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1 Abstract 
Best picture and The audience-price are two categories awarded at the annual Swedish film 

gala ”Guldbaggegalan”. The two categories have reached our interest, and our will to reveal 

how the critics review the movies depending on what type of movie the review is about. The 

movies nominated for Best picture are mostly considered high culture and the movies 

nominated for The audience-price is mostly considered to be popular culture movies. What 

type of themes are the reviewers using to demonstrate their amount of cultural capital in the 

reviews? Do they use ”high-art” themes for ”high-art” movies, and “popular culture” themes 

for ”popular culture” ones? 

As speculated many times before, the term “taste” is a difficult term to define. Pierre 

Bourdieu has mentioned at least two different types of taste; the fine taste and the barbarian 

taste. The purpose of this essay is to try to figure out how two Swedish magazines expresses 

their taste in movies according to their amount of cultural capital within the field of cultural 

journalism. 

We have analyzed 20 movie reviews from the newspaper Dagens Nyheter and Moviezine, a 

movie portal online, from the years 2010, 2012-2015 with a quantitative method to search for 

the answer. The reviews were studied using a number of variables, some of them represented 

the high culture themes, and some represented the popular culture themes. 

The result shows that the operators does not dispose their texts very different, despite their 

different amount of cultural capital. 
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2 Sammanfattning 
Bästa film och Biopublikens pris är två priser på den årliga Guldbaggegalan som har väckt 

vårt intresse och vår vilja att undersöka hur filmkritiker vid de två svenska tidskrifterna 

Dagens Nyheter och Moviezine bedömer filmer beroende på deras status i filmvärlden. 

Filmerna som är nominerad för "Bästa film" är nämligen oftast betraktade som 

"högkulturella" och filmer som nomineras till "Biopublikens pris" är för det mesta betraktade 

som "populärkulturella". Hur uttrycker tidskrifterna sig i texterna utifrån högkulturella och 

populärkulturella teman när de kritiserar dessa filmer? Skiljer det sig något åt mellan 

tidskrifterna, och skiljer det sig något beroende på om filmen anses vara högkulturell eller 

populärkulturell? Använder de högkulturella teman för högkulturella filmer och 

populärkulturella teman för de populärkulturella? 

Precis som det har påpekats många gånger tidigare i forskarvärlden så är begreppet smak svårt 

att definiera. Pierre Bourdieu har nämnt åtminstone två olika typer av smak, den fina smaken 

och den barbariska smaken. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur de två svenska 

tidningar Dagens Nyheter och Moviezine uttrycker deras smak beroende av deras mängd 

kulturellt kapital. 

Vi har analyserat 20 filmrecensioner från två olika svenska tidningar från åren 2010, 2012-

2015 med en kvantitativ innehållsanalys för att undersöka detta. 

Till vår hjälp hade vi ett antal variabler, varav en del representerade högkulturella teman, och 

en del representerade de populärkulturella teman. 

Resultaten visade att tidningarna inte skiljde sig åt något nämnvärt, utan att båda var relativt 

högkulturellt inriktade. Det som däremot gick att se är att båda aktörerna skriver olika 

beroende på om filmen faller under genren Komedi eller Drama. 

 

Nyckelord: Kritiker, recensioner, referenser, film, populärkultur, högkultur, kvantitativ 

analys, kulturellt kapital, habitus. 
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3 Inledning 
Vi har båda två under många års tid tagit del av filmrecensioner från olika tidningar och 

internet-tidningar. Medan den ena av oss (Linnéa) mest sett dem som vägledning i 

filmdjungeln, har den andra (Philip) sett det mer som underhållning och sedan 2006 läst 

filmrecensioner nästan varje dag. Ska de verka konsumentupplysande eller ska de ses som ren 

underhållning? Om det är så att de ska vara konsumentupplysande så bör recensionerna 

rimligtvis också vända sig till den ”vanliga” publiken, och skriva så att denna förstår och inte 

kräver kunskap om tidigare verk eller regissörens bakgrund. Kritikerna bör alltså uttrycka den 

barbariska smaken i sina texter och använda sig av populärkulturella teman. 

3.1 Bakgrund 

Svenska Filminstitutet (SFI) har sedan 1964 delat ut filmpris årligen på den så kallade 

Guldbaggegalan (Guldbaggen, 2013). I nuläget finns det 19 guldbaggar som utses i de olika 

kategorierna. Förutom kategorier där manliga och kvinnliga skådespelare får pris finns “Bästa 

film”. Den kategorin har också funnits sedan första årets upplaga av Guldbaggegalan. 

En ny kategori instiftades 2007, “Biopublikens pris”. Som namnet indikerar har inte SFI 

något med det utnämnandet att göra, utan det är folket som avgör. De nominerade filmerna är 

de tre svenska filmer som haft flest biobesök under det gångna året. Vinnaren utses genom att 

tv-tittarna röstar på sin favorit medan galan pågår. Ser man till vilka filmer som vunnit i 

kategorin bästa film mellan 2000-2015 går det att konstatera att drama-genren är den 

dominerade (Guldbaggegalan, 2014). Under denna period har priset delats ut till tre filmer 

som inte varit renodlade draman. Istället har de varit filmer som fallit under kategorin 

drama/komedi-film. Det är Masjävlar (2004) och Du levande (2007) samt Män som hatar 

kvinnor (2009) som kategoriserats som thriller. De senaste fem åren har dominerats av 

dramer, såväl som nominerade som vinnare. 

Det finns dock en kritik i filmbranschen, där man gått från att endast vara kritik till att agera. 

Kritiken handlar om filmproducenternas kritik mot upphöjandet av dramagenren och hur 

bland annat producenterna tycker att komedin får för lite plats inom svenska filmpriser. Ur 

detta missnöje startades 2014 den ”Internationella komedifilm festivalen”. I samband med 
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detta har arrangörerna även bjudit in till seminarium, där fokus var att öppna upp för en 

diskussion om filmens status. Så här beskrevs eventet på festivalens hemsida: 

“Komedifilm är en av de genrer som har absolut störst publikgenomslag. Ändå har den låg 

status. Varför är det så? På senaste guldbaggegalan efterlyste producenten Lena Rehnberg 

att komedier får en egen kategori eftersom de försummas i de andra. Har humor olika status 

inom olika medier? Och var är berättelserna som speglar Sverige idag.” 

(Internationella komedifilm festivalen, 2014.) 

Därför finns det en relevans i att titta på hur medier idag skriver om de filmer som hamnat i 

kategori Bästa film respektive Biopublikens pris. Genom att undersöka Dagens Nyheter, en 

aktör som funnits under lång tid, tillsammans med Moviezine, en internetbaserad portal för 

filmkritik ges en bredd. Den skapar möjlighet att se hur de båda aktörerna skriver om filmerna 

i de två kategorierna, men öppnar också upp för en jämförelse mellan aktörerna. Värdesätter 

dem olika typ av film och hur är texterna uppbyggda? 

 



7 
 

 

4 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka på vilket sätt två olika svenska tidningar disponerar sina 

recensioner vad gäller tidningens mängd av kulturellt kapital. Vårt fokus kommer att ligga på 

att undersöka hur tidningarna uttrycker sig utifrån högkulturella respektive populärkulturella 

teman, det vill säga om de bedömer filmen utifrån dess stil och teknik, eller utifrån deras egen 

upplevelse och filmens autenticitet. Fokus kommer också att ligga på att jämföra hur de 

skriver beroende på om de båda tidningarna recenserar en högkulturell eller en 

populärkulturell film, det vill säga om filmen vunnit i kategorin Bästa film eller Biopublikens 

pris på Guldbaggegalan samt på hur de disponerar positiva och negativa omdömen. 

Recensionerna kommer sedan att jämföras variabel för variabel mellan de båda tidningarnas 

recensioner av samma film för att få en så rättvis bedömning som möjligt mellan tidskrifterna. 

4.1 Frågeställningar 

• I vilken mängd använder sig Dagens Nyheters och Moviezines filmrecensenter av 

högkulturella respektive populärkulturella teman i sina recensioner av filmer som 

vunnit i kategorierna Bästa film och Biopublikens pris på Guldbaggegalan under åren 

2010, 2011-2015? 

 

• På vilket sätt skiljer det sig åt mellan tidningarna Dagens Nyheter och Moviezine när 

de skriver om en högkulturell respektive en populärkulturell film vad gäller 

högkulturella och populärkulturella teman?  

 

• Hur disponerade Dagens Nyheter och Moviezine sina filmrecensioner vad gäller 

positiva och negativa omdömen av filmer som vunnit i kategorierna Bästa film och 

Biopublikens pris under åren 2010, 2011-2015? 
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5 Tidigare forskning 
Vi har tagit inspiration av Sofia Månsdotters kandidatuppsats “Fint och fult i film - En studie 

av högkulturell och populärkulturell diskurs i svenska filmrecensioner” (2014). Denna har 

varit relevant för oss på grund av hennes tolkning av fin och ful kultur. Det är alltid intressant 

att ha olika infallsvinklar på samma begrepp, även om vår definition i stor utsträckning är 

hämtad från Simon Lindgrens bok “Populärkultur - Teorier, metoder och analyser” (2009). 

5.1 Filmmediets väg mot konsten 

Zygmunt Bauman beskriver hur synsättet på filmmediet förändrats över tid. Om vi backar till 

tidigt 1900-tal ansågs film som ett enkelt nöje, en verklighetsflykt, och filmen var tidigt 

tillgänglig även för de fattigaste (Bauman, S., 2007, s. 8).  

