
Kritik 40,1%  - Journalistik 58,4% 
 
Februari 2007 
Tabell 5: Andel av det totala antalet texter (procent) – Totalt antal texter: 824 

 Kritik Journalistik Båda genrer 
Poesi 0,2 0,4 0,6 
Prosa 2,8 2,9 5,7 

Barn & ungdomslitteratur 0,7 0,8 1,5 
Facklitteratur 4,5 1,6 6,1 

Teater 3,6 2,2 5,8 
Opera & Balett 1,2 1,4 2,6 

Skulptur & bildkonst 1,8 5,9 7,7 
Form & arkitektur 0,5 1,3 1,8 

Musikal 0,2 1,0 1,2 
Revy / fars 0,7 0,5 1,2 

Film 3,9 8,5 12,4 
Television 2,8 8,2 11,0 

Radio 0,7 1,0 1,7 
Dagspress & tidskrifter 0,7 2,2 2,9 

Dataspel 1,0 0,4 1,4 
Populärmusik  3,3 7,2 10,5 

Klassisk musik & konstmusik  1,9 0,5 2,4 
Jazzmusik  0,5 0,5 1,0 

Mat & dryck 0 1,0 1,0 
Flera konstformer 1,8 0,7 2,5 

Samhällsdebatt ----------------------- 5,0 5,0 
Krönika  ----------------------- 13,7 13,7 

 
Kritik 32,8% - Journalistik 66,2% 
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Februari 1997 
Tabell 6: Andel av det totala antalet tecken (procent) – Totalt antal tecken: 1755190 

 Kritik Journalistik Båda genrer 
Poesi 0,9 0,7 1,6 
Prosa 5,8 4,0 9,8 

Barn & ungdomslitteratur 1,7 0,1 1,8 
Facklitteratur 7,7 5,4 13,1 

Teater 5,2 3,1 8,3 
Opera & Balett 1,6 1,8 3,4 

Skulptur & bildkonst 3,8 2,1 5,9 
Form & arkitektur 1,2 2,1 3,3 

Musikal 0,1 0,1 0,2 
Revy / fars 0,3 0,3 0,6 

Film 3,1 7,9 11,0 
Television 0,2 2,5 2,7 

Radio 0 0,5 0,5 
Dagspress & tidskrifter 0,4 0,9 1,3 

Dataspel 0 0 0 
Populärmusik  5,2 5,5 10,7 

Klassisk musik & konstmusik  2,0 2,7 4,7 
Jazzmusik  0,7 0,8 1,5 

Mat & dryck 0 0 0 
Flera konstformer 0 1,6 1,6 

Samhällsdebatt ----------------------- 13,0 13,0 
Krönika  ----------------------- 4,5 4,5 

 
Kritik 39,9% - Journalistik 59,6% 
 
Februari 2007 
Tabell 7: Andel av det totala antalet tecken (procent) – Totalt antal tecken: 2045775 

 Kritik Journalistik Båda genrer 
Poesi 0,3 0,1 0,4 
Prosa 3,7 3,3 7,0 

Barn & ungdomslitteratur 0,7 1,1 1,8 
Facklitteratur 8,6 3,1 11,7 

Teater 4,2 2,2 6,4 
Opera & Balett 1,3 1,7 3,0 

Skulptur & bildkonst 2,5 4,8 7,3 
Form & arkitektur 0,4 1,6 2,0 

Musikal 0,2 0,4 0,6 
Revy / fars 0,6 0,6 1,2 

Film 4,0 6,6 10,6 
Television 2,9 8,0 10,9 

Radio 0,1 1,3 1,4 
Dagspress & tidskrifter 0,4 1,2 1,6 

Dataspel 1,3 0,7 2,0 
Populärmusik  2,5 7,0 3,2 

Klassisk musik & konstmusik  1,9 0,3 2,2 
Jazzmusik  0,3 0,5 0,8 

Mat & dryck 0 0,5 0,5 
Flera konstformer 4,7 0,6 5,3 

Samhällsdebatt ----------------------- 5,5 5,5 
Krönika  ----------------------- 7,3 7,3 

 
Kritik 40,6% - Journalistik 58,4% 
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Februari 1997 
Tabell 8: Genomsnittlig textlängd (antal tecken) – Genomsnittlig totalt: 2742 

 Kritik Journalistik Båda genrer 
Poesi 3340 1767 2554 
Prosa 4656 2916 3786 

Barn & ungdomslitteratur 2358 1362 1860 
Facklitteratur 6134 4277 5206 

Teater 2792 2168 2480 
Opera & Balett 3969 2099 3034 

Skulptur & bildkonst 3321 3097 3209 
Form & arkitektur 3588 2527 3058 

Musikal 2627 787 1707 
Revy / fars 2475 1062 1769 

Film 2557 2555 2556 
Television 3666 1492 2579 

Radio 0 1810 905 
Dagspress & tidskrifter 2322 1541 1932 

Dataspel 0 0 0 
Populärmusik  1346 2162 1754 

Klassisk musik & konstmusik  1677 3018 2348 
Jazzmusik  1177 1783 1480 

Mat & dryck 0 0 0 
Flera konstformer 0 3626 1813 

Samhällsdebatt ----------------------- 5086 5086 
Krönika  ----------------------- 3322 3322 

 
 
Februari 2007 
Tabell 9: Genomsnittlig textlängd (antal tecken) – Genomsnittlig totalt: 2483 