Med tiden förändrades dock detta. I takt med att tekniken utvecklades och att man 1928 kunde 

erbjuda bild och ljud började filmerna öppnas upp mer för endast medelklassen. Detta gjordes 

bland annat genom att visa filmerna i mer eleganta salonger och det höjde filmens status. 

Intellektuella européer anses vara först med synsättet att film kunde vara konst. (Bauman, S., 

2007, s. 9). Över tid kan man förenklat säga, att filmmediets uppgradering ändrade dess 

status.  

Baumans studier av filmkritiken i de tre tidningarna Time, New York Times och The New 

Yorker visar att språket blev mer avancerat och analyserna mer sofistikerade i takt med att 

filmmediet blev mer och mer erkänt som en konstform. Bauman har analyserat 468 

filmrecensioner mellan 1925 och 1985 och resultatet visar hur ordval och uttryck blev mer 

intellektuella och högkulturella. En av hans variabler i studien var hur ofta kritikern använde 

sig av metaforer för att söka en djupare mening i filmen. Resultatet av Baumans studie visar 

att tekniken bara användes 2, 1 procent under 1925, medan kritikerna brukade 

metaforliknande uttryck i hela 72,2 procent av recensionerna som publicerades 1975 

(Bauman, S., 2007). Filmmediet som till en början närmast ratats som själlös verklighetsflykt 

hade börjat tas på allvar och gick nu att likna vid litteraturkritik. 

Tack vare Baumans studier kommer vi att kolla på hur kritikerna i vår studie använder sig av 

högkulturella uttryck genom att försöka tolka filmens budskap och ge den en djupare mening. 
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5.2 Högkulturella och populärkulturella filmer bedöms olika 

En studie som vi har inspirerats mycket av är en studie utförd av Annemarie Kersten och 

Denise D. Bielby som heter Film Discourse of the Praised and the Acclaimed: Reviewing 

Criteria in the United States and United Kingdom (2012). Deras studie gick ut på att de 

undersökte vad olika kriterier i olika länder fokuserar på i sina bedömningar och om de alltid 

fokuserar på samma saker oavsett om filmen anses vara högkulturell eller populärkulturell. 

Kersten & Bielby analyserade recensioner för de filmer som var mest framgångsrika på bio 

samt de populäraste filmerna hos kritikerna. Till skillnad från vår studie så valde de dock 

också att analysera recensioner för filmer som vunnit många Oscars och andra liknande priser. 

Recensionerna hämtade de från The Times, The Guardian, The New York Times och Los 

Angeles Times, det vill säga två i USA och två i Storbritannien. Därefter utförde de en 

innehållsanalys av totalt 194 filmrecensioner där de bland annat undersökte hur kritikerna 

använde sig av diskussioner av regissörens karriär, skådespelarnas insats i filmerna, filmens 

handling samt filmens manus och tekniska kvalitéer.  

De kom bland annat fram till att kritikerna presenterade omdömen kring i princip samma 

aspekter av filmen. Nästan samtliga recensenter kommenterade filmens kontext, komplexitet, 

filmiska element, skådespelarnas insatser, filmens trovärdighet, regissörens insats, filmens 

handling och de beskrev också samtliga vilken personlig upplevelse de fick av filmen. Detta 

är intressant med tanke på att vi i vår studie delar upp dessa aspekter i två olika kategorier, 

högkulturella teman och populärkulturella teman i texterna. Vi kommer nämligen att 

argumentera för att de kritiker som diskuterar regissörens insats, filmens kontext, komplexitet 

och de filmiska elementen använder sig av högkulturella teman i texterna och på så sätt 

försöker att legitimera sin status i den kulturjournalistiska hierarkin och de kritiker som 

diskuterar skådespelarnas insats, filmens trovärdighet och deras påpekar deras personliga 

upplevelse av filmen använder sig av populärvetenskapliga teman och därmed mer “sänker 

sig” till publikens nivå. Men mer om det i Teoridelen. 

Två aspekter som är särskilt intressanta att ta upp här är att Kersten och Bielbys fokus på att 

undersöka i vilken utsträckning recensenterna diskuterade regissörens roll som konstnärlig 

visionär samt på kritikerns personliga upplevelse av filmen. Dessa två teman kommer vi 

också att särskilja i vår studie av högkulturella och populärkulturella teman.  
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I deras studie visade det sig att diskussioner om regissörens konstnärliga arbete och insats tog 

mycket större plats i recensioner av högkulturella filmer än de gjorde i recensioner av de 

populärkulturella. Kritikernas personliga upplevelse av filmen visade sig också vara vanligast 

i recensioner av kritikerrosade filmer. 

I vår studie kommer vi kommer att lägga fokus mer på institutionerna bakom texterna snarare 

än själva filmerna. Även om vi också kommer att dela in recensionerna i recensioner för 

högkulturella filmer och för filmer som varit populära på bio så kommer vi alltså att lägga in 

en till dimension. På vilket sätt skiljer sig recensionerna åt utifrån högkulturella och 

populärkulturella teman? Skiljer det sig något mellan de olika institutionernas texter med 

tanke på deras olika status inom det kulturjournalistiska fältet? 

5.3 Nya och traditionella medier - hur skriver de kulturkritik? 

Den nederländske professorn Marc Verboord har gjort en studie som tittar på hur recensioner 

i traditionella medier är uppbyggda jämfört med de nya internetbaserade medierna (Verboord, 

2013). Vi kommer likaså att titta på ett traditionellt medium, Dagens Nyheter, och ett 

internetbaserat medium i form av Moviezine. Verboord menar att internet gör att gemene man 

konsumerar allt mer kultur och att tjänsten även bidrar till att mer kultur och mer 

kulturjournalistik produceras (Verboord, 2013, s. 4). 

Verboords studie visar att kritiker använder minst tre högkulturella teman, respektive tre 

populärkulturella sådana per recension. Däremot menar han att det går att se en ökad 

användning av högkulturella teman bland de mer traditionella medierna (författarens 

översättning, Verboord, 2013, s. 12). Detta kan vid första anblicken indikera på att nya 

plattformar som skriver om film har skapat en mer inkluderande filmdiskurs. 

“Nevertheless, this model highlights another aspect of cultural criticism: reviewers tend to 

increase their reliance on high art discourse if the director has a higher status in the field, yet 

downgrade it a little for more commercially oriented films.” 

(Verboord, 2013, s. 14). 

Verboords studie visade att kritikernas språkbruk påverkas av vilken status regissören anses 

ha. Ju högre status desto fler högkulturella uttryck. Däremot hittar inte Verboord tecken på att 

populärkulturella uttryck används mer i recensioner av kommersiella filmer. (Verboord, 2013, 

s. 14.). 
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Det här kommer att bli en av grundbultarna i vår studie. Vi kommer, likt Verboord, att titta på 

hur de olika diskurserna ser ut i recensionerna som kommer från ett traditionellt medium, 

Dagens Nyheter, och jämföra det med hur diskurserna ser ut hos ett internetbaserat medium, 

nämligen Moviezine. 

6 Teori 
6.1 Habitus, fält och kapital 

Pierre Bourdieu förklarar habitus som sociala regler som är “lagrade i kroppen” - en 

uppsättning handlingstendenser - en “inställning till världen” (Gripsrud, 2011, s. 100). 

Någonting som kan hjälpa dig att stärka ditt habitus är en ökad mängd kapital, exempelvis 

ekonomiskt kapital, dvs pengar. “Vår habitus påverkar i sin tur vilken nivå vi hamnar på här i 

livet, vilka sociala positioner vi intar” (Gripsrud, 2011, s. 111). 

För att konkretisera detta kan man likställa det med att personen med mest pengar (störst 

ekonomiskt kapital) har störst chans att få det bästa bordet på en exklusiv restaurang (hen vet 

det, på grund av hens kapital så har det numera blivit hens “inställning till världen”, hen har 

ett högt habitus). Den personen vet att hen har en enorm makt gentemot de andra gästerna 

eftersom hen är stamkund på restaurangen och personalen vet att hen har väldigt mycket 

pengar, dvs en stor mängd ekonomiskt kapital. Hen har med andra ord den högsta positionen 

inom den komplexa, hierarkiska samhällsstrukturen inom fältet på den exklusiva 

restaurangen.  

Enligt Bourdieu pågår det “stridigheter” inom alla sociala fält, en kamp om erkännande och 

makt. En förutsättning för detta är att det råder en delad mening hos de som befinner sig inom 

fältet om att vissa värden och attityder är viktigare än andra (Gripsrud, 2011, s. 102). 

Det kulturella kapitalet är en vidareutveckling av begreppet ekonomiskt kapital (Gripsrud, 

2011). Ekonomiskt kapital är betydligt lättare att mäta, i form av antal pengar på banken, 

medan det kulturella kapitalet är betydligt mer diffust. Gripsrud beskriver det kulturella 

kapitalet som ”den mängd socialt erkända och värdefulla kunskaper och färdigheter som en 

person har i kulturellt avseende” (Gripsrud, 2011, s. 104). Ett högt kulturellt kapital innebär 

således att man har kunskaper om de högre konstarterna och har en förmåga att avgöra vad 

som är fin konst och inte. Precis som med andra kapitalformer innebär det kulturella kapitalet 

en viss makt och hög status inom vissa sociala grupper. Exempel på sådana personer är 
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exempelvis universitetsprofessorer, framgångsrik konstnärer och ledare för konstnärliga 

institutioner (Gripsrud, 2011, s. 106). En annan grupp människor som besitter ett högt 

kulturellt kapital är medarbetare på högt aktade kulturella journalistiska institutioner. De sitter 

med andra ord på makten att legitimera vissa konstarter, och genrers, status inom kulturen 

genom deras journalistik. 

6.1.1 Kulturellt kapital hos kritiker 
Bourdieu förklarar att ens agerande i olika situationer inte bara är ett resultat av ens uppväxt 

och uppfostran utan att det också präglas av exempelvis utbildning, som då stärker ens habitus 

inom vissa fält, i samband med att kapitalet ökar (Grenfell, 2008). En filmkritiker kan 

exempelvis tänkas ha gått en kurs i filmvetenskap för att lära sig konsten att analysera och 

värdera olika filmer, och exempelvis läst ”Kulturjournalistikens grunder” och därmed ökat sitt 

kulturella kapital inom området. 

För att förstå hur en utbildad recensent menar och varför denne tycker och uttrycker sig så i 

texten bör läsaren vara bekant med den miljö vari texten producerats och bekant med genren 

recension (Esaiasson, 2012). Alltså att man besitter liknande mängd av kulturellt kapital som 

skribenten som skrivit recensionen. Grenfell skriver att Bourdieu ställde sig frågan hur sociala 

strukturer och individuell medverkan kan förenas (Grenfell, 2008): 

“…how can behaviour be regulated without being the product of obedience to rules?” 

 (Bourdieu, 1994: 65). 

En förklaring menar Bourdieu är att ens utbildning ändrar ens position inom de kulturella 

fälten eftersom det bygger på ens kulturella kapital och därmed stärker ens habitus inom vissa 

fält. Bourdieu menar att endast ett fåtal i samhället har den rätta känslan och rätt mängd 

kulturellt kapital att kunna avkoda vad som är fin kultur och inte. De som har denna förmåga 

att förstå högkulturen - de som har det rätta kulturella kapitalet - kan upprätthålla en 

distinktion gentemot dem som saknar den (Lindgren, 2009, s. 35). Om en filmrecensent har 

läst filmvetenskap och litteratur i paritet med boken ”Kulturjournalistikens grunder” (2007) så 

anser de sig ha denna förmåga att förstå vad som är högkultur och inte och därmed 

upprätthåller de en distinktion gentemot många av de läsare som inte har det rätta kulturella 

kapital som krävs för att förstå högkulturen. 

6.2 Smak 
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På 1600-talet började man använda begreppet smak om förmågan att skilja mellan bra och 

dålig konst (Gripsrud, 2011, s. 111). Sedan dess har det varit delade meningar om vad god 

respektive dålig smak egentligen innebär, men de flesta verkar eniga om att uppfattningen av 

skönhet är ett samspel mellan subjektet (betraktaren) och objektet (tinget). Den uppfattning 

om smak som vi anser passar bäst för vår studie är den som kommer från Immanuell Kant. 

Han menar att smak är ”subjektivistiskt” det vill säga att han anser att det är upp till 

betraktaren att avgöra vad som är vackert och inte (Gripsrud, 2011). 

Vi kommer att använda oss av denna teori när vi analyserar våra texter (recensionerna). Kants 

teori om smak är en aning motsägelsefullt då han både menar att smak är subjektivt, och att 

alla med en medfödd förmåga kan se denna skönhet, samtidigt som han menar att det finns ett 

visst sensus communis, en allmängiltig uppfattning om vad som är vackert som man själv kan 

skaffa sig insikt om. Och vad gäller framförallt kulturella verk har det definierats två olika 

typer av smak, nämligen den rena och den barbariska smaken. 

6.2.1 Ren smak och barbarisk smak 
Pierre Bourdieu har definierat två olika kategorier med vilka han delar in människans smak 

vad gäller inte minst olika kulturella verk. Han kallar dessa två kategorier för den rena 

smaken och den barbariska smaken. Han menar att förmågan att uppleva ett estetiskt verks 

skönhet inte är ”naturlig”, utan att det beror på om man har utbildning i ämnet eller inte 

(Gripsrud, 2011). Bourdieu bygger sin uppfattning på en rad omfattande empiriska 

undersökningar som han utförde på 1960-talet. 

I en surveyundersökning som Pierre Bourdieu utförde vid olika konstmuseer, som 

publicerades första gången 1969, kom Bourdieu bland annat fram till att den kulturhistoriska 

kompetensen handlar om att kunna urskilja och ge mening åt olika element i verken, element 

som inte uppfattas av dem som saknar denna kompetens (Gripsrud, 2011, s. 117). 

Undersökningen gjordes av 21 franska museer och 15 i utlandet, med totalt 15 000 

respondenter där forskarna lät museibesökarna svara på frågor om deras upplevelse. Det 

visade sig att två tredjedelar av ”de folkliga klasserna” kunde efter sina besök inte namnge en 

enda av de konstnärer vars verk de just hade sett (Gripsrud, 2011, s. 117). Däremot 

uppskattade de vissa verk, framförallt de tavlor som exempelvis framställde positiva saker 

som publiken kände igen och förstod. De här besökarna tillämpade alltså synsätt och 

värderingar som de använde i sitt vardagsliv (Gripsrud, 2011, s. 118). Det är vad Bourdieu 

kom fram till som utmärker den folkliga, barbariska, smaken. 
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En annan typ av smak som definierats av Bourdieu är den rena smaken. Den handlar om att 

kunna urskilja mer än sådant som bara träffar ögat. Till exempel måste man ha kunskap om 

olika element såsom val av färger, sätt att måla och liknande. Den rena smaken kännetecknas 

av att dess värderingar baseras på kriterier som är specifika för det estetiska området 

(Gripsrud, 2011, s. 117 ff). 

Det här sättet att se på smak kommer vi att använda oss av i vår studie, men då inriktat på 

kulturjournalistiken. Eftersom en recension är en text som man skriver ”för folket” så borde 

det rimligtvis vara så att kritikerna diskuterar filmerna utifrån en barbarisk smak, den folkliga 

smaken. Om en kritiker tolkar filmen och diskuterar densamme utifrån sin rena smak, och 

folket, läsaren, tolkar filmen utifrån sin barbariska smak, är texten då upplysande för folket?  

6.2.2 Smak inom kritiken 
I boken Kulturjournalistikens grunder står det bland annat att ”kritik kan peka på brister som 

på längre sikt kan höja medvetenheten hos åskådare” (Loman, Sjöberg & Vulovic, 2007, s. 

31). 

Författarna till boken anser alltså att kulturkritiken ska användas i ett syfte att vara utbildande. 

Att på något sätt utbilda och lära läsaren någonting om hur bra kultur ska vara och vad som är 

bra och inte bra med det recenserade verket och varför. Med andra ord vad ska de lära läsaren 

skillnaden mellan den rena och den barbariska smaken. Någonting som enligt Loman, Sjöberg 

& Vulovic är viktigt att komma ihåg är det faktum att ”självkännedom, nyfikenhet och 

teoretisk medvetenhet är en förutsättning för ’ren smak’ och att detta är en av kritikerns 

främsta tillgång” (Loman, Sjöberg & Vulovic, 2007, s. 32). 

För att lyckas assistera läsaren med kunskapen om ren respektive estetisk smak gäller det, 

enligt Loman, Sjöberg & Vulovic, att recensenten hjälper läsaren att ”sätta in det kritiserade 

verket i ett sammanhang som fördjupar förståelsen för det enskilda verket. Kritikern ska 

tilldela verket ett värde som hjälper den läsande publiken att sortera in det bland andra 

aktuella verk” (Loman, Sjöberg & Vulovic, 2007, sid. 32). Detta görs i huvudsak med 

kulturella referenser av andra verk, som på något sätt jämförs med det recenserade verket; ”är 

den bättre eller sämre, mer eller mindre sevärd?” etc. (Loman, Sjöberg & Vulovic, 2007, s. 

32). Här är det väldigt viktigt att recensenten också förklarar varför han eller hon tycker så för 

att referensen ska anses vara befogad, och för att läsaren ska förstå jämförelsen. Loman, 

Sjöberg & Vulovic förklarar att det “svåraste av allt för en recensent är att motivera och 
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underbygga sina ställningstaganden. Efter varje ”Det fungerar” eller ”Det fungerar inte” bör 

det följa ett ”eftersom” (Loman, Sjöberg & Vulovic, 2007, s. 66). 

För att förklara på vilket sätt recensenten tilldelar ett verk ett värde förklarar Loman, Sjöberg 

& Vulovic två olika sätt att ta till sig ett verk; nämligen utifrån dess innehåll eller utifrån dess 

estetik och form (Loman, Sjöberg & Vulovic, 2007, s. 35). Det krävs mer kunskap om 

konstformen för att analysera formen av ett verk, exempelvis kunskap om tidigare verk och 

traditioner inom verkets genre. 

“Det är också viktigt att recensenten är tydlig med recensionens subjektiva karaktär. Detta 

görs enklast genom att se recensionen som ett övertalningsförsök och påpeka att det är såhär 

jag tycker. Håll med mig!” (Loman, Sjöberg & Vulovic, 2007, s. 32 ff). Skribenten kan 

exempelvis välja att skriva att en film är på ett visst sätt eller att hen tycker att den är på ett 

visst sätt (Jørgensen & Phillips, 2000). Detta ska vi använda oss av genom att undersöka hur 

skribenterna uttrycker sig om filmen vad gäller sanningar. Skriver de att filmen är på ett visst 

sätt? 