 Kritik Journalistik Båda genrer 
Poesi 3211 664 1938 
Prosa 3305 2808 3057 

Barn & ungdomslitteratur 2480 3091 2786 
Facklitteratur 4745 4819 4782 

Teater 2850 2537 2559 
Opera & Balett 2687 2872 2780 

Skulptur & bildkonst 3418 1991 2705 
Form & arkitektur 1989 2982 2486 

Musikal 2281 1176 1729 
Revy / fars 2145 2959 2552 

Film 2538 1932 2235 
Television 2545 2424 2485 

Radio 2754 3454 3104 
Dagspress & tidskrifter 1535 1364 1450 

Dataspel 3278 4565 3922 
Populärmusik  1886 2434 2160 

Klassisk musik & konstmusik  2434 1326 1880 
Jazzmusik  1692 2163 1928 

Mat & dryck 0 1278 639 
Flera konstformer 6407 2187 4297 

Samhällsdebatt ----------------------- 2759 2759 
Krönika  ----------------------- 1325 1325 
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4.1 Genomgång av statistik 

4.1.1 Andel kritik respektive journalistik 
En jämförelse av hur stor del av materialet som består av kritik respektive 
journalistik är en bred ingång och därför lämplig att inleda med. Vi kan börja med att 
konstatera att siffrorna för både procentandelen av det totala antalet texter102 och 
procentandelen av det totala antalet tecken103 är tämligen konstanta. Journalistiken 
utgör runt 60% av materialet mot kritikens 40%. Det enda undantaget är att 
proc/AntText för kritiken februari 2007 gick ner till drygt 30% (fördelningen i 
proc/AntTeck var alltså forfarande den samma.)104 
 

4.1.2 Kritik 
Förändringar i kritik-ämnena 1: Antal texter 
Vi ser från det första nedslagstillfället till det andra nedslagstillfället minskningar av 
den procentuella andelen texter i följande genrer: Poesi, Prosa, Barn & 
ungdomslitteratur, Teater, Skulptur & bildkonst, Form & arkitektur, Populärmusik, 
Klassisk musik & konstmusik samt Jazzmusik. Ökningar har skett i Facklitteratur, Revy 
/ fars, Film, Television, Radio, Dataspel och den nya samlingsgenren Flera konstformer. 
I övriga genrer har förändringen som jag bedömer det varit obetydlig (mindre än 0,3% 
differens)105. 
 
Förändringar i kritik-ämnena 2: Antal tecken 
Schemat för den procentuella andelen av det totala teckenantalet visar på i stort sett 
identiska förändringar. De krympande ämnena är Poesi, Prosa, Barn & 
ungdomslitteratur, Teater, Opera & Balett, Skulptur & bildkonst, Form & arkitektur, 
Populärmusik samt Jazzmusik. Följande genrer har växt: Facklitteratur, Revy / fars, 
Film, Television, Dataspel, Flera konstformer.106 
 
Förändringar i kritik-ämnena 3: Genomsnittlig längd107 
De genrer där den genomsnittliga textlängden har ökat är Radio, Dataspel, 
Populärmusik, Klassisk musik & konstmusik, Jazzmusik samt Flera konstformer. 
Viktigt att komma ihåg här är att kritik-ämnena för Radio, Dataspel och samlingsgenren 
Flera konstformer inte existerade 1997 och att den genomsnittliga längden på texterna i 
dessa genrer har växt är därför ej förvånande. Av de genrer som funnits 1997 är det 
alltså endast kritiktexten i de tre musikämnena som har växt i omfång. I följande genrer 
har den genomsnittliga texten blivit kortare: Poesi, Prosa, Facklitteratur, Opera & 
Balett, Form & arkitektur, Musikal, Revy / fars, Television, Dagspress & tidskrifter.108  

                                                 
102 Jag kommer hädanefter att referera till procentandelen av det totala antalet artiklar som proc/AntText.  
103 Fortsättningsvis även känt som proc/AntTeck. 
104 Den genomsnittliga artikeln krymper från 97 till 07 men kritiktexterna blir färre och förhållandevis 
längre då de fortfarande upptar samma andel av den totala mängden tecken. 
105 Dessa oförändrade genrer var Opera & Balett,  Musikal, Dagspress & tidskrifter. 
106 Oförändrade: Musikal, Dagspress & tidskrifter, Klassisk musik & konstmusik, Radio. 
107 För denna kategori har en förändring bedömts som anmärkningsvärd om den har överstigit 129 tecken. 
Detta tal har valts då det är en femprocentlig förändring av den totala medellängden på samtliga artiklar 
1997 och 2007. (1755190+2045775) dividerat med (640+824) = 2596,3. 
108 Oförändrat: Barn & ungdomslitteratur, Teater, Skulptur & bildkonst och Film. 
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Förändringar i kritik-ämnena 4: Synkronisering 
Vid en jämförelse av de tre tabellerna kan vi se att följande ämnen har minskat i 
samtliga tre tabeller: Poesi, Prosa, Form & arkitektur. Ämnena Barn & 
ungdomslitteratur, Teater, Opera & Balett, Skulptur & bildkonst, Populärmusik samt 
Jazzmusik har minskat i två tabeller.  
Dataspel och Flera konstformer har ökat i samtliga tre tabeller. Facklitteratur, Revy / 
fars, Film, Television, Radio har ökat i två tabeller.109 
 

4.1.3 Journalistik 
Förändringar i journalistik-ämnena 1: Antal texter 
Vi ser ett minskat antal texter i följande journalistik-ämneskategorier: Poesi, Prosa, 
Facklitteratur, Teater, Opera & Balett, Form & arkitektur, Revy / fars, Klassisk musik & 
konstmusik, Jazzmusik, Flera konstformer och Samhällsdebatt.  Däremot ökar antalet 
texter i Barn & ungdomslitteratur, Skulptur & bildkonst, Musikal, Television, 
Dagspress & tidskrifter, Dataspel, Mat & dryck, Krönika. I tre ämneskategorier var 
antalet texter i det närmaste oförändrat; Film, Radio, Populärmusik. 
 