6.3 Högkultur och populärkultur 

Kultur som kultur. Eller? Det finns olika slags kultur, precis som att det finns olika sätt att se 

på ett så komplext begrepp som smak. Och precis som smaken så är kulturbegreppet nästan 

omöjligt att definiera på ett helt konkret sätt (Lindgren, 2009). 

Filmen som medium rankas inte bland de högre kulturerna inom den kulturella hierarkin, även 

om filmen drar sig mot att bli alltmer högkulturellt uppskattad. Detta skapar en allt större 

klyfta mellan kritikerna och publiken, och även inom subkulturerna högkultur och 

populärkultur (Johansson, 2012). Kritikerna uppskattar viss sorts kultur, medan publiken i stor 

utsträckning uppskattar en annan. 

Om man ska försöka dra en skiljelinje mellan de olika subkulturerna ”högkultur” och 

”populärkultur” så är det tydligt att det endast är den subjektiva smaken som förklarar 

skillnaden. Även en sådan sak som hur många som uppskattar ett kulturellt betingat verk 

hjälper till att fälla avgörandet om vilken subkultur verket tillhör (Lindgren, 2009). 
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6.3.1 Högkultur 
“Critics who try to find messages and meaning in commercial films are often mocked, but 

new films by respected directors are often approached on the level of art” (Baumann, 2001, s. 

421). 

Det finns ingen tydlig definition på vad högkulturen inom filmens värld innebär. Ett kort 

försök till definition av begreppet görs av Shyon Baumann i sitt verk “Intellectualization and 

Art World Development: Film in the United States” (2001). Han menar på att det är 

“respekterade” regissörer som avgör om ett verk ska bli ansett som högkultur eller inte. 

Alltså: om visst många kritiker anser att en regissör är högkulturell så blir regissören det i 

kritikervärlden, och regissörens verk anses högkulturella tills en eventuell motsats har 

bevisats. Publiken däremot, som inte har den mängd kulturellt kapital som krävs för att fälla 

ett sådant avgörande, som snarare värdesätter innehållet än regissörens arbete och har helt 

andra preferenser, uppskattar således i stor utsträckning andra verk (Baumann, 2001). Detta är 

intressant i den här studien med tanke på att vi ska undersöka i hur stor utsträckning kritikerna 

nämner just regissören till en film i recensioner av högkulturella respektive populärkulturella 

filmer. 

6.3.2 Populärkultur 
Hur kan ett kulturellt verk som anses populärt också anses vara mindre fint än ett annat sorts 

kulturellt verk? Enligt Simon Lindgren finns det inget entydigt svar på den frågan (Lindgren, 

2009, s. 31). Det står däremot klart att populärkulturella verk anses just populära av den 

”breda massan” på grund av dess innehåll snarare än dess form, och kan därför uppskattas av 

fler personer (Baumann, 2001). 

Simon Lindgren tar upp olika kriterier för att beskriva begreppet populärkultur. I den här 

uppsatsen använder vi oss av det kriterium som är bäst lämpad för vår analys – 

kvantitetskriteriet: 

6.3.2.1 Kvantitetskriteriet	  (Lindgren,	  2009)	  

Populärkulturen utgörs av sådant som är uppskattat av många människor. Kvantitetskriteriet 

har sina brister, men trots det framstår det som uppenbart att en definition av populärkulturen 

måste inkludera detta kriterium (Lindgren, 2009, s. 33). 

Lindgren menar på att bristerna ligger i att det inte finns någon tydlig gräns för när 

kvantitetskriteriet uppfylls och att exempelvis ”en hamburgare på den lokala korvkiosken och 
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skivan som ligger på femtioförsta plats på albumlistan borda kunna definieras som i lika stor 

utsträckning populärkulturella” (Lindgren, 2009, s. 33). Däremot, skriver han, är 

populärkultur alltid i någon bemärkelse kommersiell. Först när en yttring sätts i relation till en 

marknad där ekonomiska överväganden görs och där kulturprodukter produceras och 

konsumeras kan vi tala om den som populärkulturell (Lindgren, 2009: s. 33). Med andra ord 

skulle exempelvis de biofilmer som gått bäst på bio under ett år kunna ses som 

populärkulturella verk. 

6.4 Olika filmgenrer har olika kulturell status 

Begreppet genre används för att förklara stilen på ett verk utifrån vissa kriterier eller regler. 

Filmer kan delas upp i ett stort antal genrer och undergenrer och för att en film ska kunna 

kallas för exempelvis komedi måste ett antal kriterier uppfyllas (Loman, 2007). Komedier 

brukar exempelvis ses som en lägre stående kultur, medan en dramafilm anses ha högre 

status. Komedierna är nämligen mer formelbaserade och förutsägbara för att spela på den 

minsta gemensamma nämnaren hos publiken (Lindgren, 2009, s. 92). De brukar därför dra 

väldigt mycket publik till biograferna, och därmed anses de också populärkulturella. Inom 

filmvärlden har däremot dramafilmer en hög högkulturell då de istället spelar på formen och 

tekniken istället för de gemensamma nämnarna och därmed krävs det en ren smak och högt 

kulturellt kapital för att förstå filmens innebörd och briljans. (Månsdotter, 2014). 

En recensent tar alltid hänsyn till verkets genre eftersom den utgör en form av skriv- och 

läsaranvisning för att kommunikation och förståelse mellan skribent och läsare ska 

möjliggöras (Loman, 2007). Detta är relevant i uppsatsen eftersom det genom hänsynen till 

och förståelsen av verkets genre går att avläsa recensentens mängd av det kulturella kapitalet. 

6.5 Högkulturella, och populärkulturella teman inom 

kulturjournalistiska texter 

Som vi skrivit tidigare så är den här studien baserad på framförallt tre tidigare studier där 

forskarna studerat hur kritiker använder sig av olika teman för att uttrycka vad de tycker om 

kulturella verk, exempelvis filmer. I det här avsnittet kommer vi att förklara dessa teorier om 

kulturjournalistiska teman, och hur dessa kommer att användas i vår studie. Den här teorin 

kommer ursprungligen från Pierre Bourdieus studie “Distinction: A Social Critique of the 
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Judgement of Taste (1984) och Shyon Baumanns studie A General Theory of Artistic 

Legetimitation: How Art Worlds are like Social Movements”, (2007). Men vår definition är 

hämtad från studierna “The Classification and Consecration of Popular Music”, (2009) av 

Veughn C. Schmutz, “Film Discourse on the Praised and Acclaimed: Reviewing Criteria in 

the United States and United Kingdom”, (2012) av Annemarie Kersten & Denise D. Bielby. 

Samt “The impact of peer-pdoduces criticism on cultural evaluation: A multilevel analysis of 

discourse employment in online and offline film reviews” av Marc Verboord. 

Enligt Bourdieu sätter de högkulturella temana som vissa kritiker uttrycker i sina texter sitt 

fokus på formen snarare än funktionen (Kersten & Bielby, 2012). De refererar med andra ord 

hellre till hur filmen är uppbyggd, och gärna hur regissören har skött sig, snarare än hur 

filmen fick dem och den tilltänkta publiken att känna och må.  

De populärkulturella teman å andra sidan, som vissa kritiker uttrycker i sina texter, försöker 

mer beskriva filmen genom referenser till deras eget liv. De förklarar vilka som kan tänkas 

gilla filmen och varför och försöker att hålla sig närmare publiken genom personliga 

referenser som publiken kan identifiera sig med (Kersten & Bielby, 2012). 

Baumann menar att skillnaden mellan de högkulturella och de populärkulturella teman är att 

de högkulturella används för att legitimera sin status i den kulturella hierarkin (Schmutz, 

2009) medan de populärkulturella mer försöker förklara hur filmen fick dem att känna och 

mer beskriva vad man kan förvänta sig om man kommer dit helt utan någon bakomliggande 

information om varken regissören, liknande filmer eller filmens handling (Kersten & Bielby, 

2012). 

I den har studien är vår avsikt att analysera texterna utifrån både finkulturella och 

populärkulturella teman. De olika temana som vi letar efter (variablerna) är definierade utifrån 

en studie som heter “The impact of peer-pdoduces criticism on cultural evaluation: A 

multilevel analysis of discourse employment in online and offline film reviews” av Marc 

Verboord. I den texten kallar han dessa teman för diskurser, men vi har valt oss att använda 

oss av den mer vardagliga termen teman. Våra variabler finns samlade i Bilaga A. 

Vi kommer att undersöka recensionernas teman genom att ställa olika frågor till texterna och 

utifrån vilka svar vi får på frågorna ska vi diskutera för om texten använder sig av 

finkulturella eller populärkulturella teman, om det skiljer sig något mellan de olika 

tidskrifterna och om det skiljer sig beroende på om filmen som diskuteras anses finkulturell 
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eller populärkulturell. Mer om detta i Metoddelen. 

 

7 Metod 
Vår analys är en kvantitativ innehållsanalys där vi granskat totalt 20 st filmrecensioner av 10 

st filmer från 2 olika tidskrifter, Dagens Nyheter och Moviezine. Vår analys utgår från andra 

studier om högkulturella och populärkulturella teman: ”The impact of peer-produced criticism 

on cultural evaluation: A multilevel analysis of discourse employment in online and offline 

film reviews” av Marc Verboord och ”Film Discourse on the praised and Acclaimed: 

Reviewing Criteria in the United States and United Kingdom” av Annemarie Kersten och 

Denise D. Bielby. 