Förändringar i journalistik-ämnena 2: Antal tecken 
Andelen av den totala textmassan minskade i ämnena Poesi, Prosa, Facklitteratur, 
Teater, Form & arkitektur, Film, Klassisk musik & konstmusik, Jazzmusik, Flera 
konstformer och Samhällsdebatt. Den ökade i Barn & ungdomslitteratur, Skulptur & 
bildkonst, Musikal, Revy / fars, Television, Radio, Dagspress & tidskrifter, Dataspel, 
Populärmusik, Mat & dryck, Krönika och var oförändrad i genren Opera & Balett. 
 
Förändringar i journalistik-ämnena 3: Genomsnittlig längd 
Det genomsnittliga antalet tecken per text har minskat för journalistiska texter som 
återfinns i ämnena Poesi, Skulptur & bildkonst, Film, Dagspress & tidskrifter, Klassisk 
musik & konstmusik, Flera konstformer, Samhällsdebatt och Krönika. Genomsnittet har 
ökat i ämnena Barn & ungdomslitteratur, Facklitteratur, Teater, Opera & Balett, Form 
& arkitektur, Musikal, Revy / fars, Television, Radio, Dataspel, Populärmusik, 
Jazzmusik samt Mat & dryck.110 
 
Förändringar i journalistik-ämnena 4: Synkronisering 
Vid en jämförelse av de tre tabellerna kan vi se att följande genrer har minskat i 
samtliga tre tabeller: Poesi, Klassisk musik & konstmusik, Flera konstformer och 
Samhällsdebatt.  Ämnena Prosa, Facklitteratur, Teater, Form & arkitektur samt 
Jazzmusik har minskat i två tabeller.  
Barn & ungdomslitteratur, Musikal, Television, Dataspel samt Mat & dryck har ökat i 
samtliga tre tabeller. Skulptur & bildkonst, Dagspress & tidskrifter, Populärmusik, 
Krönika har ökat i två tabeller. 
 
 
 

                                                 
109 Kritik-ämnena för Radio, Dataspel och samlingsgenren Flera konstformer existerade inte 1997. 
110 Oförändrat i Prosa. 
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5 Diskussion 

5.1 Övergripande tendenser 
Den genomsnittliga textlängden krymper från 1997 till 2007 medan kritiktexterna blir 
färre och förhållandevis längre då de fortfarande upptar samma andel av den totala 
mängden tecken. En faktor att ha med i beräkningen här är att vi 2007 ser nya 
ämnesmässiga kategorier som inte existerade på kritiksidan vid det första 
nedslagstillfället.  

Dessa ämnen är Radio, Dataspel och Flera konstformer. Vi ser också 
utifrån tabellerna att det är just dessa tre ämnen som står för den mest självklara 
ökningen (med reservation för att ökningen i Radio är så pass liten att den endast går att 
registrera i två av de tre tabellerna.) Trots att den genomsnittliga längden på kritiktexten 
på ytan tycks ha ökat har den alltså minskat i omfång i betydligt fler ämnen, bland annat 
inom traditionellt viktiga kritikområden såsom Poesi, Prosa, Facklitteratur, Opera & 
Balett och Form & arkitektur. 

Det vi kan ta med oss från Svante Weylers text ”Högt och lågt” är inte i 
första hand det faktum att det ”låga vinner” när man blandar högt och lågt, utan 
snarare vad som händer med kultursidornas texter när de möter kommersialismen 
och kraven på lönsamhet. Bokförlag och skivbolag skickar försäljningslistor som 
publiceras i tidningen och detta sätter indirekt tonen för vad som kan avhandlas på 
kultursidorna, men framförallt sänker det nivån för hur det kan avhandlas. När 
deckarförfattaren inför debuten intervjuas utifrån förlagets pressutskick är det i första 
hand en journalistisk text om litteratur som traditionellt sett har ansetts vara av låg 
status, men i förlängningen – och det här är det relevanta för min undersökning – 
bidrar det till att förändra sättet på vilket kultursidorna i stort behandlar litteratur.  
Låt oss återigen anknyta till Tomas Forser och hans bok ”Kritik av kritiken”. Hur väl 
överensstämmer hans dödsförklaring av kritiken med verkligheten? Forser menar att 
kritikern som smakdomare tillhör det förgångna. I deras ställe kommer tidningarna 
att vilja ge sin publik vad de antas vilja ha. Denna publik karaktäriserar Forser som 
”ung, heterogen, bildningsmässigt arvlös och allmänt trolös”111. Den här publiken 
bryr sig enligt Forser föga om traditionella värden och letar istället snabba intryck 
och anledningen till att våra tidningar är så måna att attrahera denna publik är rent 
ekonomisk då den kommer att utgöra ”nästa generation av medelåldringar”112. Dessa 
människor – mediekarriäristerna - brister i sin förmåga att, med Brensons ord, skilja 
mellan äkta och oäkta kultur och har inte heller något vidare intresse av att göra 
det.113 
 