Analysen går ut på att analysera filmrecensioner utifrån högkulturella- och populärkulturella 

teman där syftet är att undersöka hur kritikerna uttrycker sig utifrån dessa två teman. Om en 

kritiker uttrycker sig utifrån högkulturella teman är det ett uttryck för den rena smaken, och 

populärkulturella teman är uttryck för den barbariska smaken. 

Studien är uppdelad i tre olika steg: insamling av recensioner utifrån urvalskriterierna, analys 

av texterna utifrån högkulturella och populärkulturella teman samt presentation av resultatet. 

7.1 Högkulturella och populärkulturella teman 

Vår analys går ut på att granska recensionerna utifrån högkulturella och populärkulturella 

teman, ren eller barbarisk smak. Vi utgår från 15 variabler som finns sammanfattade i Bilaga 

A. Av dessa 15 variabler har vi 7 neutrala variabler; Analysenhet (NV1) vilket genre har 

filmen enligt The Internet Movie Database (IMDb, 2015) (NV2), vilken tidning kommer 

recensionen ifrån (NV3), vilket betyg gav recensenten till filmen (NV4), recensionens antal 

tecken med blanksteg (NV5), hur mycket plats får beskrivning av handlingen av filmen i 

recensionen (antal tecken med blanksteg) (NV6), recensentens genomgående inställning till 

filmen inräknat samtliga inblandades insatser och filmens kvalitet (positiv (NV7a), negativ 

(NV7b), blandat (NV7c), neutral (NV7d). På den sistnämnda kollar vi mening för mening. 

Det vi kollar efter är adjektiv som ”bra”, ”dålig”, ”medioker”, ”lyckad” etc. Om en mening 

bara innehåller positiva adjektiv som ”bra” och ”lyckad” så tolkar vi meningen som positiv, 

och om en mening bara innehåller negativa adjektiv som ”dålig” och ”medioker” tolkar vi den 
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således som negativ. Om en mening innehåller både positiva och negativa adjektiv, eller är 

neutral och inte speglar någonting som varken är positivt eller negativt, så tolkar vi den som 

neutral. Därefter räknar vi ihop totalt antal tecken som skribenten skrev som var positiva, 

negativa och neutrala, och räknar ut i procent hur många tecken som skribenten skrev som var 

positiva respektive negativa. Då ser vi vilket faktiskt värde filmen har för recensenten. 

De nästkommande 8 variablerna handlar om 4 frågor som ställs till samtliga recensioner. 

Beroende på vilket svar vi får på frågorna, det vill säga vilka sorters teman som skribenten 

uttrycker i texten, så kategoriseras variabeln antingen som högkulturell eller populärkulturell. 

En text kan mycket väl innehålla teman från båda kategorierna. För varje gång som en text 

svarar på våra frågor (variabler) utifrån våra förutbestämda svar (variabelvärden) inom 

antingen den hög- eller populärkulturella kategorin så sätter vi en etta vid det variabelvärdet i 

vår datamatris. Variablerna presenteras i Bilaga A. 

Den första av dessa 4 frågor lyder: Hur positionerar sig kritikern i texten? (Är det en 

traditionell expert eller en ”vanlig” tittare som skriver?). De svar vi letar efter, som 

kategoriseras som högkulturella, är om kritikern själv tolkar filmen bortom det som är 

uppenbart exempelvis genom att förklara filmens outtalade budskap (HK1a), om kritikern 

använder sig av referenser som inte förklaras (HK1b), samt om kritikern formulerar ett 

påstående som kan tolkas som en ren sanning (den här filmen är...) (HK1c). 

På samma fråga kan vi således också få svar som passar in i den populärkulturella kategorin. 

De svar som passar in i den kategorin är om kritikern argumenterar för vilka hen tror kommer 

känna igen sig/inte känna igen sig i filmen, gilla/inte gilla filmen och varför/varför inte 

(PK1a) om kritikern refererar till sin egen upplevelse från när hen såg filmen/förväntningar på 

filmen (PK1b) om kritikern argumenterar för om det är värt att se filmen eller inte (PK1c) 

samt om kritikern använder sig av referenser som sedan förklaras (PK1d). 

Fråga nummer två lyder: Hur många gånger nämns medarbetarna i filmen? De högkulturella 

svaren gäller regissör, manusförfattare, författare till förlaga, kameraman etc. någon 

medarbetare från filmen nämns med för- efternamn eller både och (HK2a), någon 

medarbetares insats i filmen nämns (HK2b), någon medarbetares tidigare verk nämns (HK2c), 

någon medarbetares insats i tidigare verk nämns (HK2d), någon medarbetare jämförs med 

annan medarbetare i andra filmer (HK2e). De populärkulturella svaren på frågan gäller 

skådespelarna: Någon skådespelare ur filmen nämns med för- efternamn eller både och 

(PK2a), någon skådespelares insats i den recenserade filmen nämns (PK2b), någon 



21 
 

skådespelares tidigare verk nämns (PK2c), någon skådespelares insats i tidigare verk nämns 

(PK2d), någon skådespelare jämförs med annan skådespelare i en annan film (PK2e). 

Analysens tredje fråga lyder: Hur diskuterar kritikern filmens stil och teknik? Det 

högkulturella svaret på den frågan handlar om att kritikern bedömer filmens kameraarbete, 

kostym, rekvisita, scenografi, specialeffekter, musik eller ljud (HK3). Det populärkulturella 

svaret handlar om att kritikern diskuterar filmens autenticitet, trovärdighet och äkthet (PK3). 

Den fjärde och sista frågan är: På vilket sätt argumenterar kritikern om att hen tycker att 

filmen är bra respektive dålig? Det högkulturella svaret på den frågan är om kritikern 

argumenterar filmens styrka genom att referera till vunna priser, andra kritiker etc. (HK4). 

Det populärkulturella svaret handlar om att kritikern tar in externa argument i form av 

“vanlig” publik (PK4). 

När vi har studerat samtliga recensioner utifrån våra variabler är det dags att föra in resultaten 

i en datamatris i form av Excel-dokument. Där sätter vi filmen namn och årtal som rubrik, 

exempel En man som heter Ove (2015). Anledningen till att vi har filmen som rubrik är för att 

vår avsikt är att jämföra hur de olika tidningarna skriver om filmerna beroende på om det är 

en högkulturell eller en populärkulturell film. Sedan ställer vi upp de olika variablerna o 

varsin kolumn och för in de resultat som vi har fått fram för varje variabel. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi velade länge fram och tillbaka huruvida vi skulle få fram ett någotsånär representativt 

resultat då vi endast analyserar texter från två olika tidskrifter. Men med tanke på syftet som 

är att undersöka hur olika tidskrifter skriver om filmer utifrån dess status inom det 

kulturjournalistiska fältet så låg vårat fokus vid urvalet av tidningar med den uttalat högsta 

halten kulturellt kapital, det vill säga Dagens Nyheter, och jämföra med en tidning som helt 

fokuserar på film, och som dessutom endast finns på nätet, det vill säga Moviezine. De olika 

synsätten på publicering och innehåll tyckte vi var intressant att ställa emot varandra. Ett 

traditionellt medium mot ett modernt medium. Studien är således inte representativt för 

filmrecensioner i stort men med tanke på vårt syfte så har den hög validitet. 

Stort fokus låg också på urvalet vad gäller själva texterna, där ville vi hitta ytterligheter inom 

det kulturjournalistiska fältet. Där fick Svenska Filminstitutets kategorisering och utvärdering 

av svensk film stå som facit, och framförallt de filmer som institutet ansåg vara de bästa 
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svenska filmerna under perioden 2010, 2012-2015. Eftersom de filmerna blivit nominerade av 

en jury som besitter ett högt kulturellt kapital inom filmvetenskap då juryn består av ”åtta 

ledamöter som ska ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet med anknytning 

till film” (Guldbaggen, 2015) så anser vi att dessa filmer är representativa som de ”bästa” 

svenska filmerna under de åren, i alla fall hos de som bedömer film med sin rena smak. 

Som en motpol till detta valde vi att analysera de filmer som är uttalat populärkulturella då 

populärkultur handlar om ”film som huvudsakligen konsumeras av det stora flertalet i ett 

samhälle” (Lindgren, Simon, 2009, s. 17). Därför valde vi helt enkelt de filmer som varit 

populärast på bio under åren 2010, 2012-2015. 

Som vi nämnt tidigare så är vår metod baserad på studier av Marc Verboord och Annemarie 

Kersten & Denise D. Bielby som i sin tur baserar sina arbeten på teorier och metoder av både 

Pierre Bourdieu och Shyon Baumann så våra variabler anser vi också ha en hög validitet. 

Det som vi skulle vilja förändra om vi hade haft mer tid till studien är framförallt att analysera 

texter från flera olika tidskrifter. Gärna en lokaltidning och en kvällstidning. Vi hade bland 

annat Aftonbladet och Helsingborgs Dagblad uppe på tapeten långt in i processen, men med 

tanke på tidsbrist fick vi begränsa detta till de två tidskrifter som avhandlas i studien. Vi såg 

dock till att det skulle vara olika tidningar med olika publiceringsplattformar och innehåll. Vi 

hade också kunnat tänka oss att ta med betydligt fler recensioner eftersom Guldbaggegalan 

har gett ut priser sedan flera år tillbaka. Kanske också med ett tydligare jämförande mellan 

olika år. Vår studie fokuserar mer på att jämföra hur de olika tidskrifterna skriver om de olika 

kategorierna av filmer, högkulturella och populärkulturella. 