5.2 Tomas Forsers motsatspar 
När vi återvänder till de motsatspar som Tomas Forser i det avslutande kapitlet i 
”Kritik av kritiken” använder för att beskriva hur han anser att de nya kraven rent 
konkret förändrar kultursidorna gör vi det med möjligheten att ställa hans påståenden 
mot vårt statistiska material. Låt oss inleda genom att testa varje påstående var för 
sig. 
                                                 
111 Forser s. 199.  
112 Forser s. 199 ff. 
113 Brenson.  s. 115. 
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Motsatspar 1: 
”fördjupande reportage”  istället för ”den kontinuerliga, minutiösa och pliktmässiga 
bevakningen av fältet enligt gängse recensionsmallar” 

Tolkning 1: 
Längre journalistiska texter ersätter recensionstexter. 

 
Överensstämmelse: Den genomsnittliga längden på de journalistiska texterna har 
ökat med ungefär 10% (från 2202 tecken till 2412).  Procentandelen kritiska texter 
har minskat från 40,1% till 32,8%.  

Vad det gäller texttypen kritik ser vi minskningar av den procentuella 
andelen texter i följande genrer: Poesi, Prosa, Barn & ungdomslitteratur, Teater, 
Skulptur & bildkonst, Form & arkitektur, Populärmusik, Klassisk musik & 
konstmusik samt Jazzmusik. Den genomsnittliga kritiktexten har minskat i storlek i 
följande kategorier: Poesi, Prosa, Facklitteratur, Opera & Balett, Form & arkitektur, 
Musikal, Revy / fars, Television, Dagspress & tidskrifter. 

Antalet texter i journalistik-ämnena ökar i Barn & ungdomslitteratur, 
Skulptur & bildkonst, Musikal, Television, Dagspress & tidskrifter, Dataspel, Mat & 
dryck samt Krönika. Den genomsnittliga journalistiska texten har ökat i storlek i 
följande kategorier: Barn & ungdomslitteratur, Facklitteratur, Teater, Opera & Balett, 
Form & arkitektur, Musikal, Revy / fars, Television, Radio, Dataspel, Populärmusik, 
Jazzmusik samt Mat & dryck.  
 
Motsatspar 2: 
”större satsningar på enskilda begivenheter” istället för ”den kontinuerliga, minutiösa och 
pliktmässiga bevakningen av fältet enligt gängse recensionsmallar” 

Tolkning 2: 
Punktmarkering snarare än överblicksstrategi. 

 
Överensstämmelse: Den genomsnittliga texten krymper från 97 till 07 men 
kritiktexterna blir färre och förhållandevis längre då de fortfarande upptar samma andel 
av den totala mängden tecken. 
 
Motsatspar 3: 
”fingret på samtidspulsen” istället för ”den kontinuerliga, minutiösa och pliktmässiga 
bevakningen av fältet enligt gängse recensionsmallar”  

Tolkning 3: 
Trendkänslighet istället för ambitiös kritik. 

 
Överensstämmelse: Mycket svårt att bedöma utifrån min statistik då jag inte 
genomför någon analytisk närläsning av texterna.  
 
Motsatspar 4: 
”personliga, reflekterande texttyper med viss kulturell image” istället för ”det exklusiva rummet 
för kommentarer om konstkulturen”  

Tolkning 4: 
Krönikor istället för kritik. 

 
Överensstämmelse: Krönikans andel av det totala antalet texter har ökat från 3,7% 
till 13,7%  (samt från 4,5% till 7,3% av den totala textmassan), en markant och 
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odiskutabel ökning.  Samtidigt andelen kritiska texter har minskat från 40,1% till 
32,8%. De kraftigaste minskningarna har skett i Poesi, Prosa samt Form & arkitektur. 
Samtidigt är kritikens andel av den totala textmängden konstant, vilket betyder att de 
ovanstående tre kritikämnena tappar mark till andra kritikgenrer, i huvudsak till de 
nya kritikämnena Dataspel och Flera konstformer. Vi ser även ökningar i ämnena 
Facklitteratur, Revy / fars, Film, Television samt Radio. 
 
Motsatspar 5: 
”(k)orskulturella grepp på livet och konsten” istället för ”samvetsgrann, fortlöpande 
konstkulturell genrebevakning”  

Tolkning 5:  
Kröniketexter alternativt texter som behandlar flera former av kulturella uttryck istället för 

traditionellt genrebunden kritik. 
 
Överensstämmelse: Antalet krönikor har ökat från 3,7% till 13,7%. I den kritiska 
genren ”Flera konstformer” hittar vi 2007 den avgjort längsta genomsnittliga 
textlängden (6407 tecken). Vi kan bara se en tvåprocentig ökning i andelen av det 
totala antalet texter, medan vi ser kritiken av ”Flera konstformer” gå från 0 till 5% 
vad det gäller andelen av den totala textmassan. Förutom ”Flera konstformer” ökar 
de kritiska ämnena Facklitteratur, Revy / fars, Film, Television, Dataspel, medan alla 
andra kritikgenrer minskar. 
 
Motsatspar 6: 
”journalistik om kultur” istället för ”kritik”  

Tolkning 6: 
Kulturjournalistik ersätter kritik. 

 
Överensstämmelse: Antalet kritiktexter jämfört med det totala antalet texter minskar 
med 10% från 1997 till 2007. Annars är siffrorna konstanta. Som ovan konstaterat 
sker skiftet mot färre och längre kritiktexter som i allt högre grad behandlar andra 
konstformer än Poesi och Prosa. 
 
Motsatspar 7: 
”kulturreportage med värderande markeringar” istället för ”reservat för recensionsgenren”  

Tolkning 7: 
Det värderande som traditionellt har hört kritiken till minskar och dyker istället i viss mån upp i 

journalistiska texter. 
 
Överensstämmelse: Svårt att avgöra utifrån min undersökning. 
 
Motsatspar 8: 
”personporträtt” istället för ”reservat för recensionsgenren”  

Tolkning 8: 
Journalistik om kulturpersonligheter istället för kritik. 

 
Överensstämmelse: Vad det gäller kritik har Poesi, Prosa och Form & arkitektur 
minskat samtliga tre tabeller. Ämnena Barn & ungdomslitteratur, Teater, Opera & 
Balett, Skulptur & bildkonst, Populärmusik samt Jazzmusik har minskat i två 
tabeller.  

Samtidigt har antalet journalistiska texter om Poesi, Prosa, 
Facklitteratur, Teater, Opera & Balett, Form & arkitektur, Revy / fars, Klassisk 
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musik & konstmusik, Jazzmusik, Flera konstformer och Samhällsdebatt minskat och 
man kan därför inte köpa det här helt och hållet. 
 
Motsatspar 9: 
”djupintervjuer” istället för ”reservat för recensionsgenren”  

Tolkning 9: 
Intervjuer istället för kritik. 

 
Överensstämmelse: Svårt att avgöra då ”djupintervjuer” liksom  ”personporträtt” 
ovan faller in under flera ämneskategorier av journalistikgenren. Om man tolkar 
begreppet ”djupintervju” som en längre intervju kan vi se att den genomsnittliga 
längden på texter har ökat i följande genrer: Barn och ungdomslitteratur, 
Facklitteratur, Teater, Opera & Balett, Form & arkitektur, Musikal, Revy / fars, 
Television, Radio, Dataspel, Populärmusik, Jazzmusik samt Mat & dryck. 
 
Motsatspar 10: 
”översiktsartiklar” istället för ”reservat för recensionsgenren”   

Tolkning 10: 
Kortare, sammanfattande texter alternativt samlingsrecensioner istället för kritik. 

 
Överensstämmelse: Att kritik i genren Flera konstformer inte existerade 1997 kan ses 
som ett tecken på denna utveckling. 
 
Motsatspar 11: 
”utgivnings- och repertoargenomlysningar” istället för ”reservat för recensionsgenren” 

Tolkning 11: 
Kortare recensioner/ samlingsrecensioner. 

 
Överensstämmelse: Se ovan. 
 
Motsatspar 12: 
”modereportaget” istället för ”litteraturkritik”  

Tolkning 12: 
Journalistiska texter om mode snarare än litteraturkritik. 

 
Överensstämmelse: Poesi- och prosakritiken minskar vad det gäller antalet texter, 
andel av det totala utrymmet samt genomsnittlig längd, men det gör även 
journalistiken om- och kritiken av Form & arkitektur. Det här påståendet kan ej 
backas upp utifrån mitt material. 
 
Motsatspar 13: 
”mediekommentaren” istället för ”litteraturkritik”  

Tolkning 13: 
Mediejournalistik istället för litteraturkritik. 

 
Överensstämmelse: Kritiken av Poesi och Prosa minskar utrymmesmässigt  medan 
journalistiken om Television samt Dagspress & tidskrifter ökar. Överensstämmer 
med Forsers bild. 
 
Motsatspar 14: 
”popmusikjournalistiken” istället för ”litteraturkritik”  

Tolkning 14: 
Journalistik om popmusik istället för kritik om litteratur. 
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Överensstämmelse: Litteraturkritik minskar, journalistiken om populärmusik ser en 
mycket liten ökning.   
Samtidigt upptar kritiken som behandlar Populärmusik en mindre del av det totala 
textutrymmet. Kritiktexterna om Populärmusik är generellt sett färre och längre 
2007. De journalistiska texterna om Poesi och Prosa utgör en mindre andel av den 
totala textmassan. 
 
Motsatspar 15: 
”populärkulturen” istället för ”elitkulturen”  

Tolkning 15: 
Lågstatus istället för högstatus 

 
Överensstämmelse: Låt oss ställa upp tacksamma och hyfsat okontroversiella 
exempel på populärkultur respektive elitkultur: Populärmusik och Klassisk musik & 
konstmusik.  

Vad det gäller kritiken utgör Klassisk musik & konstmusik endast 2,0% 
av den totala textmängden 1997 och 1,9% för 2007.  Antalet texter är färre, men 
textmängden densamma. För genren Populärmusik har både textmängden och antalet 
texter krympt.  

När det kommer till journalistiken ser det dock lite annorlunda ut. 
Klassisk musik & konstmusik har krympt i samtliga tre tabeller medan 
Populärmusiken har ökad andel av textmassan och i genomsnitt längre texter. Det rör 
sig inte om någon dramatisk ökning, men den bör ändå registreras. 

Utifrån detta test kan vi se att skiftet från högstatus till lågstatus sker, 
om det nu sker över överhuvudtaget, på journalistikens område snarare än på 
kritikens.  
 