8 Material 
8.1 Avgränsning 

För att kunna avgränsa vårt material har vi tagit hjälp av Svenska Filminstitutet. De verkar för 

att stödja produktionen av ny film samt distribution och visning av värdefull film (Svenska 

filminstitutet, 2015). Med tanke på att de har makten att avgöra vad som är värdefull film så 

anser vi också att de har makten att avgöra vad som är värdefulla källor vad gäller svensk 

filmjournalistik. Under rubriken ”Betygsindex svenska filmer” på Svenska Filminstitutets 

hemsida presenteras de textbaserade källor som anses värdefulla källor för svensk film; 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Sydsvenskan, Metro, Aftonbladet, 
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Expressen, Helsingborgs Dagblad, Uppsala Nya Tidning, TV4 Nyhetsmorgon, SVT morgon, 

moviezine.se, TT Spektra, SR P4 Filmprojektet (Svenska filminstitutet, 2014).  

 

Diagrammet visar hur kritikerna har tyckt kring filmerna som sedan blivit tilldelade 

”Biopublikens pris” och ”Bästa film” under perioden 2006-2014. Resultatet visar bland annat 

att Moviezine gett betyg 1 och 2 till filmer som tidigare vunnit för Bästa film på 

Guldbaggegalan, vilket är relativt lågt du juryn på Guldbaggegalan bevisligen tyckte 

annorlunda. Samtidigt har Dagens Nyheter aldrig gett mer än betyg 3 till filmen som vunnit 

”Biopublikens pris”. Detta tyckte vi var intressant och bland annat därför valde vi att 

analysera recensioner från just dessa två tidskrifter. 

En annan anledning till att vi valde just Dagens Nyheter och Moviezine är deras olika 

publiceringsplattformar (en traditionell papperstidning och en nättidning). 

En del i urvalsprocessen var också att undersöka filmrecensioner utifrån begreppen finkultur 

och populärkultur. Därför tog vi avstamp i Guldbaggegalans priser Bästa film (vars filmer 

anses vara finkulturella) och Biopublikens pris (vars filmer således anses vara 

populärkulturella). Vi valde att analysera så många recensioner vi hann innan deadline och det 

blev således åren 2010, 2012-2015. Vi uppmärksammades nämligen på att Biopublikens pris 

inte gavs ut under 2011 och strök därför det året ur studien.  

De filmer vars recensioner vi valde att analysera blev därför följande: De populärkulturella 

filmerna är ”Änglagård – Tredje gången gillt” (2010), ”Sune i Grekland – All Inclusive” 

(2012), ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann” (2013), ”Micke & 

Veronica” (2014) och “En man som heter Ove” (2015). De finkulturella filmerna är ”Sebbe” 

(2010), ”Äta sova dö” (2012), ”Återträffen” (2013), ”Turist” (2014) och “Efterskalv” (2015). 

Totalt 10 filmer från två olika källor, sammanlagt 20 recensioner. 
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8.1.1 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter (DN) grundades av Rudolf Wall 1864. I slutet av 1800-talet intog Otto von 

Zweigberg rollen som chefredaktör (NE, 2014). Han var för liberal grundsyn och öppenhet 

för det kulturradikala och under tidigt 1900-tal fortsatte man lägga fokus på kultur, reportage, 

utrikeskorrespondens och sport (ibid). Bonnier-koncernen blev 1909 tidningens ägare och är 

det än idag (Wikipedia, 2014). Trots att tidningen funnits länge var den inte överlägsen när 

det kom till att skriva om kultur, det är först i början av 1940-talet som Dagens Nyheter börjar 

prioritera kultursidor regelbundet (Forser, 2002). Under 50-talets mitt sätter dagstidningen 

standarden för vad som ska bli större med tiden. Tomas Forser, professor i 

litteraturvetenskap beskriver det så här: 

“DN börjar bli dominanten på fältet och landets mest eftertraktade plats för kulturdebatt och 

för litteraturkritiker.” 

(Forser, 2002, s. 56.) 

Vidare börjar Dagens Nyheter fokusera på att skriva om ny svensk litteratur, detta beskrivs 

som ett nytt grepp och bland kritikerna finns de skribenter som anser ha god kunskap om 

området (Forser, 2002.). Idag verkar Peter Wolodarski som chefredaktör och finns idag även 

som internetupplaga (Dagens Nyheter, 2014). 

8.1.2 Moviezine.se 
Moviezine är en svensk internettidning som funnits sedan 2003 och grundades av tidningens 

nuvarande chefredaktör Alexander Dunerfors (Wikipedia, 2014). Internettidningen fungerar 

som en webbplats för nyheter och recensioner om film och TV-serier och läsarna har också 

möjlighet att publicera egna recensioner (Resumé, 2014). Moviezines upplägg är att den ska 

var uppbyggd på redaktionellt, socialt och personligt innehåll (ibid). Under 2014 noterades 

runt en halv miljon unika besökare varje månad på Moviezine (Wikipedia, 2014). Sedan 2012 

ger Moviezine ut en gratis tidsskrift som ger ut ett exemplar per kvartal. Tidningen görs i 

samarbete med Film2home (ibid.). 
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9 Analys och resultat 
 

9.1 Sammanfattning Bästa film – Positiva och negativa 

kommentarer och handling  

9.1.1 Sebbe 
I Dagens Nyheters recension förekommer inte en enda mening som faller under 

kategorin negativt. Med tanke på att den inte hyllas till skyarna (får betyg 3) kunde en 

något mer nyanserad retorik förväntats. Moviezine, som gav filmen betyg 4, har 3,8 % 

negativa meningar vilket stämmer bättre överens med betyget. 

En sak som utmärker sig i recensionerna är hur tidningarna väljer att lyfta filmens 

handling. I Dagens nyheter utgörs handlingen av 41,1% där skribenten redogör för 

olika delar i filmens dramaturgi, bryter ned, men lämnar inte mycket över till fantasin. 

Moviezine å andra sidan, håller sig till 15,5%. 

 

 
 

9.1.2 Äta Sova Dö 
Denna film hade recensenterna mycket olika uppfattning om. Dagens Nyheter gav 

filmen betyg 4 medan Moviezine gav betyg 1. Detta återspeglas sedan i hur mycket 

negativa meningar som förekommer i texterna. Moviezines låga betyg leder till att 

39,2% av recensionen är negativ. Moviezine skriver inte en enda positiv mening om 
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filmen, medan Dagens Nyheter text utgörs av 18,9% positiva meningar. Något lite kan 

tyckas med tanke på recensentens betyg. 

 

 

9.1.3 Återträffen 
Något som tidningarna delar är fördelandet av positiva meningar, som upptar över 40 

% i båda recensionerna. Detta är att förvänta då både Dagens Nyheter och Moviezine 

gett filmen höga betyg. 
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9.1.4 Turist 
Dagens Nyheter ger Turist en fyra i betyg, medan Moviezine ger den en tvåa. Dagens 

nyheter lägger däremot betydligt större vikt vid att beskriva filmen handling, i denna 

text utgörs den av 57,1%, medan Moviezines totala text består av 15,9% 

handlingsbeskrivning. Detta kan tyda på att Dagens Nyheter tror på filmen och vill 

vända och vrida på vilka ämnen den behandlar, medan den inte går hem hos 

Moviezines kritiker som istället fokuserar på vad filmen får hen att känna. 

 

9.1.5 Efterskalv 
När tidningarna tycker hyfsat lika blir innehållet rent temamässigt rätt lika. Än en gång är 

Moviezine något mer nyanserad i sin hyllning, medan Dagens Nyheters text inte innehåller 

någon helt renodlat negativ formulering. 
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9.2 Sammanfattning - Biopublikens pris – Positiva och 

negativa kommentarer och handling 

9.2.1 Änglagård 
Båda tidningarna valde att skriva relativt mixade kommentarer om filmen Änglagård.  

 

9.2.2 Sune i Grekland – All Inclusive 
Båda tidningarna ger Sune en tvåa i betyg. Även om Moviezine förklarar handlingen mer 

utförligt, är det små skillnader mellan Dagens Nyheter och Moviezines fördelning av tecken. 
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9.2.3 Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 
Moviezine uttrycker inga negativa omdömen om filmen överhuvudtaget men hela 707 

positiva tecken. Däremot hade de 2227 neutrala sådana som därmed beviljade betyget 4.  

 
9.2.4 Micke och Veronika 
Moviezine uttrycker inte mindre än 1012 negativa tecken i sin recension av totalt 2535 st. 

Med tanke på att betyget landade på en 2a så är det absolut rimligt.  

Dagens Nyheter uttryckte däremot så lite som 72 negativa tecken av totalt 2374 st. Det är 

anmärkningsvärt med tanke på att de gav filmen betyget två. Det var däremot väldigt många 

neutrala i form av återberättande av ett liknande upplägg i filmen ”Ingen kan älska som vi”. 
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9.2.5 En man som heter Ove 
Båda tidningarna gav En man som heter Ove en trea i betyg. Texternas positiva respektive 

negativa omdömen är närmast identiska, även om Moviezine avsätter fler tecken till 

handlingen. 