Det faktum att antalet texter i februari månad på tio år har ökat från 640 till 824 låter 
mig veta att en förändring har skett, då jag samtidigt ser en minskning av den 
genomsnittliga textlängden. Jag kan utan att ta mig allt för stora friheter koppla 
denna förändring till sammanslagningen av kultur och nöje.  
Kritiktexterna blir färre i antal men upptar samma procentandel av den totala 
textmassan. Det verkar som att den här utvecklingen på ytan tycks gynna kritiken 
utifrån exempelvis Titcheners distinktion mellan ”recension” och ”kritik”, där den 
senare typen av skrivande förutsätter större anspråk när det kommer till tid och 
utrymme114. Men vid en mer noggrann granskning av tabellerna framgår det att 
kritiktexterna som behandlar poesi, prosa, facklitteratur, opera & balett, form & 
arkitektur, musikal, revy/fars, television samt dagspress & tidskrifter alla har krympt 
och att ökningen i huvudsak beror på att ämnen som tidigare inte har varit föremål 
för kritik såsom radio och dataspel nu tar plats på kultursidorna. Utöver dessa båda 
ämnen utgör ett nytt fenomen, en samlingskategori som jag har valt att kalla ”flera 
konstformer” nu hela 47% av det totala antalet tecken. (Den är i och med detta den 
avgjort största kritikkategorin efter facklitteratur, sett till textmassa.) 
Vad det gäller den totala textmassan har poesikritiken minskat från 0,9% till 0,3% 
och prosakritiken minskat från 5,8% till 3,7%. Samma sak gäller för exempelvis 
teater som har tappat från 5.2% till 4.2%. Skrivandet som behandlar televisionen 

                                                 
114 Titchener, s.2. 
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ökar däremot kraftigt, journalistiken från 2,5% till 8% och kritiken från 0,2% till 
2,9%. 
 
Den här utvecklingen stämmer följaktligen väl överens med de varnande ord om 
tabloidisering som yttrats av exempelvis Tomas Forser. Om jag för ett ögonblick likt 
Forser låter placera litteraturkritiken på en sida av det kulturella spektrumet och 
placerar journalistiken om populärmusik på den motsatta sidan ser jag att den senare 
har ökat från 5.5% till 7.0% av den totala textmassan. Så långt alltså helt i linje med 
Forsers profetia. Samtidigt ser vi en lika dramatisk minskning vad det gäller kritiken 
av populärmusik (från 5,2% till 2,5%). Att filmkritiken ökar och filmjournalistiken 
minskar går om inte stick i stäv så åtminstone ej i linje med Forsers förutsägelser. 
Det finns alltså goda skäl att vädra vissa invändningar gentemot Forsers bild av 
utvecklingen. Förändringarna är inte entydiga vilket inte är speciellt förvånande i sig 
då min ambition har varit att försöka återge den mycket mångfacetterade bild av 
kultursidorna som jag har haft möjlighet att konstruera utifrån min statistik. Den bild 
av kultursidan som vår statistik visar upp är helt enkelt betydligt mer komplicerad än 
den bild Forser förmedlar i ”Kritik av kritiken”, vilket gör att avvikelser är 
oundvikliga.  
 
Med det sagt vill jag hävda att det faktum att kritiken av dataspel 2007 tar upp ett 
utrymme som är mer än fyra gånger större än kritiken av poesi säger något om vilken 
publik man har valt att rikta sig till. Utifrån siffrorna över vilka delar av 
dagstidningen som svenskarna väljer att faktiskt läsa kan vi se att nöjestexterna är 
betydligt mer populära i de yngre åldersgrupperna än vad kulturtexterna är och att 
man introducerar texter om exempelvis dataspel är troligen ett försök att attrahera 
dessa de yngre läsarskarorna.115 I vilken grad detta är framgångsrikt är svårt att 
undersöka, men Forsers ord om hur tidningarna vill läsas av ”nästa generation av 
medelåldringar”116 går att relatera till detta. Forser beskriver 2002 den unga publiken 
som ”ung, heterogen, bildningsmässigt arvlös och allmänt trolös”117 och jag menar 
att detta uttalande kan förstås utifrån den medieutveckling som har pågått på Internet 
sedan dess och som på senare år har accelererat och blivit en självklar del av gemene 
mans mediekonsumtion. Bloggar och andra mer eller mindre redaktörsfria 
Internetbaserade publikationer hotar att ersätta kultursidans funktioner. Detta har att 
göra med att bloggandet i huvudsak är obetalt och att mediet inte är inkomstberoende 
och därför saknar det krav på lönsamhet som har varit central för den utveckling av 
kultursidan som jag har skildrat. Man har från dagstidningarnas håll försökt bli en del 
av detta nya medieklimat genom att förse sina medarbetare med egna bloggar och 
göra bloggandet till en del av deras arbetsuppgifter. Fördelen med detta arbetssätt är 
att det är snabbt och flexibelt, men samtidigt riskerar man att skribenten reduceras till 
en bloggare bland många andra.  
En annan tendens är att dagstidningarna väljer att endast publicera vissa texter i sin 
internetupplaga, vilket kan ses som ett sätt att bevara den typ av skrivande som inte 
längre anses vara lönsamt nog för publicering i tryckupplagan. 

 

                                                 
115 Tidningsutgivarnas webbplats - http://www.tu.se/document/Svensk_dagspress_2008.pdf  
116 Forser s. 199 ff. 
117 Forser s. 199.  
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Slutligen kan det vara viktigt att påpeka att det genom utförandet av 
den kvalitativa innehållsanalysen självklart finns utrymme för en viss grad av 
subjektivitet och att jag genom de alla de beslut som fattats under kodningens gång 
ofrivilligt kan ha färgat resultatet på ett olyckligt vis. Detta är oundvikligt men det 
bör för den sakens skull inte heller negligeras. 
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6 Slutsats 
Det går att konstatera att det från 1997 till 2007 har skett en förändring vad det gäller 
Dagens Nyheters kulturside-upplägg. Vi kan vidare konstatera att trots att den totala 
andelen av textmassan som utgörs av kritiktexter är konstant har den ämnesmässiga 
fördelningen av kritik förskjutits. Det går att koppla dessa förändringar till de 
tendenser som Tomas Forser pekar på i sin bok ”Kritik av kritiken”, i min 
undersökning tydligast refererade genom de motsatspar som jag har funnit det 
tacksamt att använda mig av. Anpassningen till ett nytt medieklimat och nya 
generationers mediekonsumtion har bidragit till denna utveckling och 
maktcentraliseringen på Dagens Nyheter har möjliggjort den. Den ledningsstrid som 
jag har beskrivit har samtidigt lett till att tidningen har tappat många individer, 
människor vars vurmande för kultursidans ställning som en stark och oberoende kraft 
har kommit i vägen för tidningsledningens planer. Det mest konkreta exemplet på 
detta är Ingrid Elam. Elam var delaktig i den flitigast omdiskuterade enskilda 
händelsen under den aktuella tioårsperioden; sammanslagningen av kultur och nöje. 
Elam accepterade samtidigt degraderingen från redaktör för kulturredaktionen – och 
en av Dagens Nyheters chefredaktörer – till kulturchef. Men Elams acceptans av det 
pågående skiftet var inte långvarigt och uppbrottet närmade sig med stormsteg.  

Tidningsledningens kompromisslöshet i denna fråga talar om vilken 
roll man vill att kulturredaktionen ska spela. Det är en kulturredaktion utan egentligt 
självstyre, och det som 1997 var Dagens Nyheters kultursidor är idag en avdelning 
som kombinerar kultur och nöjesrapportering där kritik av ny svensk lyrik får samsas 
med tips om att man på tidningens webbplats listar ”de största rockögonblicken på 
Youtube”. Man kan givetvis tycka vad man vill om detta, men man kan inte 
undkomma det faktum att texten om videoklippen under 2008 var den mest lästa 
texten118 på Dagens Nyheters webbplats. Utifrån 2007 års SOM-undersökning119 av 
svenskarnas läsvanor var det tydligt att nöjesartiklar tilltalade den yngre publiken i 
betydligt högre utsträckning än kulturartiklar. Att döma av min undersökning utgör 
den unga läsarkretsen120 en publik som Dagens Nyheter inte anser sig ha råd att 
mista. Om man vill använda sig av Svante Weylers ord121 och konstatera att det ”låga 
vann” är det fullt möjligt, men då tror jag att man begår misstaget att anta att det 
någonsin pågick en uttalad kamp mellan något som är klart definierat som högt 
respektive lågt. Det rör sig snarare om någon slags uppluckring av dessa begrepp till 
följd av att kultur och nöje numera får samsas om utrymmet. Om Tomas Forser har 
rätt är detta också en utveckling som för kommande generationer tidningsläsare 
kommer att te sig tämligen naturlig och okomplicerad. Men detta är bara 
spekulationer. Det vi kan vara säkra på är att Dagens Nyheters kultursidor definitivt 
har förändrats och att denna förändring – när det gäller ledningsfrågan och 
avdelningssammanslagningen – står i direkt relation till att kritiken har försatts i vad 
som har beskrivits som ett kristillstånd. Min undersökning visar att den klassiska 
kritiken av exempelvis litteratur och konst under den aktuella tidsperioden har 
marginaliserats ytterligare på Dagens Nyheters kultursidor.  

                                                 
118 Öjemar, Fredrik ”Mest läst på DN.se 2008”, Dagens Nyheter - 2009-01-01 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/mest-last-pa-dnse-2008-1.478248 (hittad 2009-03-05) 
119   Tidningsutgivarnas webbplats - http://www.tu.se/document/Svensk_dagspress_2008.pdf 
120 Forser s. 199. 
121 Weyler, Svante Expressen 080815 
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7 Efterord 
Ibland föder sökandet efter ett svar nya frågor snarare än definitiva svar. Jag har kunnat 
visa på hur det förändrade klimatet på Dagens Nyheter har försämrat förutsättningarna 
för seriös kritik, men jag har även blivit än mer medveten om att det som inträffar 
mellan 1997 och 2007 inte kan förstås utan att närmare granska vad som hände innan 
1997. Det skulle vara mycket intressant att genomföra en liknande undersökning som 
exempelvis sträcker sig över hela 1900-talet, med nedslag var femte år. Med en digrare 
statistik i ryggen skulle den här undersökningen kunna berätta en mycket spännande 
historia om det svenska nittonhundratalets kulturkritik. 
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8 Sammanfattning 
Min undersökning behandlar kritikens roll på Dagens Nyheters kultursidor i februari 
1997 och i samma månad 2007. Undersökningen har sin grund i en debatt kring att 
kritikens förutsättningar har förändrats i takt med dagspressens lönsamhetskrav. Man 
har kallat denna utveckling för ”kritikens kris”. I ett försök att orientera läsaren 
presenteras en kort redogörelse för kritikens historia som sedan följs upp av 
beskrivningar av hur den aktuella debatten förs i Nordamerika och i Sverige. 
Valet att fokusera mig på just Dagens Nyheter har att göra med att Dagens Nyheter var 
den första svenska dagstidning att gå över till tabloidformatet, ett skifte som av 
debattörer ses som centralt för tidningens framtid. Utöver denna förändring var den 
aktuella tidsperioden även i övrigt en mycket intressant och turbulent tid på Dagens 
Nyheters kulturredaktion, som under tioårsperioden leddes av fyra olika chefer. Jag 
väljer därför att även titta närmare på hur de inre stridigheterna möjligtvis kan ha 
påverkat kritikens ställning. Mina frågeställningar lyder därmed som följer: 
 