 

9.2.6 Sammanfattning av recensionernas teman – Bästa film 

9.2.7 Sebbe 
Det som utmärker Dagens Nyheters recension är att det hela åtta gånger förekommer 

referenser som inte förklaras (HK1B). Läsaren behöver förkunskaper för att få med sig något 

från den hänvisningen. Det kan till exempel se ut som följer: ”...med patos och engagemang 

(tänk Ken Loach, Mike Leigh, bröderna Dardenne med flera).” Denna typ av referenser 

skapar ett något mer exklusivt tema än om recensenten valt att precisera referensen, ”det här 

förväntas du som läsare känna till”. Precis som Verboord skriver så tenderar texten ofta att bli 

mer högkulturell när det rör sig om en viktig regissör, kan också detta exempel antyda 

(Verboord, 2013). 
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9.2.8 Äta sova dö 
Dagens Nyheter använder sig av referenser utan förklaring (HK1b), något som inte 

förekommer hos Moviezine. Det är just bland de högkulturella variablerna som den största 

skillnaden ligger. I Dagens Nyheters recension förekommer det 16 gånger, medan det i 

Moviezines endast förekommer fyra gånger.  

Filmens regissör uppmärksammas knappt av Moviezine, medan Dagens Nyheter nämner 

regissören tre gånger (HK2a + b).  

Båda tidningarna går in på skådespelarnas insats (PK2a + b), även om Dagens Nyheter gör det 

fler gånger, men det är ytterst marginellt. 
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9.2.9 Återträffen 
Dagens Nyheter nämner regissören hela tio gånger (HK2a + b + c), medan Moviezine bara 

gör det hälften så många gånger. Trots det säger det något om skribenternas bild av vem som 

bör avhandlas.  

Trots att regissören är av högsta intresse nämner båda tidningarna skådespelarinsatsen (PK2a 

+ b), dock görs det oftare från Dagens Nyheters håll.  
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9.2.10 Turist 
Trots att Dagens Nyheter hyllar Turist, nämner Moviezine regissören oftare (HK2a+b+c), 

båda hänvisar dock till Ruben Östlunds tidigare verk, vilket visar på att kritikerna har koll på 

filmmakarens bakgrund. 

Här blir det tydligt att Moviezines negativa omdöme också leder till att den barbariska 

smaken blir allt tydligare, hela åtta gånger tar kritikern med läsaren in i biosalongen och den 

smärtsamma upplevelsen (PK1b). Detta motiveras delvis, men ofta genom språkbruk som 

hänvisar till hur exkluderad recensenten kände sig av filmupplevelsen; ”Jag känner inte igen 

mig i den här kärnfamiljen… och jag åker inte ens skidor”. 

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

2a	   2b	   2c	  

Återträffen	  (HK)	  

Dagens	  Nyheter	   Moviezine	  

0	  

1	  

2	  

3	  

2a	   2b	  

Återträffen	  (PK)	  

Dagens	  Nyheter	   Moviezine	  



34 
 

Trots Moviezines kritik lyfter recensenten skådespelarna på ett annat sätt än Dagens Nyheter, 

som endast gör det en gång (PK2a+b).  

 

 

9.2.11 Efterskalv 
Dagens Nyheter påstår oftare att något är på ett visst sätt och refererar utan att förklara 

(HK1a+b). Detta tyder på att skribenten vänder sig mot den som tidigare sett filmer i liknande 

stil. 
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9.2.12 Sammanfattning av recensionernas teman – 

Biopublikens pris 

9.2.13 Änglagård – Tredje gången gillt 
Dagens Nyheters recension är mer en beskrivning av filmens budskap och en svepande 

berättelse kring den svunna tiden i Sverige än ett omdöme om filmen (HK1a). Detta pekar på 

ett högt kulturellt kapital då man tolkar filmen utifrån vad som inte är uppenbart när man ser 

filmen. Man beskriver sådant som man inte ser med blotta ögat. 
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9.2.14 Sune i Grekland – All Inclusive 
Intressant här är att båda parterna väljer att ”skriva läsaren på näsan” genom att förklara att 

det ”förstås” är på ett visst sätt (HK1c). Det krävs en hel del kulturellt kapital för att komma 

undan med ett sådant påstående om den rena smaken. Dagens Nyheter lägger dessutom in en 

referens och skriver bland annat att ”’Sune i Grekland’ är dessutom egentligen inte alls en 

historia berättad ur ett barns perspektiv – snarare en så kallad ”remake” på ’Sällskapsresan’ 

(fast sämre, osmakligare, bullrigare och klumpigare, förstås)”, och Moviezine menar att 

”storyn är som ni hör på nivå med en sitcom”. 

Både parterna lägger stort fokus på skådespelarna (PK2). De nämner båda att regissören har 

gjort ett undermåligt jobb med tanke på hans bakgrund men att vissa skådespelare lyfter 

filmen. Detta är ett utryck för den barbariska smaken. 

Dagens Nyheter har endast sju populärkulturella teman i sin recension, trots att detta är en 

populärkulturell film. Detta betyder att de inte skriver för målgruppen av filmen i första hand 

(nämligen barn) utan utrycker sin rena smak istället för den barbariska smaken som 

målgruppen i första hand besitter. 
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9.2.15 Hundraåringen som klev ut genom fönstret och 

försvann 
Moviezine refererar till sin egen upplevelse med orden ”jag sitter iallafall och längtar till nästa 

flashback” (PK1b). Detta är ett populärkulturellt tema med tanke på att han ”sänker sig till 

publikens nivå”. Han berättar vad han såg, och hur han upplevde det. 

Moviezine lägger större fokus på skådespelarna (PK2), deras insats och deras tidigare verk. 

Detta tyder på att Moviezine värnar om skådespelarna och förklarar för läsarna vad de har sett 

skådespelarna utföra och vad de kan se skådespelarna i för andra filmer. Det är ett 

populärkulturellt tema. 
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9.2.16 Micke och Veronika 
Både recensenterna nämnde skådespelarna ungefär lika många gånger, 11 respektive 13 

gånger (PK2b). Däremot nämnde Dagens Nyheter endast skådespelarnas insats tre gånger och 

Moviezine gjorde det inte mindre än 12 gånger. Detta är intressant med tanke på att Dagens 

Nyheter mer redogjorde för handlingen både i den här och tidigare verk hos en av 

skådespelarna, medan Moviezine verkligen gick igenom de flesta skådespelarna i filmen och 

bedömde deras insatser. Detta pekar på att Moviezine mer än Dagens Nyheter uttryckte sin 

barbariska smak. 
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9.2.17 En man som heter Ove 
Dagens Nyheter väljer att tolka in att ”Det är lag på att griniga gamla filmgubbar får bete sig 

hur som helst” (HK1a). De visar att de har koll på hur det är i filmens värld ”i stort”. Det 

krävs en stor mängd kulturellt kapital för att komma undan med ett sådant påstående. 

Moviezine har betydligt mer fokus på regissören medarbetarna än vad Dagens Nyheter har 

(HK2a). Framförallt är det författaren till upplagan som står i fokus. Moviezine använder med 

andra ord författaren som ”draghjälp” i sin recension och använder sitt kulturella kapital till 

att beskriva sin rena smak.   

Dagens Nyheter bedömer filmens stil bland annat med orden ”den rättframma men 

bildmässigt lite tråkiga superrealismen” (HK3). Det här är ett estetiskt omdöme som en 

person med en barbarisk smak har svårt att förstå sig på. 

Båda tidningarna väljer att ha stort fokus på skådespelarna (PK2a), och framförallt på 

huvudrollsinnehavaren Rolf Lassgård.  

Dagens Nyheter bedömer huvudrollsinnehavaren med stora ord som ”bäst”. De bedömmer 

även andra skådespelare med lika stor entusiasm (PK2b), något som är ett uttryck för den 

barbariska smaken, ett populärkulturellt tema.  
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10 Slutdiskussion och vidare forskning 
I studien har vi skrivit om den rena respektive den barbariska smaken. Många människor 

verkar se den rena smaken som den ”rätta” smaken, trots att den personliga smaken är minst 

lika rätt. Peter Holland har skrivit en artikel som heter “Critics and their audiences: The 

rhetoric of reviewing” (2010) där han tar upp aspekter såsom att olika recensenter och 

tidningar som publicerar recensioner skriver en recension utifrån ett mer publikvänligt 

perspektiv där de bland annat väger in omdömen från teaterpubliken och försöker inkludera 

den personliga smaken i texterna. Det är det rätta sättet att skriva en recension. Inte för att 

skryta med sitt kulturella kapital. En recension ska vara personlig, med ett tydligt personligt 

perspektiv. En film ska kunna avnjutas helt utan kulturella preferenser för att det ska en så bra 

film som möjligt. Kvalitet och kvantitet håller ihop, precis som Simon Lindgren skriver i sin 

bok Populärkultur – Teorier, metoder och analyser (2011). En bra film ska vara så pass enkel 

och tydlig att den ska kunna uppskattas av många, och en bra film ska ha en form som tilltalar 

även den mest kräsne kritikern. Men utan kvantitet, ingen kvalitet, och vise versa. 

Det har varit oerhört intressant att ta del av massor av recensioner. Det har också varit 

intressant att få ens teser krossade. Med tanke på att det mest jobbar amatörer på Moviezine, 

som förvisso älskar film, så var vår gissning från början att de troligtvis skulle skriva mycket 

med populärkulturella teman, men så var inte fallet. Och Dagens Nyheter, som har ett rykte 

kring sig om att vara väldigt högkulturella, hjälte oss förvisso att tolka många av filmerna, 

men var inte nödvändigtvis högkulturella i sina texter. Ingen av tidningarna var speciellt 

bundna till varken det ena eller det andra perspektivet. Däremot blandar de gärna friskt mellan 

populärkulturella och högkulturella teman i sina recensioner.  