- Hur påverkar den omtalade kritikkrisen innehållet på Dagens Nyheters 
kultursidor? 

- Vilken roll kan maktfördelningen på Dagens Nyheter tänkas spelat för 
innehållet på kultursidorna?   

 
 
Jag har genomfört en kvalitativ innehållsanalys av materialet på Dagens Nyheters 
kultursidor under de båda februari-månaderna. Kodningen av materialet har gjorts 
utifrån textens genre (kritik eller journalistik) samt textens ämne. Det utmärkande drag 
som skiljer kritik från journalistik är att den journalistiska texten (i högre grad) förhåller 
sig objektiv till ämnet i fråga medan den kritiska texten är subjektiv och värderande. 
Utöver registreringen av antalet texter i varje ämneskategori har det i totala antalet 
tecken i varje ämneskategori registrerats i omfångsregistreringen. Utifrån dessa siffror 
samt det totala antalet texter respektive det totala antalet tecken har följande poster 
konstruerats för samtliga ämneskategorier. 

* Andel av det totala antalet texter (procent) 
* Andel av det totala antalet tecken (procent) 
* Genomsnittlig textlängd 

 
För att undersöka hur väl utvecklingen stämmer överens med utsagorna om 
kritikkrisen har jag valt att pröva mitt resultat gentemot en serie motsatspar som 
Tomas Forser presenterar i sin bok Kritik av kritiken för att illustrera sin syn på 
kritikens förändrade förutsättningar. 

Jag har utöver kodningen även sammanfattat debatten kring ledningen av 
kulturredaktionen genom en innehållslig idéanalys för att undersöka vilken roll denna 
faktor har spelat för den eventuella utvecklingen. 
 Dagens Nyheters kulturredaktion leds under den aktuella tidsperioden 
huvudsakligen av Arne Ruth, Ingrid Elam, Henrik Berggren och Maria Schottenius. 
Arne Ruths avhopp var kopplad till dennes oro över Bonniersfärens ökade 
maktkoncentration och dess försök att hindra honom från att i sin roll som 
redaktionschef uttrycka denna oro. 
 Ingrid Elam accepterar i och med sitt tillträde det faktum att hon inte likt 
tidigare kulturchefer samtidigt skulle inneha posten som en av tre chefredaktörer på 
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Dagens Nyheter. Hon är också med och driver igenom sammanslagningen av kultur- 
och nöjesavdelningarna. Strax därefter blir chefredaktör och ansvarig utgivare Joachim 
Berner även VD för Dagens Nyheter och Elam uttrycker sin oro över den fortsatta 
maktcentraliseringen, en oro som snart leder till hennes mycket omdiskuterade avhopp. 
 Resultatet av min kvalitativa innehållsanalys visar att fördelningen mellan 
andelen av materialet som utgörs av kritik respektive journalistik är tämligen konstant. 
Den genomsnittliga textlängden krymper från 1997 till 2007 medan kritiktexterna blir 
färre och förhållandevis längre då de fortfarande upptar samma andel av den totala 
mängden tecken. Detta har delvis att göra med att nya ämnen har börjat behandlats på 
kultursidorna. Den genomsnittliga längden på kritiktexterna om exempelvis Poesi, 
Prosa, Facklitteratur, Opera & Balett och Form & arkitektur har minskat.  
 Utvecklingen stämmer i stort väl överens med den framtidsbild som 
målades upp genom användandet av Tomas Forsers motsatspar, även om förändringarna 
inte är entydiga. Anpassningen till ett nytt medieklimat och nya generationers 
mediekonsumtion har bidragit till denna utveckling och maktcentraliseringen på Dagens 
Nyheter har möjliggjort den. Min undersökning visar att den klassiska kritiken av 
exempelvis litteratur och konst under den aktuella tidsperioden har marginaliserats 
ytterligare på Dagens Nyheters kultursidor. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till Thomas Svensson, Presstext. 
 
Hur indexeras materialet? Är exempelvis det innehåll som indexeras som "Kultur" 
identiskt med det vi finner under rubriken "Kultur" i papperstidningen? 
 
Har det skett någon förändring av denna indexering under det senaste decenniet? 
 
Om det är så material utelämnas, hur mycket material utelämnas i Presstext? 
 
Hur går arkiveringen till?  
 
Om det är så att material utelämnas, hur avgörs detta? Vem avgör och vilka kriterier styr 
urvalet? (DN vs/ Presstext, t.ex.) 
 
Har arkiveringsmetoden förändrats under det senaste decenniet? 