Det stod tidigt ganska klart att det var två olika genrer som det handlade om här. Nämligen 

Drama och Komedi, och en intressant upptäckt var att det var mer filmens genre som spelade 

in vad tidningarna skulle använda sig av för teman, och inte vilken tidning som skrev 

recensionen. Och då alltså huvudsakligen högkulturella teman till dramafilmer och 

populärkulturella till komedier. Det pekar på att recensenterna trots allt har filmens publik i 

bakhuvudet när de skriver texterna, och inte bara vill skryta med sitt kulturella kapital. 

Gällande förslag till vidare forskning hade det varit intressant att inkludera fler webbaserade 

portaler och se hur språkets fokus blir när vanliga människor tipsar andra vanliga människor. 

Hur påverkar det kulturjournalistens tyngd? Det vore intressant att titta närmare på hur de 
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traditionella mediernas språk utvecklats och om de har tvingats anta en mer personlig och 

inkluderande ton för att inte riskera konkurreras ut av nya medier, som till exempel nya 

aktörer som är klipp- och videobaserade på sociala medier. Profiler som själva byggt upp en 

publikkrets figurerar allt oftare i TV, radio och i tidningar. Kommer Svenska Filminstitutet 

värdera andra filmkällor i framtiden, till exempel kända bloggare eller youtubers?  

I en tid där hemmabiosystemen blir allt vanligare kan det spekuleras i om också filmmakarna 

blivit ännu mer beroende av filmrecensionerna. För att välja att gå på bio kanske filmen måste 

fått åtminstone betyg fyra för att publiken ska anse den vara värd att se. Idag finns det ett 

flertal betaltjänster där publiken kan konsumera valfri film, hur påverkar det recensentens 

roll? Frågan om vilka som har rätt att kategorisera en film som bra eller dålig är och förblir 

viktig och aktuell för samtliga parter. 
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12 Bilagor 
12.1 Bilaga A: Kodbok 

12.1.1 VARIABLER 
NEUTRALA VARIABLER 

• 1. Analysenhet 
• 2. Genre 
• 3. Tidning (2 st olika) 
• 4. Betyg (för varje tidning)  
• 5. Antal tecken med blanksteg 
• 6. Handling (tecken med blanksteg) 
• 7. Recensentens genomgående inställning till filmen 

 HÖGKULTURELLA/POPULÄRKULTURELLA VARIABLER 
• 1. Hur positionerar sig kritikern i texten?  
• 2. Vilka medarbetare från filmen nämns och på vilket sätt? 
• 3. Diskuterar kritikern filmens stil och på vilket sätt? 
• 4. Argumenterar kritikern för om hen tycker att filmen är dålig/bra och 

på vilket sätt? 
 

12.1.2 VARIABELVÄRDEN 
NEUTRALA VARIABLER (NV) 

• 1. Analysenhet 
 1-20 

• 2. Genre 
• 3. Tidning (2 st olika) 

 Dagens Nyheter 
 Moviezine 

• 4. Betyg (för varje tidning) 
 1-5 

• 5. Recensionens antal tecken med blanksteg 
• 6. Handling (tecken med blanksteg) 
• 7. Recensentens genomgående inställning till filmen 

 a) Positiva omdömen 
 b) Negativa omdömen 
 c) Både negativa och positiva omdömen/neutrala omdömen 
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HÖGKULTURELLA VARIABELVÄRDEN (HK) 

• 1. Hur positionerar sig kritikern i texten? 
• a) Kritikern tolkar filmen bortom det som är uppenbart eller förklarar 

filmens budskap trots att det är upp till betraktaren 
• b) Kritikern använder sig av referenser till personer eller andra verk 

som inte förklaras 
• c) Kritikern formulerar ett påstående om filmen som kan tolkas som en 

ren sanning 
• 2. Nämns medarbetarna i filmen? 

• a) Medarbetare från filmen nämns 
• b) Medarbetares insats nämns 
• c) Medarbetares tidigare verk nämns 
• d) Medarbetares insats i tidigare verk nämns 
• e) Medarbetare jämförs med andra medarbetare i andra filmer 

• 3. Diskuterar kritikern filmens stil och teknik? 
• Recensenten bedömde filmens kameraarbete, kostym, rekvisita, 

scenografi, specialeffekter, musik eller ljud. 
• 4. På vilket sätt argumenterar kritikern om att hen tycker att filmen är 

dålig/bra? 
• Kritikern argumenterar filmens styrka genom att referera till vunna 

priser, andra kritiker etc. 
 

POPULÄRKULTURELLA VARIABELVÄRDEN (PK) 
• 1. Hur positionerar sig kritikern i texten? 

• a) Kritikern argumenterar för vilka hen tror kommer känna igen sig/inte 
känna igen sig i filmen, gilla/inte gilla filmen och varför/varför inte 

• b) Kritikern refererar till sin egen upplevelse från när hen såg 
filmen/förväntningar på filmen 

• c) Kritikern argumenterar för om det är värt att se filmen eller inte. 
• d) Kritikern använder sig av referenser som sedan förklaras.  

• 2. Nämns medarbetarna i filmen? 
• a) Någon skådespelare ur filmen nämns 
• b) Någon skådespelare insats nämns 
• c) Någon skådespelares tidigare verk nämns 
• d) Någon skådespelares insats i tidigare verk nämns 
• e) Någon skådespelare jämförs med annan skådespelare 

• 3. Diskuterar kritikern filmens stil och teknik? 
• Kritikern diskuterar filmens autenticitet, trovärdighet och äkthet 

• 4. På vilket sätt argumenterar kritikern om att hen tycker att filmen är 
dålig/bra? 
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• Kritikern tar in externa argument i form av “vanlig” publik. 

12.1.3 Förklaring av variablerna 
NEUTRALA VARIABLER (NV) 

• 1. Analysenhet   
Filmrecension 

• 2. Genre 
Vilken genre är filmen kategoriserad som på IMDB (http://www.imdb.com/) 

• 3. Tidning 
Vilken tidning är recensionen hämtad ifrån? 

• 4. Betyg 
Vilket betyg har recensenten gett filmen på en skala mellan 1-5? 

• 5. Antal tecken med blanksteg  
Hur många tecken har recensionen fått till förfogande på den publicerade 
plattformen? 

• 6. Handling (tecken med blanksteg) 
Hur många tecken använda sig recensenten av för att förklara och beskriva 
filmens handling i recensionen? 

• 7. Recensentens genomgående inställning till filmen 
Hur många meningar i recensionen var positiva, negativa respektive neutrala? 
Här kollade vi ord per ord där exempelvis bra ansågs vara ett positivt ord, dålig 
ett negativt och om en mening innehöll både positiva och negativa ord ansågs 
meningen vara blandad. En mening helt utan positiva eller negativa ord ansågs 
neutral. 
 
 

 

HÖGKULTURELLA VARIABELVÄRDEN (HK) 
• 1. Hur positionerar sig kritikern i texten? (Är det en traditionell expert 

eller en “vanlig” tittare som skriver?) 
Varje recensent positionerar sig i texterna som antingen en traditionell expert 
eller en ”vanlig” tittare genom att tolka filmen bortom det som är uppenbart 
och tyda filmen för läsaren genom att exempelvis förklara filmens outtalade 
budskap, referera till verk som inte förklaras och på så sätt förutsätta att 
publiken har sett eller påstå att filmen är på ett visst sätt, trots att det är smaken 
som avgör hur man tycker att filmen är och det är därför upp till var och en. 2.  

• 2. Nämns medarbetarna i filmen? 
Med medarbetare menar vi regissör, manusförfattare, författare till förlaga och 
andra personer som inte syns i filmen utan som har en roll bakom kameran på 
något sätt. Här tittade vi efter om recensenten nämnde dessa personer med för- 
och efternamn, bara förnamn eller bara efternamn. 

• 3. Diskuterar kritikern filmens stil och teknik? 
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Med stil och teknik menar vi filmens foto, scenografi, kostym och annat som 
har med filmens estetik att göra. 

• 4. På vilket sätt argumenterar kritikern om att hen tycker att filmen är 
dålig/bra? 
Här kollade vi om recensenten argumenterade för om filmen har vunnit några 
priser, borde vinna några priser, och om den fått positiva eller negativa 
omdömen av andra kritiker och väver in det i sitt egna omdöme om filmen. 
 

  

POPULÄRKULTURELLA VARIABELVÄRDEN (PK) 
• 1. Hur positionerar sig kritikern i texten? 

Här kollade vi om recensenten argumenterade för publiken och diskuterade 
kring vilka som skulle känna igen sig i filmen och vilka typer av människor 
som skulle kunna tänkas uppskatta den. Vi kollade också huruvida kritikern 
beskrev sin egen upplevelse som hen fick när hen tittade på filmen, och om 
hen förklarade sina referenser till andra verk och personer genom att förklara 
varför referensen är relevant. 

• 2. Nämns medarbetarna i filmen? 
Det vi kollade efter här var om kritikern nämnde några skådespelare ur filmen 
med antingen deras för- och efternamn, endast förnamn eller endast efternamn. 
3. Diskuterar kritikern filmens stil och teknik? 
Vi kollade om recensenten argumenterade för om filmen var trovärdig 
verkligheten och om exempelvis de relationer som beskrivs i filmen skulle 
kunna vara tagen ur verkligheten. 

• 4. På vilket sätt argumenterar kritikern om att hen tycker att filmen är 
dålig/bra? 
Här kollade vi om kritikern varit observant i biosalen och tagit in hur den 
”vanliga” publiken reagerade under filmen och hur deras reaktioner var.  

 

 

 

 

 

 

 


